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UWAGI TEORETYCZNE

Współczesny świat jest w ciągłym ruchu. Liczba ludzi, którzy przemieszczają się 
w różnych kierunkach i pozostają poza macierzystym miejscem zamieszkania, stale 
rośnie, choć jej udział w całkowitej liczbie ludności jest względnie stały już od wie-
ku. W połowie drugiej dekady XXI stulecia grupa migrujących osiągnęła imponującą 
wielkość rzędu około 250 milionów. Obecnie to już niemal 260 milionów1. 

Dzisiejszy świat to zbiór sprzeczności i wyzwań, również w zakresie procesów 
migracyjnych. Z jednej strony obserwuje się starania nowoczesnych państw, które są 
popularnym miejscem docelowym migracji światowych, w sprawie istotnego ograni-
czania napływu imigrantów. Z drugiej strony stwarzają one możliwości i zachęcają do 
przyjazdu wybrane grupy docelowe (np. wysokiej klasy specjalistów). Stopniowo na-
rastało również konkurowanie o wykształconych imigrantów profesjonalistów, a rządy 
posługiwały się różnymi instrumentami, by ułatwić migrantom podjęcie decyzji o prze-
mieszczeniu. Pomocne w tej sytuacji były narzędzia z zakresu ekonomii i prawa, ale 
również takie o charakterze niematerialnym, jak np. możliwości rozwoju kariery za-
wodowej czy awansu społecznego. Współcześnie zarządzanie migracjami stało się po-
ważnym wyzwaniem w państwach, których społeczeństwa coraz bardziej się starzeją2.

Zachodzące zmiany sprawiły, że w światowym dyskursie coraz częściej inicjowa-
no debaty wskazujące na potrzebę opracowania długofalowych założeń polityk imi-
gracyjnych. Badacze procesów migracyjnych, dziennikarze czy działacze społeczni 
dowodzili, że obecność imigrantów jest państwom potrzebna3. Pomimo przytacza-
nia różnych argumentów popierających tę opinię coraz silniej odczuwano wyrażane 
w części społeczeństw nastroje niechęci wobec „obcych”. Ich przejawem było m.in. 

1   United Nations, Department of Economic and Social Aff airs, Population Division, International 
Migration Report 2017: Highlights, New York, 2017, https://bit.ly/2kV7Yei, dostęp: 19.07.2018.

2  Szerzej zob.: A.E. Latapí, S.F. Martin, Mexico-U.S. Migration Management: A Binational Ap-
proach, Lanham: Lexington Books, 2008; C. Oelgemöller, The Evolution of Migration Management 
in the Global North, London–New York: Taylor & Francis, 2017; M. Geiger, A. Pécoud, The Politics 
of International Migration Management, Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer Science
& Business Media, 2010; J. Kwaśniewski, Nauki o polityce publicznej. Monografi a dyscypliny, Warsza-
wa: Instytut Profi laktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2018; P. Matusz-Protasiewicz, Wielopoziomowe 
zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich 
w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2014.

3  Np. P. Legrain, Immigrants: Your Country Needs Them, Princeton: Princeton University Press, 
2014; A. Rahim, Canadian Immigration and South Asian Immigrants, Bloomington: Xlibris Corpora-
tion, 2014; V. Wadhwa, The Immigrant Exodus: Why America Is Losing the Global Race to Capture 
Entrepreneurial Talent, Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012; A. Roy, Why Global Demographics 
Matter: GDP, Debt, Infl ation, and Asset Prices, „CFA Institute Conference Proceedings Quarterly”, First 
Quarter 2015, Vol. 32, Issue 1.
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rosnące poparcie dla organizacji, ugrupowań politycznych oraz polityków, którzy gło-
sili idee ograniczenia (czasami bardzo radykalnego) liczby cudzoziemców. W 2016 
roku prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) wybrano Donalda Trum-
pa, który w czasie kampanii wyborczej dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik 
każdego rodzaju imigracji do USA4. Jesienią 2017 roku nowym kanc lerzem Austrii 
został Sebastian Kurz podkreślający, że jego największym dotychczasowym osiąg-
nięciem było zamknięcie tzw. szlaku bałkańskiego5. Była to droga, którą emigranci 
z Afryki i Bliskiego Wschodu docierali na teren Europy Zachodniej. W wyborach 
parlamentarnych w Czechach, które odbyły się w październiku 2017 roku, wygrał
centroprawicowy ruch ANO, na czele którego stał wicepremier Andrej Babisz, na-
zwany przez media „czeskim Trumpem”. Podkreślał on, że „uchodźcy są jak powódź, 
która najpierw zalewa piwnicę, potem parter, a wreszcie cały dom”, oraz że państwa 
powinny samodzielnie decydować o swojej polityce imigracyjnej6. XXI wiek upły-
wał więc na konsekwentnym wprowadzaniu coraz liczniejszych regulacji wymie-
rzonych w imigrację i imigrantów w Europie, Australii i Stanach Zjednoczonych, 
a media informowały o coraz częstszych atakach i agresji wobec imigrantów7.

Wiele powodów przyczyniło się do powstania nieprzychylnych cudzoziemcom 
opinii, wśród nich obawy przed islamskim ekstremizmem czy skutkami kryzysu go-
spodarczego, jaki rozwinął się na świecie u schyłku pierwszej dekady XXI wieku. 
Pożądaną cechą państwa stało się umiejętne zarządzanie procesami przemieszczeń 
ludności, prowadzące do wzrostu poczucia bezpieczeństwa u jego obywateli. Jak 
twierdzą P. Matusz-Protasiewicz i J. Rajca:

Międzynarodowa migracja wiąże się z przekraczaniem dwojakiego typu granic – teryto-
rialnych oraz społecznych, które oddzielają od siebie narody i jednocześnie porządkują 
rzeczywistość międzynarodową. Zarządzanie migracjami jest wyrazem dążenia państwa 
do ochrony swoich granic – nie tylko w rozumieniu integralności terytorialnej, ale także 
spójności społecznej i kulturowej. W ten sposób badania nad migracjami wpisują się 
w szeroki nurt badań nad bezpieczeństwem i są powiązane z takimi zagadnieniami jak 
bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne czy kulturowe, dotycząc jednocześnie wielu 
poziomów interakcji – lokalnego, narodowego, regionalnego a nawet globalnego8. 

4  Presidential Election Results 2016, CNN, https://cnn.it/2Jo6Rhp, dostęp: 19.07.2018; Transcript 
of Donald Trump’s Immigration Speech, „The New York Times”, 1.09.2016, https://nyti.ms/2zSwZ4q, 
dostęp: 19.07.2018; B. Samuels, Trump: ‘No Reason’ to Apologize for Comments about Immigrants dur-
ing Campaign, „The Hill”, 30.04.2018, https://bit.ly/2LzzvxU, dostęp: 19.07.2018.

5  A. Goldenberg, Europe’s Agenda Is in the Hands of a 31-Year-Old, „The Atlantic”, 3.07.2018, 
https://bit.ly/2L8NDlv, dostęp: 19.07.2018; J. Stone, Austria’s Chancellor Calls for Anti-Migration ‘Axis’ 
with Germany and Italy, „Independent”, 14.06.2018, https://ind.pn/2Nvvrzv, dostęp: 19.07.2018.

6  Czeski wicepremier Andrej Babisz: Merkel nie chce przyznać się do błędu w sprawie uchodźców, 
WP wiadomości, http://bit.ly/2zHf4tw, dostęp: 21.10.2017.

7  Szerzej zob.: R. Witte, T. Bjorgo, Racist Violence in Europe, Dordrecht–Heidelberg–London–New 
York: Springer Science & Business Media, 2016; J.S. Fetzer, Public Attitudes Toward Immigration in 
the United States, France, and Germany, Cambridge: Cambridge University Press, 2000; L. Tondo, At-
tacks on Immigrants Highlight Rise of Fascist Groups in Italy, „The Guardian”, 6.02.2018, https://bit.
ly/2H18pht, dostęp: 20.07.2018; S. Cullen, S. Cullinane, Germany: Thousands of Migrants Targeted in 
Attacks Last Year, CNN, 17.02.2017, https://cnn.it/2uKhNka, dostęp: 20.07.2018.

8  P. Matusz-Protasiewicz, J. Rajca, Wyzwania integracyjne w migracjach krótkoterminowych, „Rocz-
nik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, Wrocław 2012, s. 201, http://bit.ly/2Fsc2fO, dostęp: 26.11.2016.
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Takie podejście dowodzi, że migracje to bardzo dynamiczny, wielopłaszczyzno-
wy proces, który może ulegać gwałtownym i zasadniczym zmianom. Na jego kształt 
wpływa wiele rozmaitych czynników, które sprawiają, że procesy przemieszczania 
ludności można podzielić na różne kategorie. Migracje mogą więc różnicować się 
pod względem długości trwania, pokonywanej odległości czy powodu podjęcia de-
cyzji o wędrówce9. Ze względu na złożoność i żywotność procesów migracyjnych, 
a także ciągłe przemiany, jakim podlegają, stały się one przedmiotem zainteresowa-
nia wielu badaczy. Choć każdego roku ukazuje się wiele opracowań poświęconych 
zagadnieniom migracji, w tym również tych do Stanów Zjednoczonych, tak dyna-
micznie zmieniający się proces uzasadnia potrzebę przeprowadzania nowych analiz 
i/lub uaktualnienia dotychczasowych ustaleń. 

Warto również zauważyć, że debaty w zakresie nauk o polityce podejmowane 
nad procesami migracyjnymi stały się w XXI wieku istotne. Związki między mi-
gracjami a polityczną organizacją świata oraz powiązania procesów migracyjnych 
z obszarami właściwymi dla nauk politycznych dostrzegał już w latach 80. XX wieku 
A. Zolberg10. Współcześnie zarówno w USA, jak i Europie kwestia odpowiedzialno-
ści państwa za bezpieczeństwo obywateli i sprawne funkcjonowanie instytucji poja-
wia się nie tylko w dyskursie publicznym. Polityka migracyjna państwa, jako jedna 
z jego polityk publicznych, jest osią badanego problemu, wokół której skupia się 
wiele innych. H. Chałupczak w kompleksowy sposób opisuje zasadność badań nad 
migracjami w zakresie nauk o polityce:

[...] zagadnienia te bowiem znakomicie sytuują się w jej [politologii – dop. A.B.] podsta-
wowych działach. I tak w pierwszym z nich, w teorii polityki, do podstawowych należą 
takie kategorie, jak: naród, społeczeństwo, cudzoziemcy, grupy etniczne, mniejszości na-
rodowe. W dziale drugim, w ramach badania funkcjonowania społeczeństwa swoją wagę 
mają takie zagadnienia, jak: funkcjonowanie organizacji politycznej społeczeństwa, pro-
cesy demografi czne, realizowane polityki publiczne, formy aktywności społecznej, więzi 
grupowe. Zagadnienia migracyjne zajmują ważne miejsce w dziale trzecim politologii, 
to znaczy w obszarze myśli politycznej, ideologii i doktryn politycznych, w którym bada 
się na przykład stosunek poszczególnych nurtów życia politycznego do zagadnień migra-
cyjnych, obecność tych wątków w myśli politycznej i programach działania. Podobnie 
jest z obecnością zagadnień migracyjnych w pozostałych działach politologii. W obszarze 
stosunków międzynarodowych migracje zawsze odgrywały istotną rolę, a do najbardziej 
eksponowanych należą problemy dotyczące jej przyczyn, kierunków, zasięgu, relacji 
między państwem macierzystym a państwem przyjmującym wychodźców. W ramach dy-
namicznie rozwijającego się komunikowania społecznego mieszczą się, między innymi 

9  Szerzej zob.: Migration, Migration History, History: Old Paradigms and New Perspectives, J. Lu-
cassen, L. Lucassen (red.), Bern: Peter Lang, 2005; C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, What is Migra-
tion History?, Cambridge: Polity, 2009; D. Hoerder, Cultures in Contact: World Migrations in the Second 
Millenium, Durham–London: Duke University Press, 2002; A. Portes, R. Rumbaut, Immigrant America: 
A Portrait, Berkeley: UC Press, 1996; K.M. Donato, D. Gabaccia, Gender and International Migration, 
New York: Russell Sage Foundation, 2015; G.J. Borjas, Heaven’s Door: Immigration Policy and the 
American Economy, Princeton: Princeton University Press, 2011.

10  A.R. Zolberg, International Migrations in Political Perspective [w:] Global Trends in Migration. 
Theory and Research on International Population Movements, M.M. Kritz, Ch.B. Keely, S.M. Tomasi 
(red.), New York: Center for Migration Studies, 1981, s. 3–27. 
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zagadnienia roli mediów w polityce migracyjnej, ich statusu, dostępności, form podtrzy-
mywania przez nie odrębności narodowej11.

W polityce migracyjnej rozróżnia się politykę wobec imigracji, emigracji oraz 
imigrantów. Z tych trzech obszarów na potrzeby prowadzonej analizy wyodrębniono 
tylko te, które dotyczą ludności napływającej na terytorium danego państwa. Tym sa-
mym przedmiotem zainteresowania stały się zarówno kwestie regulacji dotyczących 
tego, kto i w jakich ilościach jest dopuszczony do przekroczenia granicy, jak i rodzaj 
i zakres działań podejmowanych przez organy władzy, instytucje państwowe oraz 
organizacje działające na jego terytorium wobec już obecnych imigrantów. 

CEL BADAŃ

Punktem wyjścia prowadzonych badań było pytanie: jakie czynniki wpływają na pro-
ces imigracji do Stanów Zjednoczonych? Już w XVIII w. Karol Linneusz stworzył 
system taksonomiczny pozwalający na porządkowanie materiału faktografi cznego 
w rozłączne, pełne i zamknięte zbiory, otwierając drogę do analizy jednocześnie ho-
listycznej i kauzalnej12. Proces imigracji do USA ma charakter zmiennej zależnej od 
rodzaju i natężenia określonych determinantów, które porządkować można w pełne 
i zamknięte zbiory, będące jednocześnie elementami składowymi procesu jako takie-
go. W prezentowanej analizie problemu podjęto próbę ustalenia relacji między nimi 
i zajęcia stanowiska w dyskusji nad znaczeniem poszczególnych determinantów dla 
rozwoju procesu imigracji. Przedmiotem rozważań było założenie, że państwo i jego 
aktywność jest najważniejszym czynnikiem nadającym kształt procesom migracji do 
USA. 

Część badaczy analizujących zjawiska migracyjne w skali globalnej lub regional-
nej (G. Borjas, G. Peri, S. Castles i G. Kosack)13 dowodziła, że czynniki natury eko-
nomicznej stanowią podstawę, która kształtuje charakter migracji. Inni (J. Money,
J. Fetzer, J. Higham)14 uznawali tożsamość narodową za główny determinant polityki 
imigracyjnej państwa. S. Sassen czy A. Portes i R.G. Rumbaut zwrócili uwagę na to, 

11  H. Chałupczak, Paradygmat badawczy polityki migracyjnej państwa z perspektywy politologicz-
nej [w:] Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, M. Lesińska, 
M. Okólski (red.), Warszawa 2013, http://bit.ly/2EiQ3dT, dostęp: 25.01.2017; H. Chałupczak, Ethnic 
Problems as the Subject and Object of Political Science Research, „Teka Komisji Politologii i Stosunków 
Międzynarodowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie”, vol. 1, 2006, s. 81–96; J. Knopek, 
Migracje międzynarodowe jako przedmiot badań politologicznych [w:] J. Knopek, L. Kacprzak, Procesy 
migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność, Piła: Wydawnictwo PWSzZ w Pile, 2008.

12  R. Bäcker et al., Metodologia badań politologicznych, Warszawa: Polskie Towarzystwo Nauk 
Politycznych, 2016.

13  G. Borjas, Heaven’s Door…; G. Peri, C. Sparber, Task Specialization, Immigration, and Wages, 
„American Economic Journal: Applied Economics”, Vol. 1, No. 3, 2009; S. Castles, G. Kosack, Immi-
grant Workers and Class Structure in Western Europe, Oxford: Oxford University Press, 1985.

14  J. Money, Fences and Neighbors: The Political Geography of Immigration Control, Ithaca: Cor-
nell University Press, 1997; J. Fetzer, Public Attitudes Towards Immigration in the United States, France 
and Germany, New York-Cambridge: Cambridge University Press, 2000; J. Higham, Strangers in the 
Land. Patterns of American Nativism 1860–1925, Rutgers: Rutgers University Press, 2002. 
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że w wypadku wielu państw europejskich, a także USA, na proces imigracji wpływ 
miały historyczne związki między państwami wysyłającymi a przyjmującymi, się-
gające czasów kolonialnych15. Dla niektórych badaczy (G.J. Hugo, C.W. Stahl)16 
głównym punktem odniesienia był jednak aspekt społeczny, w szczególności istnie-
nie nieformalnych sieci społecznych rozwiniętych przez samych migrantów. W pro-
wadzonej analizie dowodzę, że chociaż czynniki natury ekonomicznej czy społecz-
nej niepodważalnie kształtują charakter imigracji do Stanów Zjednoczonych, a ich 
natężenie zmienia się w czasie, to państwo i jego aktywność w zakresie kontroli 
i modyfi kacji tego procesu ma istotne znaczenie. 

Niniejsza publikacja jest wyrazem przekonania autorki o ważnej roli polity-
ki publicznej państwa, jaką jest polityka imigracyjna, w badaniach nad procesami 
przemieszczeń ludności. Co więcej, jest wyrazem przeświadczenia o szczególnej roli 
i pozycji polityki imigracyjnej niedającej się zamknąć w jednym z rozdzielnych zbio-
rów, w jakich klasyfi kuje się polityki państw, dzieląc je na wewnętrzne lub zewnętrz-
ne. Tym samym głos ten wnosi wkład do dyskusji nad potrzebą rozwijania badań nad 
migracjami w zakresie nauk o polityce. Prowadzone dociekania zmierzały również 
do uzyskania odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób polityka imigracyjna państwa 
przyjmującego oddziałuje na jego ekonomię, przemiany populacyjne czy bezpie-
czeństwo? Warto również zadać pytanie, w jakim stopniu uzyskana dotąd przez ba-
daczy wielu różnych dyscyplin wiedza o migracjach może być użyteczna z punktu 
widzenia nauk politycznych. Analiza stanu badań w tym zakresie wskazuje na wciąż 
obecny niedostatek takiej wiedzy, co potwierdzili m.in. przywoływani już wcześniej 
badacze, tacy jak H. Chałupczak czy M. Lesińska. 

Celem prezentowanej publikacji, przy uwzględnieniu powyższych założeń, było 
przedstawienie czynników kształtujących współczesne procesy migracyjne oraz 
wywoływanych przez nie interakcji i skutków. Przeprowadzona krytyczna analiza 
na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki pozwoliła na stworzenie katalogu 
podstawowych determinantów oddziaływujących na imigrację. W realizowanym 
projekcie badawczym założono poznanie, wyodrębnienie oraz analizę wpływu deter-
minantów odpowiedzialnych za kształt procesu napływu ludności do USA. W konse-
kwencji postawionych zostało wiele pytań badawczych. 

W obliczu zmieniającej się sytuacji w Europie, gdzie procesy migracyjne spro-
wadzone zostały do problemu defi niowanego w kontekście kryzysu politycznego, 
badając sprawy amerykańskie, trudno się nie odnieść do kontekstu europejskiego. 
Prezentowana w książce analiza problemu umożliwia refl eksję nad przydatnością 
doświadczeń USA dla Europejczyków i wzbogaca debatę, która toczy się między 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Fala uchodźców, która napłynęła do 

15  S. Sassen, The Mobility of Capital and Labor: A Study in International Investment and Labor 
Flow, Cambridge University Press, 1988, A. Portes, R.G. Rumbaut, Immigrant America: A Portrait, 
University of California Press, 1990.

16  G.J. Hugo, The Economic Implications of Emigration from Australia, Canberra: Australian Gov-
ernment Publishing Service, 1994; C.W. Stahl, Theories of International Labor Migration: An Overview, 
„Asian and Pacifi c Migration Journal”, Vol. 4, Issue 2–3, 1995.
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Unii Europejskiej w połowie drugiej dekady XXI wieku, stworzyła potrzebę radzenia 
sobie z nowymi wyzwaniami imigracyjnymi i rozważenia już istniejących wzorców 
postępowań. Światowe mocarstwo o bogatym doświadczeniu w sferze imigracji wy-
daje się dobrym przykładem. 

Analizując współczesne migracje, założono, że wkroczyły one w nowy format za-
leżności, których charakter jest globalny. Badanie czynników kształtujących procesy 
migracyjne potwierdziło ich niezaprzeczalną różnorodność, podobnie jak zmienia-
jące się natężenie sił ich oddziaływania w czasie. Ale tym, co skłaniało do dalszych 
dociekań badawczych, były pytania o wpływ migracji na politykę państwa, w jakim 
stopniu i czy w ogóle opinia publiczna jest uwzględniana w polityce imigracyjnej 
realizowanej przez władze federalne, czy i w jakim zakresie państwo jest odpowie-
dzialne za „skutki uboczne” realizowanej przez nie polityki imigracyjnej. W prowa-
dzonym wywodzie dowodzę, że zmiany zachodzące w procesach migracyjnych są 
źródłem, ale i konsekwencją przemian natury politycznej.

Należy zauważyć, że zawężenie pola badawczego do pytań właściwych naukom 
politycznym jest nie tylko uzasadnione, ale bardzo potrzebne. Państwo przejęło spra-
wy migracyjne, gdyż jest to przydatne w kontekście ekonomicznym i nieodzowne 
w kontekście bezpieczeństwa. USA wcześnie dostrzegły potrzebę centralnej kontroli 
procesów migracyjnych za pomocą ujednoliconej polityki imigracyjnej. Analiza ak-
tywności państwa amerykańskiego w zakresie procesów migracyjnych dowodzi, że 
migracje trzeba się nauczyć traktować globalnie. Otwiera to drogę do badania wielu 
zjawisk, a wypracowany model ogólny staje się użyteczny również dla innych. 

Powiązania migracji z procesami politycznymi, społecznymi czy ekonomicznymi 
są różnorodne i wieloaspektowe. Mają charakter skomplikowanych sieci. Warto więc 
zwrócić uwagę na kilka podstawowych obszarów zainteresowania. Po pierwsze, 
na problematykę dotyczącą samego procesu. Istotne jest wyjaśnienie stosowanych 
defi nicji czy stanu badań nad migracjami w obrębie różnych dyscyplin. Po drugie, 
ważny jest kontekst ekonomicznych zależności związanych z przepływem ludności. 
Dla przykładu jedną z głównych przyczyn zmiany natężenia fal migracyjnych jest 
poziom rozwoju gospodarczego krajów uczestniczących w procesach migracyjnych. 
Kolejny ważny obszar to państwo i jego działania. Polityka i prawo imigracyjne to 
sfery aktywności instytucji oraz organizacji, które inicjują, hamują czy kontrolują 
wiele spraw związanych z cudzoziemcami. Zarówno w odniesieniu do tych, którzy 
dopiero starają się o wjazd, jak i tych już obecnych w kraju przyjmującym. 

W obszarze działań państwa podejmowanych w celu budowania skutecznej kon-
troli nad procesami migracyjnymi mieści się również zagadnienie bezpieczeństwa. 
Jego istota obejmuje zarówno bezpieczeństwo kraju, jak i bezpieczeństwo jednostki. 
Ważnym elementem charakterystyki wędrówek ludności jest również ich kontekst 
społeczny. Obecność obcokrajowców tym mocniej oddziałuje na postawę obywateli, 
im bardziej są oni od nich odmienni. Opinie na temat imigracji i imigrantów zależą 
od różnych czynników. Obawy, jakie żywią obywatele, znajdują odzwierciedlenie 
w ich społecznej i politycznej aktywności, a skutkiem jest powstawanie organizacji 
broniących praw imigrantów lub zabieganie o wprowadzenie prawa ograniczającego 
napływ nowych przybyszów.
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Wstępne prace nad projektem pozwoliły na sformułowanie kilku założeń badaw-
czych:

– Migracje są układem złożonym, powiązanym wielostronnymi zależnościami.
– Procesy migracyjne do USA odzwierciedlają procesy migracji światowych.
– Państwo w istotny sposób wpływa na procesy migracyjne.
– Polityka imigracyjna USA zasadniczo wpływa na sytuację nowych oraz już 

osiadłych w tym kraju imigrantów.
– Bezpieczeństwo USA jest głównym powodem zmian w amerykańskiej polity-

ce imigracyjnej.
– Ekonomia USA jest głównym czynnikiem przyciągającym imigrantów do 

tego kraju.
– Polityka imigracyjna państwa rzadko ma charakter jednoczący, a częściej jest 

źródłem sporów i wynikiem kompromisów.
W celu zbadania powyższych założeń skupiono się na jednostkach analizy cha-

rakterystycznych w naukach o polityce, takich jak państwo, naród, instytucje, grupa 
ludzi, organizacje17. Żeby dowieść zasadności przedstawionych tez, sięgnięto po ba-
dania jakościowe, gdyż istotne było uzyskanie jak największego zbioru informacji 
nie tylko o fragmencie analizowanej rzeczywistości, ale także o określonych gru-
pach czy procesach. Choć badania ilościowe w naukach o polityce mają charakter
drugorzędny ze względu na ich powszechną dostępność, stały się one jednak istot-
nym dopełnieniem prowadzonej analizy. 

MIGRACJE JAKO PROCES

Punktem początkowym prowadzonych rozważań stała się próba wyjaśnienia, czym 
są i jak przebiegają współczesne procesy migracyjne. Rozpoznanie i zdefi niowa-
nie podstawowych dla badanego procesu defi nicji i pojęć uznano za kluczowe dla 
zrozumienia ogólnej istoty procesu. Jednocześnie był to warunek podstawowy pro-
wadzenia badań w zawężonym już przedmiotowo zakresie do imigracji do Stanów 
Zjednoczonych. 

Tym samym pierwszą część książki poświęcono poszukiwaniom odpowiedzi 
na pytania o to, czym są migracje i czy charakter procesu ulegał zmianie w czasie, 
a jeżeli tak, to co na tę zmianę wpływało. Ze względu na wieloaspektowy charakter 
migracji analizie poddane zostały również wybrane teorie migracji. Pozwoliło to na 
wyodrębnienie dziedzin oraz dyscyplin naukowych, które z procesów przemieszczeń 

17  Szerzej o metodologii badań w naukach o polityce zob.: B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, P. Ścigaj, 
Kim jesteś politologu?, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1, 2011, t. 2, 2012; Te-
oretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, A. Antoszewski (red.), Poznań: 
Wydawnictwo UMCS, 2009; T. Łoś-Nowak, Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy rozwojowe, 
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001; R. Bäcker et al., op.cit.; P. Żukiewicz, R. Fellner, Polska 
politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej, Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskie-
go, 2015.

 Wprowadzenie



Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji...16

ludności uczyniły przedmiot zainteresowania reprezentujących je badaczy. W niniej-
szej książce czerpano z bogactwa badań nauk społecznych, ekonomicznych i praw-
nych. Perspektywa analizowanych zagadnień najbliższa jest jednak naukom o poli-
tyce. 

Planowaną cechą tej publikacji było nowatorskie podejście do analizy tematu. 
Celem prowadzonej kwerendy i badań było zbadanie holistycznej natury procesu 
migracji. Są one całościowym układem powiązanym wewnętrznie specyfi cznymi 
dla niego regułami, w którym charakter części składowych jest różny od całości. 
Przyjęto założenie mówiące, że zjawiska tworzą schematy całościowe, podlegające 
określonym zasadom, których nie da się wyprowadzić z prawidłowości rządzących 
ich składnikami, i przeprowadzona została jego weryfi kacja. Oparto ją na analizie 
jednego z podstawowych obszarów zainteresowania dla badaczy migracji, jakim są 
czynniki, które ten proces wywołują i kształtują. 

W realizowanym projekcie punktem odniesienia były charakterystyczne dla 
XXI wieku trendy migracyjne. Z perspektywy przyjętej metody opisowej konieczne 
stały się jednak również odwołania o charakterze historycznym. Ich rola jest istotna, 
gdyż pozwalają na wykazanie ciągłości, zmiany lub ustania pewnych procesów oraz 
na analizę tego, co wpłynęło na kierunek takich zmian i jakie były ich skutki. Pamię-
tając jednak, że książka odnosi się do XXI wieku, starano się zachować odpowiednią 
proporcję opisów historycznych i współczesnych.

MIGRACJE A EKONOMIA

Na użytek prowadzonych badań przyjęte zostało wstępne założenie, że wśród deter-
minantów kształtujących migracje najprostszą typologią jest ta oparta na podziale 
dychotomicznym. Wyróżnia się w niej czynniki ekonomiczne oraz nieekonomicz-
ne. Do pierwszej kategorii zaliczyć można między innymi różnice między krajem 
wysyłającym a przyjmującym, skalę bezrobocia i ubóstwa, dochody, perspektywy 
rozwoju zawodowego, a także koszt samego przemieszczenia się migranta od kraju 
wysyłającego do docelowego (często zbyt wysoki, by nieskrępowanie migrować)18.

 Czynniki ekonomiczne odgrywają istotną rolę szczególnie tam, gdzie duże nie-
równości dotyczą państw bezpośrednio ze sobą sąsiadujących. Skala migracji do 
USA z Meksyku czy państw Ameryki Środkowej obrazuje ten problem19. Narastają-
ca konsekwentnie liczba przemieszczających się Meksykanów wyhamowana została 

18  Szerzej zob.: Ö.B. Bodvarsson, H. Van den Berg, The Economics of Immigration: Theory and 
Policy, Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer Science & Business Media, 2013; B. Pow-
ell, The Economics of Immigration: Market-Based Approaches, Social Science, and Public Policy, Ox-
ford: Oxford University Press, 2015; D.M. West, Brain Gain: Rethinking U.S. Immigration Policy, Wash-
ington: Brookings Institution Press, 2010; Migracje międzynarodowe i ekspatriacja, S. Przytuła (red.), 
Warszawa: Difi n, 2017.

19  Szerzej zob.: Continental Divides: International Migration in the Americas, K.M. Donato, J. His-
key, J. Durand, D.S. Massey (red.), London: SAGE Publications, 2010. 
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dopiero przez poważną recesję gospodarczą, która rozwinęła się w Stanach Zjedno-
czonych w latach 2007–200920. W historycznym kontekście siłą ustępowała tylko 
tzw. wielkiej recesji z 1929 roku21. Poprawiająca się jednocześnie sytuacja ekono-
miczna w państwie wysyłającym w połączeniu z nasileniem egzekwowania ame-
rykańskiego prawa imigracyjnego zaowocowała znaczącym zmniejszeniem liczby 
imigrantów meksykańskich. 

Wśród czynników pozaekonomicznych znajdują się takie jak język, kulturowe 
podobieństwo czy istnienie sieci i powiązań migracyjnych z krajem docelowym. 
Zważywszy na fakt, że większość współczesnych ruchów migracyjnych jest oparta 
na podłożu ekonomicznym, uwaga skupia się więc często głównie na sytuacji kraju 
przyjmującego. Tymczasem, dla przykładu, lokowanie produkcji przez międzyna-
rodowe koncerny w krajach ubogich mogło zarówno powstrzymywać, jak i zachę-
cać do przemieszczenia. Z jednej strony w kalkulacji migranta brak było zachęty do 
opuszczenia domu, w sytuacji gdy możliwości zarobkowe pojawiły się „na miejscu” 
wraz z zagranicznymi korporacjami; z drugiej zaś praca dla takiej fi rmy i zdobycie 
doświadczenia ośmielało i ułatwiało podjęcie decyzji o migracji. Należy zatem zwró-
cić uwagę na istotną siłę oddziaływania na procesy migracji również determinantów 
obecnych w kraju wysyłającym, a wśród nich tak oczywistych jak prześladowania 
religijne, etniczne, polityczne czy wojny i katastrofy naturalne22. 

Warto również zauważyć, że o ile państwa były skłonne do wprowadzania me-
chanizmów liberalizacji współpracy gospodarczej, o tyle zazwyczaj nie towarzy-
szyła temu analogiczna otwartość na ułatwienia migracyjne. Jako przykład może 
służyć NAFTA (Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), układ, 
który Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk zawarły w 1992 roku23. Współdziałanie 
między partnerami nie wpłynęło na zliberalizowanie polityki imigracyjnej w stosun-
ku do Meksyku, który stanowi źródło nieustającej troski i problemów administracji 
waszyngtońskiej. 

Wokół związków ekonomii z migracjami rozwinęło się wiele teorii analizujących 
te zależności24. Celem tej części opracowania nie było szczegółowe przytoczenie ich 
wszystkich. Na wybranych przykładach starano się pokazać, jak migracje tłumaczą 

20  D. Chiquiar, A. Salcedo, Mexican Migration to the United States: Underlying Economic Factors 
and Possible Scenarios for Future Flows, Migration Policy Institute, April 2013, https://bit.ly/2LaSH9a, 
dostęp: 20.07.2018. 

21  P. Arestis, E. Karakitsos, Financial Stability in the Aftermath of the ‘Great Recession’, London: 
Palgrave Macmillan UK, 2013, s. 4.

22  Szerzej zob.: M. Marquardt, T. Steigenga, P.J. Williams, M.A. Vasquez, Living “Illegal”: The 
Human Face of Unauthorized Immigration, New York–London: The New Press, 2013; Debates on U.S. 
Immigration, J. Gans, E.M. Replogle, D.J. Tichenor (red.), London: Sage Publications, 2012.

23  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, What is Migration History?, Cambridge: Polity, 2009,
s. 130; G.J. Borjas, Mexican Immigration to the United States, Chicago: University of Chicago Press, 
2007, s. 284.

24  Szerzej zob.: T.J. Hatton, J.G. Williamson, Global Migration and the World Economy: Two Cen-
turies of Policy and Performance, Cambridge: MIT Press, 2005; Migration and Economy: Global and 
Local Dynamics, L. Trager (red.), Walnut Creek–Lanham–New York–Oxford: Rowman Altamira, 2005; 
The Cambridge Economic History of Latin America: Volume 2, The Long Twentieth Century, V. Bulmer-
-Thomas, J. Coatsworth, R. Cortes-Conde (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
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politolodzy, historycy czy demografowie. Teorie te dowiodły, że istnieje mnogość 
czynników, które wpływają na społeczne postawy wobec imigrantów oraz politykę 
imigracyjną państwa. Dla przykładu, teoria rynku pracy zakładała, że liberalnej po-
lityce imigracyjnej państwa sprzyjają ci, którzy czerpią z imigracji ekonomiczne ko-
rzyści25. W krajach rozwiniętych benefi cjentem polityki, w której państwo otwiera się 
na nisko wykwalifi kowaną siłę roboczą, była warstwa dobrze sytuowana ekonomicz-
nie. Tym samym środowisko to wspierało liberalną politykę imigracyjną państwa. 
Z drugiej jednak strony badania dowiodły, że grupa profesjonalistów korygowała 
swoje nastawienie wobec imigracji w zależności od dodatkowych czynników eko-
nomicznych, właściwych obszarowi jej zamieszkania. Rodzaj realizowanej polityki 
redystrybucji fi nansów czy zakres świadczeń dostępnych imigrantom utożsamiane 
były z obciążeniami podatkowymi i osłabiały otwarte stanowisko wobec obecności 
cudzoziemców26. Współczesne trendy migracyjne pokazały ponadto, że gospodarki 
państw postindustrialnych faworyzowały imigrantów wysoko wykwalifi kowanych. 
To otwierało drogę do konkurencji na rynku pracy i przyczyniało się do wzrostu nie-
chęci wobec imigrantów, także wśród profesjonalistów. 

W przypadku Stanów Zjednoczonych mobilność takiej grupy obcokrajowców 
zrodziła wiele wyzwań. Problem wpisany został w kontekst ekonomiczny, społeczny 
i polityczny. Wzbudził wiele kontrowersji i stał się przedmiotem politycznej debaty. 
Donald Trump, podczas kampanii prezydenckiej w 2016 roku, dowodził konieczno-
ści głębokiej reformy systemu przyjmowania zagranicznych profesjonalistów27. Po-
glądy i działania prezydenta Trumpa przyczyniły się do ożywienia debat nad wielo-
ma aspektami polityki imigracyjnej Stanów Zjednoczonych. Wśród nich znalazły się 
również pytania o zakres odpowiedzialności państwa wysyłającego. Przyczynkiem 
do ich zadania stały się deklaracje amerykańskiego prezydenta w sprawie rozbudowy 
muru na granicy z Meksykiem. Zdaniem Donalda Trumpa za tę inwestycję powi-
nien zapłacić południowy sąsiad. Zwolennicy tej idei podkreślali, że jednym z po-
wodów, dla których władze Meksyku nie przeciwdziałały aktywnie emigracji swoich 
obywateli do USA, były pieniądze trafi ające do meksykańskiego budżetu w postaci 
tzw. remittances, czyli przesyłanych środków fi nansowych do rodzin w kraju przez 
imigrantów meksykańskich z USA28. 

W dyskusji nad ekonomiczną oceną procesów imigracyjnych w Stanach Zjed-
noczonych sytuacja jest wciąż patowa. Część ekonomistów i badaczy tych zjawisk 

25  D.S. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, J.E. Taylor, Theories of Interna-
tional Migration: A Review and Appraisal, „Population and Development Review”, September 1993, 
Vol. 19, No. 3, s. 431–466.

26  H.V. Milner, D. Tingley, The Economic and Political Infl uences on Diff erent Dimensions of 
the United States Immigration Policy, SSRN, 3.10.2011, http://bit.ly/2AKOWhk, dostęp: 17.12.2017.

27  C. Campbell, ‘I’m Changing’: Donald Trump Casually Announces Policy Flip-Flop at Debate, 
„Business Insider”, 3.03.2016, https://read.bi/2C4bqux, dostęp: 19.07.2018; S. Bronstein, C. Devine, 
D. Griffi  n, W. Cadigan, Trump’s Decade-Long Record of Hiring Foreign Guest Workers, CNN Money, 
28.07.2016, https://cnnmon.ie/2JCcSHw, dostęp: 19.07.2018.

28  Donald Trump: Mexico Will Pay for Wall, ‘100%’, BBC, 1.09.2016, https://bbc.in/2NujBW5, 
dostęp: 19.07.2018; B. Sarlin, Trump Meets With Mexican President but Dispute Emerges Over Wall, 
NBC News, 1.09.2016, https://nbcnews.to/2uDkGE4, dostęp: 19.07.2018; T. Kopan, What Donald Trump 
Has Said about Mexico and Vice Versa, CNN, 31.08.2016, https://cnn.it/2O2Rtur, dostęp: 19.07.2018.
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zwraca uwagę na negatywne aspekty, podczas gdy inni podkreślają pozytywy. Argu-
menty obu stron sprowadzają się, w wielu przypadkach, do klasycznego przykładu 
percepcji szklanki wypełnionej do połowy wodą. Część opowiada się za naczyniem 
do połowy pełnym, inni – do połowy pustym. Wydaje się, że w takich sytuacjach 
pomocnym czynnikiem może być autorytet opiniodawców. Powołując się na badania 
najbardziej wybitnych ekonomistów, w których gronie znaleźli się również członko-
wie amerykańskiej Prezydenckiej Rady Doradców Ekonomicznych (President’s Co-
uncil of Economic Advisors), ustalono, że ogólna ocena wpływu imigracji na ekonomię 
USA w XX wieku była pozytywna – 81% autorytetów w dziedzinie stwierdziło, że 
oddziaływanie było zdecydowanie pozytywne, a kolejne 19%, że umiarkowanie po-
zytywne. W kolejnym badaniu zapytano, jaki poziom imigracji zapewniłby najlepszy 
standard życia w USA. Wzrost liczby obcokrajowców jako sprzyjający osiągnięciu 
takiego celu wskazało 63%. Co więcej, żaden z respondentów nie uważał, że ograni-
czenie liczby cudzoziemców wpłynie pozytywnie na jakość życia w Stanach Zjed-
noczonych. Opiniując o wpływie nielegalnych imigrantów na procesy ekonomiczne, 
również zdecydowana większość (74%) wskazała na pozytywny aspekt29. 

Uwzględniając tych kilka uwag ogólnych, warto podkreślić złożony charakter 
zależności między gospodarką państwa a procesami migracyjnymi. Na użytek prowa-
dzonej analizy przedstawione zostały tylko wybrane zagadnienia, które opisywały ba-
dane procesy w XXI wieku. Jej celem było m.in. zweryfi kowanie powszechnego sądu 
o negatywnym wpływie cudzoziemskiej siły roboczej na amerykańskim rynku pracy. 
Na tym przekonaniu budowano podwaliny polityki imigracyjnej środowisk nieprzy-
chylnych napływowi obcych pracowników. W dalszej perspektywie skutkowało to 
podejmowaniem wielu działań, na szczeblu tak federalnym, jak stanowym, zmierza-
jących do ograniczenia obecności imigrantów w społeczeństwie. Sytuacja, z jaką cu-
dzoziemcy spotykali się na rynku pracy w USA, bezpośrednio oddziaływała na liczbę 
kolejnych potencjalnych przybyszów. Wysokość oferowanych przez amerykańskich 
pracodawców płac stanowiła ważny czynnik przyciągający. Ekonomiści zgadzali się, 
że bliskość położenia krajów o dużych dysproporcjach ekonomicznych stymulowała 
proces emigracji z państwa biednego. Krytyce poddano również twierdzenia o bez-
względnie negatywnym wpływie imigrantów na gospodarkę krajów przyjmujących, 
ale analizowano także opinie zdecydowanie pozytywnie oceniające wpływ obcokra-
jowców. Ocena zebranych danych miała charakter komparatystyczny i oparta została 
na dwóch płaszczyznach: krótkofalowej i długofalowej.

MIGRACJE A GLOBALIZACJA

Globalizacja jest jedną z cech defi niujących przemieszczenia ludności. W szeroko 
omawianych w literaturze przedmiotu kontekstach rozwoju procesu globalizacji nie-

29  C. Suárez-Orozco, M.M. Suárez-Orozco, Children of Immigration, Cambridge–London: Harvard 
University Press, 2009, s. 43.
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wiele miejsca poświęcono analizom zawężonym do obszaru migracji30. Globalizacja 
jako proces była najsilniej powiązana ze sferą gospodarczą, ale w sposób istotny 
wpływała również na ruchy ludnościowe. Elementy nieodłącznie z nią powiązane, 
jak spotkanie kultur, wymiana handlowa, rozwój przemysłu, komunikacji czy bez-
pieczeństwo międzynarodowe, należały do zbioru czynników nieobojętnych wobec 
wędrówek ludności. Migracja stała się społecznym aspektem globalizacji, a wspól-
nym mianownikiem tych zmian było poszukiwanie przez ludzi lepszego życia. 

Badacze odnajdują korzenie procesu globalizacji w odległym czasie. Pomimo 
istnienia wielu typologii prezentujących różne fazy tego procesu zgadzają się, że 
jego początki sięgają okresu kolonizacji Nowego Świata przez Europejczyków. Są 
jednakże i tacy autorzy, którzy dowodzą, że globalizacja „towarzyszy człowiekowi 
od zarania dziejów, gdyż właśnie od kiedy na Ziemi istnieje człowiek, od tego mo-
mentu świat jest ciągle popychany ku doskonałości”31. Samo pojęcie „globalizacja” 
jest w tej perspektywie dość nowe. Termin upowszechniony został w 1985 roku przez 
Rolanda Robertsona na określenie „zespołu procesów, które współorganizują wspól-
ny świat”32. Jedną z konsekwencji procesu globalizacji była zauważalnie postępują-
ca amerykanizacja. Migracje do i w obrębie kontynentów amerykańskich stanowiły 
ważną część globalnej mobilności, od kiedy tylko świat dowiedział się o istnieniu 
tych ziem. Amerykanizacja jako proces zaczęła się jednak znacznie później. Towa-
rzyszące ewolucji globalizacji zmiany charakteru migracji, rozwój środków masowe-
go przekazu i komunikacji przyczyniły się w rezultacie do upowszechnienia i przeni-
kania kultury Stanów Zjednoczonych do innych kultur33. 

Przewodnim problemem badawczym w tej części książki było odnalezienie istoty 
i charakteru procesu globalizacji oraz jego wpływu na masowe ruchy migracyjne. 
Przedstawiono historyczne fazy oraz zbadano relacje z procesami przesiedleńczymi. 
Zależności między globalizacją a migracjami przyjęły postać prostej, wzajemnie na-
pędzającej się współzależności. Mobilność rosła proporcjonalnie do ułatwień, które 
rodziły się z globalizacji. Zacieranie się granic, ułatwienia komunikacyjne, płynniej-
szy przepływ informacji bezpośrednio wpływały na ruchliwość migrantów, przyczy-
niając się do jej istotnego wzrostu. Z drugiej strony ten ruch stał się nośnikiem pro-
cesów globalizacyjnych, stymulując ich dalszy rozwój. 

Podczas wyjaśniania defi nicji terminu „globalizacja” przywołano wybrane ob-
jaśnienia zaproponowane przez reprezentantów dziedzin, w których studia nad 

30  J.E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004; W. Wosińska, Obli-
cza globalizacji, Sopot: Smak Słowa, 2008; T.L. Friedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, 
Poznań: Rebis, 2006; A. Rzepka, Globalizacja w teorii i praktyce, Poznań: Silva Rerum, 2014; A. Bąkie-
wicz, U. Żuławska, Rozwój w dobie globalizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.

31  M. Trębicka, Globalna wioska w czterech aspektach – zbliżeniu, izolacji, wspólnocie i osamotnie-
niu, „Rozprawy Społeczne”, Biała Podlaska, 2008, t. 2, s. 107.

32  W.J. Cynarski, Globalizacja a spotkanie kultur, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, 2003, s. 17.

33  Szerzej zob.: J. Szymkowska-Bartyzel, Amerykański mit, polski konsument, czyli reklamowe ob-
licza Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006; R.B. Barber, Dżihad kontra 
McŚwiat, Warszawa: Muza, 2000; J. Giziński, T. Zachurski, Ameryka, głupcze! Czy można odnieść suk-
ces, nie naśladując Ameryki?, „Wprost”, nr 20, 20.05.2001; M. van Elteren, Americanism and Ameri-
canization: A Critical History of Domestic and Global Infl uence, Jeff erson–London: McFarland, 2006. 
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procesami globalizacyjnymi stanowią istotny przedmiot rozważań34. Wydaje się, że 
najobszerniejszy dorobek w tej dziedzinie mają nauki ekonomiczne. Dostrzegalne 
są jednak próby defi niowania pojęcia również w kontekstach oderwanych od ekono-
mii. W prezentowanym opracowaniu oparto się na uproszczonej formule rozumienia 
pojęcia globalizacji, która odnosi się wyłącznie do procesu wędrówek ludności. Po 
uprzedniej analizie literatury przedmiotu przyjęta została wykładnia mówiąca, że 
globalizacja to ewoluujący proces przepływów ludności, defi niowany przez liczbę 
migrujących i zasięg ich wędrówek, a prowadzący do budowania transnarodowej 
przestrzeni świata. 

MIGRACJE A PAŃSTWO 

Kontrola i regulacja przepływów ludności dotyczy zarówno wewnętrznego, jak i ze-
wnętrznego funkcjonowania suwerennych państw narodowych. Od kiedy polityka 
migracyjna została jedną z polityk publicznych państwa, jej celem stało się wytwo-
rzenie mechanizmów oddziaływania na podporządkowaną jej sferę rzeczywistości. 
Ustawodawstwo dotyczące procesów migracyjnych stanowiło czynnik, który w spo-
sób bezpośredni oddziaływał na przemieszczających się ludzi. Konfl ikty międzyna-
rodowe i zaangażowanie państw w problemy ogólnoświatowe także wpływały na 
procesy migracyjne. Rola państwa, rozumiana jako czynnik kształtujący migracje, 
nie sprowadzała się tylko do tworzenia odpowiednich aktów prawnych, które zachę-
cały lub powstrzymywały wędrowców. Państwo jest reprezentowane przez instytu-
cje, partie polityczne oraz różnego rodzaju organizacje. Ich działania wpływały na 
kształtowanie postaw sprzyjających otwartości na nowo przybywających lub prze-
ciwnie. Polityka integracyjna państw, szczególnie tych o rodowodzie imigranckim, 
stanowiła nieodłączony element polityki migracyjnej. Jej charakter stymulował bądź 
powstrzymywał decyzje cudzoziemców rozważających przemieszczenie się do inne-
go kraju35.

W historii migracji jest wiele przykładów pokazujących, jak polityka państw 
kształtowała te przepływy. Otwartość na imigrantów i zachęcanie ich do przybycia 
na obszar Ameryki Łacińskiej w XIX wieku zaowocowały zwiększoną liczbą chęt-
nych do zamieszkania na tym terytorium. Z drugiej strony niezwykle trudny czas 
spowodowany restrykcyjnym ustawodawstwem dla imigrantów w pierwszych deka-
dach XX wieku w USA przyniósł spadek liczby nowo przybywających. Historyczna 

34  Szerzej zob.: F.J. Lechner, Globalization: The Making of World Society, West Sussex: John Wiley 
& Sons, 2009; G. Ritzer, Globalization: A Basic Text, West Sussex: John Wiley & Sons, 2010; P. Hopper, 
Understanding Cultural Globalization, Cambridge: Polity, 2007.

35  Szerzej zob.: M. Fix, Securing the Future: US Immigrant Integration Policy: A Reader, Wash-
ington: Migration Policy Institute, 2007; Immigration, Integration, and Security: America and Europe in 
Comparative Perspective, A. Chebel d’Appollonia, S. Reich (red.), Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 2008; Managing Ethnic Diversity After 9/11: Integration, Security, and Civil Liberties in Transat-
lantic Perspective, A. Chebel d’Appollonia, S. Reich (red.), Rutgers University Press, 2010.
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ewolucja polityki imigracyjnej wielu państw w świecie podążała drogą od liberal-
nego traktowania imigracji do coraz bardziej kontrolowanego i restrykcyjnego po-
dejścia. Do połowy XIX wieku Argentyna zachęcała imigrantów do osiedlania się 
na jej terytorium i zdecydowała się pokrywać koszty podróży i zasiedlenia cudzo-
ziemcom36. Polityka prowadzona przez argentyńskie władze była zgodna z koncepcją 
Juana Bautisty Alberdiego: „rządzić to zaludniać” („gobernar es poblar” / „to govern 
is to populate”)37. W niektórych przypadkach liberalne podejście do imigracji miało 
charakter wybiórczy, dla przykładu: w XIX-wiecznej Australii polityka imigracyjna 
faworyzowała przybyszów pochodzących z krajów należących do Wspólnoty Bry-
tyjskiej (British Commonwealth)38. Stosowano instrumenty zachęcające analogiczne 
do tych stosowanych przez Argentynę, tj. opłacano koszty transportu i oferowano 
wsparcie w pierwszych chwilach na nowej ziemi. W tym samym czasie nieprzychyl-
nie patrzono na przybywających Chińczyków i starano się ograniczyć ich napływ za 
pomocą podatków oraz kwot imigracyjnych. 

W drugiej połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych zaszły dwie zasadnicze 
zmiany. Po pierwsze, ugruntowała się pozycja polityki imigracyjnej jako właściwej 
dla rządu federalnego, a nie stanowego. Po drugie, zaczęły się pojawiać pierwsze 
regulacje prawne o charakterze restrykcyjnym, których celem było ograniczenie na-
pływu określonych grup imigrantów39. 

W czasach masowych i globalnych przemieszczeń ludności polityka migracyjna 
charakteryzowała się coraz większą wielowymiarowością. W USA po wydarzeniach 
z 11 września 2001 roku połączono ją z terroryzmem międzynarodowym i bezpie-
czeństwem wewnętrznym40. Współczesne państwa były coraz bardziej świadome 
skomplikowanego charakteru procesów migracyjnych. S.H. Legomsky zauważył, że 
państwa, zachowując niekwestionowane prawo do decydowania o tym, kto może zo-
stać dopuszczony na ich terytorium, zaakceptowały konieczność dostosowania się do 

36  Podobne rozwiązania stosowała również Brazylia. W 1871 roku rząd prowincji São Paulo wpro-
wadził specjalny kredyt na sprowadzanie cudzoziemców. Był to pierwszy krok na drodze polityki subsy-
diowania imigracji. A. Walaszek, Migracje Europejczyków 1650–1914, Kraków: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 243.

37  A. Solimano, International Migration and the Global Economic Order, Washington: World Bank 
Publications, 2001, s. 11.

38  Szerzej zob.: N. Brasch, Australia’s Immigration Policy: 1788–2009, Pearson Education Austra-
lia, 2009; R.J. Simon, J.P. Lynch, Immigration the World Over: Statutes, Policies, and Practices, Lau-
bam–Boulder–New York: Rowman & Littlefi eld Publishers INC, 2004. 

39  W 1875 roku wprowadzone regulacje zabraniały przekraczania granicy osobom skazanym i nie-
moralnie się prowadzącym. W 1882 roku uchwalono ustawę o wykluczeniu Chińczyków, a także zaka-
zano wjazdu osobom niedorozwiniętym umysłowo, lunatykom oraz tym, którzy mogli stanowić zagro-
żenie dla istniejącego porządku prawno-społecznego. A. Kiedrzyn, M. Madej, H. Nieć, Wybrane aspekty 
prawne obywatelstwa i problematyki imigracyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: 
Prace Polonijne”, Kraków 1993, s. 121; D.R. Gabaccia, Immigration and American Diversity: A Social 
and Cultural History, Malden: Wiley-Blackwell, 2002; R. Daniels, Coming to America: A History of Im-
migration and Ethnicity in American Life, New York: HarperCollins, 2002, s. 272. 

40  Szerzej zob.: R.T. Guerette, J.D. Freilich, Migration, Culture Confl ict, Crime and Terrorism, 
Hampshire–Burlington: Ashgate Publishing Ltd., 2013; K. Roach, The 9/11 Eff ect: Comparative Coun-
ter-Terrorism, Cambridge: Cambridge University Press, 2011; Immigration Policy and Security: U.S., 
European, and Commonwealth Perspectives, T. Givens, G.P. Freeman, D.L. Leal (red.), New York: Rout-
ledge, 2008. 
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międzynarodowych norm regulujących przepływy ludzi, towarów i usług. Ponadto 
były coraz bardziej świadome przyczynowo-skutkowych interakcji procesów migra-
cyjnych. Opuszczenie przez wędrujących lub niedopuszczenie ich na terytorium jed-
nego państwa mogło oznaczać próbę przedostania się na obszar innego. Tym samym 
więcej niż jeden podmiot stawał się stroną tego procesu41. 

Podstawowym celem tej części książki była analiza roli państwa w procesach 
migracyjnych. Stany Zjednoczone ze względu na swój federacyjny charakter są przy-
kładem kraju, w którym o procesach migracyjnych dyskutuje się i decyduje na dwóch 
poziomach władzy. Stąd znaczną część rozważań poświęcono zagadnieniom podzia-
łu kompetencji w sferze regulacji procesów imigracyjnych między rządem central-
nym a władzami lokalnymi. Problem zakresu upoważnienia stanów do regulowania 
spraw imigracyjnych narastał, a okresowo przyjmował postać emocjonalnych debat. 
Najczęściej dochodziło do nich w sytuacjach, kiedy legislatury stanowe uchwalały 
kontrowersyjne ustawy dotyczące nielegalnych imigrantów. W duchu rosnącego po 
ataku terrorystycznym z 11 września 2001 roku natywizmu części społeczeństwa 
amerykańskiego próbowano legitymizować działania stanów, które w ocenie kryty-
ków wykraczały poza przyznane im konstytucyjnie uprawnienia42.

 W retoryce antyimigracyjnej rozdzielono strefę ustawodawstwa i działań o cha-
rakterze imigracyjnym od ustawodawstwa i działań dotyczących cudzoziemców 
(alienage). Rozróżnienie to miało dawać podstawy argumentacji na poparcie tego, że 
regulacje stanowe, jak np. zablokowanie dostępu do świadczeń publicznych osobom, 
które bezprawnie przebywały w USA, nie było aktywnością sensu stricto imigra-
cyjną, a co za tym idzie – zastrzeżoną do kompetencji rządu federalnego. W tej czę-
ści opracowania pokazana więc została aktywność stanów w kształtowaniu polityki 
imigracyjnej na przykładzie ustaw, które wzbudziły istotne kontrowersje co do ich 
legalności. Wybrane zostały najbardziej reprezentatywne przykłady, które posłużyły 
również jako podstawa do rozważań natury ogólnej. 

Korzystając z rozwiązań już istniejących w systemie prawnym Stanów Zjedno-
czonych, omówiono również teoretyczne podejście do problemu kształtowania re-
lacji między rządem centralnym a rządami lokalnymi. Ponieważ istotą tych sporów 
kompetencyjnych są normy prawne już obowiązujące lub dopiero opracowywane, 
znaczną część rozdziału poświęcono omówieniu wpływu, jaki na procesy migracyjne 
do USA miało i ma obowiązujące prawo imigracyjne.

41  S.H. Legomsky, The Last Bastions of State Sovereignty: Immigration and Nationality Go Global 
[w:] A.C. Soben, Challenges of Globalization: Immigration, Social Welfare, Global Governance, New 
York–London, Routledge, 2009, s. 43–57.

42  Szerzej zob.: N. Karam, The 9/11 Backlash: A Decade of U.S. Hate Crimes Targeting the In-
nocent, Berkeley: BookBaby, 2012; J. Cesari, Muslims in the West After 9/11: Religion, Politics and 
Law, New York: Routledge, 2009; L.A. Cainkar, Homeland Insecurity: The Arab American and Muslim 
American Experience After 9/11, New York: Russell Sage Foundation, 2009.
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MIGRACJE A BEZPIECZEŃSTWO

Według teorii hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa bezpieczeństwo, obok potrzeb 
fi zjologicznych, przyjaźni, miłości oraz szacunku, uznane zostało za jedną z naj-
większych i najbardziej podstawowych potrzeb człowieka43. Spotykana w literatu-
rze przedmiotu powszechna typologia wymiarów bezpieczeństwa uporządkowała je 
w sześciu podstawowych kategoriach44:

– wymiar podmiotowy: bezpieczeństwo jednostkowe, lokalne, narodowe, mię-
dzynarodowe i globalne;

– wymiar przedmiotowy: bezpieczeństwo militarne, polityczne, ekonomiczne, 
ekologiczne, kulturowe i społeczne;

– wymiar przestrzenny: bezpieczeństwo miejscowe, lokalne, subregionalne i re-
gionalne; 

– wymiar znaczenia: bezpieczeństwo jako stan, poczucie, proces, cel, wartość, 
potrzeba, struktura, organizacja;

– wymiar składników: bezpieczeństwo negatywne (tylko przetrwanie) oraz po-
zytywne (przetrwanie i swoboda rozwoju);

– wymiar obszaru organizacji: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.
Zważywszy na charakter tego opracowania, przedmiotem zainteresowania stało 

się wyłącznie bezpieczeństwo narodowe. Analiza omawianych zagadnień wyklu-
czyła aspekt bezpieczeństwa zewnętrznego, a więc realizowanego na płaszczyźnie 
interakcji aktorów życia międzynarodowego. Choć jest to niewątpliwie istotny frag-
ment koncepcji bezpieczeństwa państwa, prezentowane tu dociekania ograniczono 
do obszaru wewnątrz granic Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tylko w przypadku 
analizy bezpieczeństwa migrującej jednostki ze względów oczywistych sięgnięto 
poza obszar badanego kraju. Pominięte zostały także zagadnienia dotyczące skutków 
procesów migracyjnych dla krajów wysyłających, istotne z punktu widzenia badań 
nad procesami emigracyjnymi. 

Badając związki między migracjami a bezpieczeństwem, oparto się na trzech 
płaszczyznach. Najpierw potraktowano migracje jako konsekwencje zagrożeń dla 
bezpieczeństwa, czego przykładem stały się wędrówki motywowane przemocą, kon-
fl iktami etnicznymi czy wojnami. Druga płaszczyzna to analiza procesów migracyj-
nych postrzeganych jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i/lub 
państwowego. W trzecim ujęciu migracje potraktowano jako czynnik sprawczy za-
grożeń dla bezpieczeństwa państwa lub jednostki, który mógł skutkować postawami 
ksenofobicznymi, ekstremizmem, terroryzmem45. Dodatkowo, podążając za podej-
ściem, które centralnym punktem rozważań czyniło podmiot bezpieczeństwa, 

43  A. Czupryński, Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym [w:] Bezpieczeństwo. Teoria – badania – 
praktyka, A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red.), Józefów: Wydawnictwo CNBOP-PIB, 2015, 
s. 13.

44  M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wy-
brane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009, s. 34.

45  A. Kicinger, International Migration as a Non-Traditional Security Threat and the EU Re-
sponses to this Phenomenon, „CEFMR Working Paper”, No. 2, 2004, s. 2, http://bit.ly/2By8Saz, dostęp: 
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wyodrębnione zostały dwa podstawowe obszary badań: bezpieczeństwo jednost-
ki oraz bezpieczeństwo państwa. Część badaczy ograniczała swoje dociekania do 
pojedynczych, wyspecjalizowanych obszarów, np. kwestii bezpieczeństwa ekolo-
gicznego46, gospodarczego, ekonomicznego, wojskowego czy społecznego. Należy 
przyznać, że każda z tych płaszczyzn, nawet analizowana indywidualnie, zawierała 
elementy łączące ją z procesami migracyjnymi, co dowodziło złożoności zagadnień 
wędrówek ludzkości47. 

Skupiając się na roli i doświadczeniach jednostki, zwrócono uwagę na proble-
my przemytu ludzi czy zagrożeń związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy. 
Wybrane zagadnienia zaprezentowano w kontekście współczesnych wyzwań, jakim 
próbuje stawić czoło państwo amerykańskie. Przyjęta perspektywa wykroczyła jed-
nak poza analizę niebezpieczeństw towarzyszących migrującym, znajdującym się na 
szlaku wiodącym do kraju docelowego, i rozważaniom poddana została również sy-
tuacja imigrantów już obecnych w USA. 

Obecna polityka imigracyjna prowadzona przez prezydenta Donalda Trumpa za-
burza poczucie bezpieczeństwa imigrantów. Po raz pierwszy od długiego czasu tak 
istotnie zachwiany został dotąd względny spokój imigrantów już będących na teryto-
rium państwa. W środowiskach nielegalnie przebywających w USA cudzoziemców 
istniała nieformalna reguła bezpieczeństwa, według której najtrudniejsze były cztery 

16.02.2018; J. Symonides, Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, 2010.

46  Współcześnie ten rodzaj bezpieczeństwa coraz częściej pojawia się w debatach międzynarodo-
wych właśnie w kontekście procesów migracyjnych. Uwagę kieruje się na coraz liczniejsze przypadki 
uchodźstwa ekologicznego (klimatycznego, środowiskowego). Problem polega m.in. na braku formal-
nej defi nicji uchodźcy klimatycznego, przez co każdy przypadek takiej sytuacji podlega indywidual-
nej ocenie. W 2014 roku nowozelandzki Trybunał Imigracyjny (Immigration and Protection Tribu-
nal), po wielu latach walki, przyznał ochronę i legalny status rodzinie z wyspy Tuvalu. Powierzchnia 
maleńkiej wyspy na skutek podnoszenia się poziomu wód oceanicznych sukcesywnie się zmniejsza, 
a zamieszkujący ją ludzie tracą miejsce do życia. W 2015 roku władze Nowej Zelandii rozpatrywały 
również sprawę rodziny z Kiribati (kolejnej wyspy znikającej pod wodami Pacyfi ku). Tym razem wnio-
skującemu o ochronę odmówiono (mimo że troje jego dzieci urodziło się w Nowej Zelandii) statusu 
uchodźcy, gdyż nie potrafi ł udowodnić, że doświadcza prześladowania (persecution). Sąd przyznał, że 
wnioskujący o ochronę międzynarodową spełnia defi nicyjne warunki „uchodźcy socjologicznego”, ale 
nie prawnego, wobec czego odmówił prawa pobytu i rodzina został deportowana do Kiribati. Dodat-
kowo warto jeszcze nadmienić, że na arenie międzynarodowej toczy się dyskusja na temat zasadności 
używania określenia „uchodźca”. Sprzeciwia się temu ONZ, ale oponował również prezydent Kiribati, 
twierdząc, że mieszkańcy wyspy chcą „migrować z godnością”. Szerzej zob.: K. Curtis, HomeIn-Depth 
Analysis Asian Development Bank “Climate Refugees”, Explained, „UN Dispatch”, 24.04.2017, https://
bit.ly/2u8Zl3r, dostęp: 20.07.2018; M. Taylor, Climate Change ‘Will Create World’s Biggest Refugee 
Crisis’, „The Guardian”, 2.11.2018, https://bit.ly/2A88sER, dostęp: 20.07.2018; Why Climate Migrants 
do not Have Refugee Status, „The Economist”, 6.03.2018, https://econ.st/2uBJkFa, dostęp: 20.07.2018; 
J. Shankleman, A Tiny Island Prepares the World for a Climate Refugee Crisis, Bloomberg, 15.11.2017, 
https://bloom.bg/2z2EIw9, dostęp: 20.07.2018. 

47  Szerzej zob.: I. Boas, Climate Migration and Security: Securitisation as a Strategy in Climate 
Change Politics, New York–London: Routledge, 2015; S. Dalby, Security and Environmental Change, 
West Sussex: John Wiley & Sons, 2013; E. Guild, Security and Migration in the 21st Century, West Sus-
sex: John Wiley & Sons, 2013; M. Weiner, S. Stanton Russell, Demography and National Security, New 
York–Oxford: Berghahn Books, 2001; C. Rudolph, National Security and Immigration: Policy Develop-
ment in the United States and Western Europe Since 1945, Stanford: Stanford University Press, 2006.
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pierwsze doby od przekroczenia granicy. Po tym czasie imigranci oddalali się na tyle 
daleko od najbardziej strzeżonego obszaru, czyli pasa przygranicznego, że niebez-
pieczeństwo zatrzymania malało z każdym kolejnym dniem. Przenosząc się w głąb 
Stanów Zjednoczonych, „znikali” wśród 300-milionowego społeczeństwa. Liczba 
zatrzymań już przebywających w kraju nielegalnych imigrantów stanowiła niewiel-
ki procent całkowitej liczby aresztowanych. Sytuacja zmieniła się w szczególności 
w czasie prezydentury Baracka Obamy, a zapowiedzi Donalda Trumpa sugerują, że 
liczba usuwanych imigrantów z terytorium USA będzie sukcesywnie rosła48. 

Obecność cudzoziemców zwracała jednak uwagę na problem bezpieczeństwa 
państwa przyjmującego. Transnarodowa przestępczość oraz terroryzm stały się 
głównymi czynnikami identyfi kowanymi przez strategie bezpieczeństwa wewnętrz-
nego jako podstawowe zagrożenia, ale napływ i obecność obcokrajowców postrze-
gana była także w kontekście przestępczości49. Szczególnie silnie akcentowały to 
środowiska opowiadające się za restrykcyjną polityką imigracyjną. W debatach pub-
licznych o bezpieczeństwie wewnętrznym państwa padały argumenty, że wzrost licz-
by imigrantów przynosi wzrost przestępczości. Odpowiedzi na pytania o prawdzi-
wość takich sądów dostarczyły dane zawarte w raportach nie tylko pozarządowych 
instytutów badawczych, lecz także amerykańskiego spisu powszechnego. Przepro-
wadzona krytyczna analiza tych źródeł dowiodła, że ten kryminalizujący obcokra-
jowców stereotyp nie znalazł potwierdzenia. 

Bezpieczeństwo państwa i zamieszkujących go obywateli jest jednak głównym 
celem współczesnej polityki imigracyjnej. Przedmiotem podjętej analizy stał się cha-
rakter tej polityki, a celem było znalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim kierun-
ku podąża amerykańska polityka imigracyjna administracji Donalda Trumpa, jakie 
kroki podejmowały władze federalne w celu zrealizowania strategii bezpieczeństwa. 
Decyzje amerykańskiego prezydenta pokazują bowiem, że wierzy on, iż bezpieczeń-
stwo jest warunkowane znacznym ograniczeniem obecności i napływu cudzoziem-
ców na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

48  J. Vaughan, S. Camarota, An Immigration-Enforcement Fairy Tale from the New York Times, 
„National Review”, 11.11.2017, https://bit.ly/2uS1jGy, dostęp: 20.07.2018; T.K. Wong, The Politics of 
Immigration: Partisanship, Demographic Change, and American National Identity, Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2017, s. 94; F. Debrix, M. Lacy, The Geopolitics of American Insecurity: Terror, Power and 
Foreign Policy, New York–London: Routledge, 2009, s. 116.

49  Szerzej zob.: P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach systemowych 
wybranych państw, Warszawa: Difi n, 2018, s. 107–120; J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Stu-
dium z zakresu teorii i bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difi n, 2013; R. Raczyński, Wpływ mi-
gracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 
nr 2, 2015; N. Romaniuk, Dialektyka wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa. Aspekt migracyjny [w:] Migra-
cja – wartość dodana?, R. Markowski (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
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MIGRACJE A SPOŁECZEŃSTWO

Polityka imigracyjna państwa jest również odzwierciedleniem nastrojów społecznych 
związanych z procesami napływu przybyszów z obcych krajów. Stosunek obywateli 
amerykańskich do cudzoziemców mieszkających w ich kraju kształtowany jest przez 
czynniki ekonomiczne, kulturowe i społeczne. Jedna z podstawowych animozji spo-
łecznych oparta jest na przekonaniu, że obcokrajowcy korzystają ze świadczeń, do 
których nie powinni mieć dostępu50. Amerykańskie prawo imigracyjne chroni intere-
sy obywateli przez niedopuszczanie na terytorium kraju imigrantów, mogących stać 
się ciężarem dla rodzimego podatnika. Wiele już istniejących regulacji ochronnych 
nie zmieniło jednak faktu, że opinie o ekonomicznym drenażu publicznej służby 
zdrowia czy pomocy społecznej przez cudzoziemców są wciąż powszechne51. W celu 
zbadania ich zasadności przeprowadzona została analiza danych dotyczących ubez-
pieczenia społecznego (Social Security) oraz publicznej służby zdrowia (Medicaid) 
w kontekście dostępności tych programów dla nieobywateli. Opierając się na kry-
tycznym podejściu do raportów prezentujących problem, podjęto próbę konfrontacji 
opinii obecnych w przestrzeni społeczno-politycznej z danymi ekonomicznymi. Do-
datkowo odwołano się do obowiązujących przepisów prawa, dowodząc, iż dostęp do 
świadczeń społecznych dla imigrantów jest ograniczony. 

Na początku XX wieku Walter Lippman twierdził, że to, co sądzimy o danych 
sprawach, jest wynikiem „obrazu, jaki mamy w głowie”, a który tworzymy sobie na 
podstawie doświadczeń własnych lub pozyskanych z innych źródeł52. Jeśli podąży-
my tym tropem, przedmiotem analizy stały się zagadnienia związane ze stosunkiem 
społeczeństwa amerykańskiego do imigrantów. Pytaniem badawczym było nie tylko 
to, jaki obraz imigrantów mają Amerykanie, ale też jakie są zewnętrzne źródła tego 
obrazu. Ponieważ współczesny świat jest naznaczony silnym oddziaływaniem me-
diów, zbadano rolę, jaką odgrywają one w kształtowaniu tych postaw. Zachowania 
prezydenta Donalda Trumpa i sposoby jego komunikowania się ze społeczeństwem 
zwróciły szczególną uwagę na media społecznościowe, ich oddziaływanie i ewen-
tualną użyteczność. 

Stosunek Amerykanów zarówno do samego procesu przemieszczeń, jak i do jego 
uczestników jest dość złożony. Z badań wynikało, że obywatele USA bardziej lu-
bili imigrantów niż imigrację, faworyzowali dawnych imigrantów, a nie obecnych, 
woleli imigrantów legalnych niż nielegalnych, uchodźców niż inne grupy. Popierali 
również dostęp cudzoziemców do edukacji i opieki zdrowotnej, ale nie do pomocy 

50  Illegal Immigration a $113 Billion a Year Drain on U.S. Taxpayers, Federation for American 
Immigration Reform, 6.07.2010, https://bit.ly/2uSxB4v, dostęp: 20.07.2018; Sorry, But Illegal Aliens 
Cost The U.S. Plenty, „Investor’s Business Daily”, 3.03.2016, https://bit.ly/2zXJxYr, dostęp: 20.07.2018; 
A. Chomsky, “They Take Our Jobs” and 20 Other Myths About Immigration, Boston: Beacon Press, 
2007.

51  D.S. Massey, M.R. Sanchez, Brokered Boundaries: Immigrant Identity in Anti-Immigrant Times, 
New York: Russell Sage Foundation, 2010, s. 71.

52  Pierwsze wydanie książki Waltera Lippmana ukazało się w 1922 roku. W. Lippman, Public Opin-
ion, New York–London: Free Press, 1997, s. 4.
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społecznej53. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wyraźnie pozytywniej oceniali 
imigrantów, których znali, natomiast stereotypowo traktowali nieznajomych. Istotne 
jest, że jako społeczeństwo uznawali pozytywny wkład, jaki reprezentanci innych 
kultur wnieśli w rozwój państwa i cywilizacji amerykańskiej. Jednocześnie niechęt-
nie skłaniali się do idei wielokulturowości, która promowała zachowanie własnych 
wartości, utrudniała asymilację i sprawiała, że imigranci byli mniej skłonni do iden-
tyfi kowania się z tzw. mainstreamem. Jak twierdzi K. Romaniszyn: 

Najważniejszym elementem wizerunku imigrantów jest ich etniczność (narodowość) 
łączona ze stereotypem o danym charakterze narodowym. Wyraża się to w przeko-
naniu, że „oni”, czyli przybysze, nieodwołalnie różnią się od „nas” […], ponieważ są 
określonej narodowości, która ich całkowicie determinuje54. 

Społeczności krajów przyjmujących odczuwały konsekwencje obecności nowo 
przybywających. Reprezentowali oni często odmienne cechy kulturowe, wywodzili 
się z innych środowisk etnicznych, mówili innym językiem i mieli własne systemy 
wartości, zbudowane na dziedzictwie obecnym w miejscach, z których pochodzili. 
Warto zauważyć, że zetknięcie się takich dwóch światów nie zawsze musiało mieć 
charakter „zderzenia” – żywiołowego zjawiska gwałtownie uwalniającego energię, 
która zmieniała otaczającą rzeczywistość. Bez względu na to, jaki charakter przyj-
mowało to spotkanie, prowadziło często do wykluczenia, dyskryminacji albo asymi-
lacji55. Z tego powodu część analizowanej treści zajęły problemy działalności ruchów 
nastawionych ksenofobicznie do imigrantów. Badania skoncentrowano na działalno-
ści grupy tzw. minutemanów56, budzącej znaczne emocje społeczne. Uwagę skiero-
wano również na grupę restrykcjonistów, którzy zagrożenie imigracyjne połączyli ze 
świadomością ekologiczną. Jest to nurt, który wpisuje się we współczesny kontekst 
postrzegania zagrożeń w wymiarze globalnym. W katalogu obszarów objętych tro-
ską ekologia odgrywa dziś istotną rolę. Świadomość powiązań między procesami 
migracyjnymi a środowiskiem nie jest niczym nowym, ale interpretacja wynikają-
cych z przemieszczeń ludności zagrożeń znacznie zyskała na popularności właśnie 
w XXI wieku57. 

53  P.H. Schuck, Some Observations about Immigration Jurnalism [w:] M.M. Suárez-Orozco, 
V. Louie, R. Suro, Writing Immigration: Scholars and Journalists in Dialogue, Berkley: University of 
California Press, 2011, s. 78.

54  K. Romaniszyn, Migracje a kwestia etniczności [w:] Imigranci i społeczeństwa przyjmujące, 
Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2000, s. 72.

55  Szerzej zob.: K. Johnson, The Huddled Masses Myth: Immigration And Civil Rights, Philadelphia: 
Temple University Press, 2008; M.M. Suarez-Orozco, C. Suarez-Orozco, D. Qin-Hillard, The New Immi-
grant in American Society: Interdisciplinary Perspectives on the New Immigration, New York–London: 
Routledge, 2014; E.M. Telles, V. Ortiz, Generations of Exclusion: Mexican-Americans, Assimilation, and 
Race, New York: Russell Sage Foundation, 2008.

56  Szerzej zob.: J. Gilchrist, J.R. Corsi, Minutemen: The Battle to Secure America’s Borders, Los An-
geles: WND Books, 2006; Anti-immigration in the United States: A Historical Encyclopedia, K.R. Arnold 
(red.), t. 1, Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-CLIO, 2011; P.D. Buchanan, Race Relations in the United 
States: A Chronology, 1896–2005, Jeff erson–London: McFarland & Company, Inc., 2005.

57  Szerzej zob.: S. Behrman, A. Kent, Climate Refugees: Beyond the Legal Impasse?, New York: 
Routledge, 2018; J. McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, Oxford: 
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Dychotomia postaw społeczeństwa amerykańskiego wobec imigrantów wyzwo-
liła kolejne pytania. Badaniom poddano zagadnienia związane z organizowaniem 
się społecznym obywateli amerykańskich na rzecz imigrantów. Skoro istniały grupy, 
które konstytuowały się wokół koncepcji natywistycznych i nacjonalistycznych, to 
analizie poddano również organizacje proimigracyjne. Głównym punktem doboru 
tych grup był ich stosunek do nielegalnych imigrantów i związanego z tym problemu 
ochrony praw człowieka. Konieczność takiego wyboru uzasadniał fakt, że obecnie 
na terytorium Stanów Zjednoczonych istnieje wiele organizacji walczących o prawa 
imigrantów. Ich aktywność przejawia się w działaniach o charakterze politycznym – 
przez wywieranie społecznej presji na ustawodawców mającej na celu wpłynięcie 
na kształt polityki imigracyjnej, ale także przez działania uświadamiające i nagłaś-
niające problemy cudzoziemców. Wykorzystują do tego zarówno debaty publicz-
ne w mediach, jak i protesty uliczne. Część podejmowanych przez te organizacje 
działań ma charakter np. bezpośredniej pomocy prawnej, doradczej i edukacyjnej 
udzielanej imigrantom58. 

METODY BADAŃ I UWAGI KOŃCOWE

Prezentowana książka zawiera wyniki analizy procesu współczesnej imigracji do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jej podstawowym celem było poznanie oraz zro-
zumienie mechanizmów wpływających na kształt tego procesu. Przedmiotem badań 
uczyniono zarówno instytucje, jak i grupy społeczne. W zakresie prowadzonych 
rozważań znalazły się zagadnienia natury politologicznej, ekonomicznej, prawnej 
i socjologicznej. Zważywszy na złożony, interdyscyplinarny charakter tej analizy, 
do jej przeprowadzenia posłużyły różne metody badawcze. W badaniach ustaw fe-
deralnych i stanowych oraz innych dokumentów prawnych wykorzystana została 
metoda prawno-dogmatyczna. Analizy systemowej i instytucjonalnej użyto do prze-
prowadzenia kwerendy nad instytucjami powiązanymi z problemami imigracyjnymi 
i systemem politycznego funkcjonowania jednostek władzy w USA. Z metody hi-
storycznej korzystano stosunkowo rzadko, co narzucił charakter projektu, zawężony 
do zagadnień współczesnych. Przez współczesność w prowadzonej analizie rozu-
mie się XXI wiek, czyli czas tzw. trzeciej fali globalizacji. Brak rygorystycznego 
zachowania chronologii opisywanych zagadnień był skutkiem przyjęcia perspekty-
wy problemowej oraz odniesienia się do współczesnych procesów migracyjnych59. 

Oxford University Press, 2012; B. Mayer, The Concept of Climate Migration: Advocacy and its Pros-
pects, Cheltenham–Northampton: Edward Elgar Publishing, 2016.

58  Szerzej zob.: Immigration Research for a New Century: Multidisciplinary Perspectives, N. Foner, 
R.G. Rumbaut, S.J. Gold (red.), New York: Russell Sage Foundation, 2000; E.R. Barkan, Immigrants in 
American History: Arrival, Adaptation, and Integration, Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-CLIO, 
2013.

59  Reżim chronologiczny jest podstawowym wymogiem właściwym pracom historycznym. U histo-
ryków zatem jego brak musi budzić naturalny sprzeciw. Celem działań, których efektem jest ta monogra-
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Podczas prowadzonych badań wykorzystana została metoda ilościowa, która posłu-
żyła do weryfi kacji założeń i stereotypów. Była ona przewodnia w części poświęconej 
charakterystyce współczesnych trendów migracyjnych w Stanach Zjednoczonych. 
Statystyki będące przedmiotem analizy pochodziły ze źródeł rządowych (U.S. Cen-
sus Bureau, Border Patrol, U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE), ale 
również z instytutów badawczych (Pew Research Center czy Brookings Institution). 
Ważnych informacji dostarczyły opracowania publikowane przez organizacje zarów-
no opowiadające się za brakiem restrykcji imigracyjnych, jak i postulujące ogranicza-
nie imigracji (Center for Immigration Studies, Migration Policy Institute). 

Analizę dokumentów dotyczących obecnego prawa imigracyjnego w znacznej 
mierze oparto na zarządzeniach wykonawczych prezydenta Donalda Trumpa, ale 
również na rozwiązaniach odziedziczonych po administracji Baracka Obamy. Nie-
zbędnym źródłem informacji, obok raportów i opracowań jednostek o charakterze 
badawczym oraz artykułów naukowych, stały się publikacje z periodyków i prasy 
codziennej. W odniesieniu do najnowszych wydarzeń dotyczących polityki imigra-
cyjnej w USA były często jedynym źródłem informacji. 

Bogatym źródłem gromadzenia wiedzy okazały się pobyty naukowe na uniwersy-
tetach w Austrii, w Center for Inter-American Studies na Uniwersytecie w Grazu czy 
na węgierskich uczelniach w Pecsu i Segedynie. Szczególne znaczenie dla rozumienia 
globalnego charakteru migracji miała wizyta w Instytucie Studiów Politycznych na 
portugalskim Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie. Rozumienie roli państwa i jego 
odpowiedzialności za procesy migracyjne wzbogacone zostało o dyskusje przepro-
wadzone z badaczami z Departamentu Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersy-
tetu w Katanii na Sycylii. Te wizyty potwierdziły interdyscyplinarny charakter badań 
nad migracjami. Ich rezultaty miały również wymiar istotny dla warsztatu badacza, 
jakim był dostęp do szerszego zbioru opracowań udostępnianych grzecznościowo 
w tych uniwersytetach. Istotne z punktu widzenia prowadzonych badań były również 
kontakty nawiązane podczas tych pobytów, dzięki którym osobisty wkład autorki do 
nauki w wymiarze międzynarodowym realizował się przez uczestnictwo w ponad-
granicznych konferencjach i projektach wydawniczych.

Jak dowiedziono wcześniej, podjęta w książce tematyka jest obszarem dużego 
zainteresowania badaczy wielu dyscyplin naukowych. Ekonomistów: „ponieważ 
większość zachowań migracyjnych ma podtekst zarobkowy, a mobilność siły robo-
czej wpływa na aktywność ekonomiczną zaangażowanych w nią osób i ma okre-
ślone konsekwencje gospodarcze”60. Socjologów: „gdyż migracje mają zwykle 
charakter masowy, odbywają się w kontekście społecznym i współtworzą struktury 
społeczne”61. Procesy migracyjne stanowią również przedmiot zainteresowania psy-
chologów, „ponieważ są one wynikiem określonego procesu decyzyjnego, a sama 

fi a, było zrozumienie współczesności. Wytłumaczenie niektórych zjawisk czy zaakcentowanie istotnych 
zmian okazało się jednak trudne bez pewnych odwołań do przeszłości. Ufając, iż taka niekonsekwencja 
czasowa nie zaburzy odbioru treści czytelnikowi, zdecydowano się na utrzymanie podejścia problemo-
wego do analizowanych zagadnień. 

60  A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wy-
branych koncepcji teoretycznych, „Prace Migracyjne”, listopad 2003, nr 49, s. 4.

61  Ibidem.
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migracja wiąże się z przemianami w sferze tożsamości i świadomości”62. Wreszcie 
przedstawiciele nauk o polityce oraz historycy zwracają uwagę, że migracje znaj-
dują się w sferze ich naukowych dociekań ze względu na to, że migrowanie „wiąże 
się z przekraczaniem granic jednostek terytorialnych, w przypadku migracji między-
narodowych, granic państwowych, i wpływa na sytuację polityczną zarówno obsza-
rów wysyłających, jak i docelowych” oraz dlatego, że „przemieszczenia ludności 
kształtowały obraz minionego i obecnego świata”63.

W gronie badaczy zajmujących się zagadnieniami migracji w obrębie Ameryk, 
niezależnie od dyscypliny, charakterystyczna jest dominacja naukowców z USA64. 
Na uwagę zasługują zwłaszcza opracowania D.S. Masseya: Categorically Unequal: 
The American Stratifi cation System, New York: Russell Sage Foundation, 2007 czy 
książka napisana wspólnie z M.R. Sanchezem Brokered Boundaries: Immigrant 
Identity in Anti-Immigrant Times, New York: Russell Sage Foundation, 2010. War-
to zwrócić uwagę na publikacje N. Foner In a New Land: A Comparative View of 
Immigration, New York: NYU Press, 2005 czy G.J. Borjasa Heaven’s Door: Immi-
gration Policy and the American Economy, Princeton: Princeton University Press, 
2011. Wśród wartościowych opracowań należy przywołać również pracę R. Daniel-
sa Guarding the Golden Door: American Immigration Policy and Immigrants since 
1882, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005, następnie Coming to America: 
A History of Immigration and Ethnicity in American Life, New York: HarperCol-
lins, 2002, a także A.R. Zolberga A Nation by Design: Immigration Policy in the 
Fashioning of America, Cambridge–London: Harvard University Press, 2005. Ważna 
dla badaczy procesów migracyjnych jest również wydana kilka lat temu w polskiej 
wersji językowej książka S. Castles i M. Miller Migracje we współczesnym świecie, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 

Wśród najnowszych dostępnych publikacji warto zwrócić uwagę na: 
– V.M. Esses, D.E. Abelson, Twenty-First Century Immigration to North Ameri-

ca: Newcomers in Turbulent Times, Chicago: McGill, 2017;
– M.E. Peters, Trading Barriers: Immigration and the Remaking of Globaliza-

tion, Princeton: Princeton University Press, 2017;
– The Ethics and Politics of Imigration: Core Issues and Emerging Trends, 

A. Sager (red.), Lanham: Rowman & Littlefi eld, 2016;
– B. Miller, J.S. Holmes et. al., Immigration Judges and U.S. Asylum Policy, 

Filadelfi a: University of Pennsylvania Press, 2015;
– A. Sampaio, Terrorizing Latina Immigrants: Race, Gender, and Immigration 

Politics in the Age of Security, Filadelfi a: Temple University Press, 2015;

62  Ibidem.
63  Ibidem.
64  E. Morawska zauważyła również charakterystyczną różnicę pomiędzy naukowcami w USA 

i w Europie. Na polu studiów amerykańskich nad migracjami dominuje podejście socjologiczne, podczas 
gdy na gruncie europejskim – politologiczne. Ponadto badania nad imigracją i etnicznością prowadzo-
ne w Europie są bardziej interdyscyplinarne niż w USA. Za: E. Morawska, Badania nad imigracją/
etnicznością w Europie i Stanach Zjednoczonych. Analiza porównawcza, „Studia Migracyjne – Przegląd 
Polonijny”, nr 1, 2009, s. 9.
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– V. Bove, T. Boehmelt, Does Immigration Induce Terrorism?, „Journal of Poli-
tics”, Vol. 78, 2016;

– K. Oberman, Poverty and Immigration Policy, „American Political Science 
Review”, Vol. 109, 2015.

Przegląd polskiej bibliografi i ostatnich lat pokazuje, że o ile o procesie jako takim 
oraz o migracyjnych zagadnieniach na obszarze Europy i Polski publikacji pojawiło 
się wiele, o tyle na temat migracji do i w USA widoczny jest niedostatek. Nakładem 
wydawnictwa Bractwo Trojka z Poznania w 2017 roku ukazała się książka K. Wasi-
lewskiego Bezdomnych gromady niemałe. Dyskurs imigracyjny na łamach prasy ame-
rykańskiej (1875–1924), a w tomie redagowanym przez T. Domańskiego pod tytułem 
Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
2017, załączony został rozdział P. Matery Kwestia uregulowania statusu nieudoku-
mentowanych imigrantów w Stanach Zjednoczonych w XXI wieku. Z 2016 roku po-
chodzi książka A. Mazurkiewicz Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-Wschodniej 
w amerykańskiej polityce zimnowojennej 1948–1954, Warszawa: IPN. 

Analiza dostępnych publikacji dostarcza określonych refl eksji i wniosków. W po-
dejmowanych badaniach dominuje podejście sektorowe, a poszczególne obszary, 
gdzie ujawniają się wpływy i interakcje procesów migracyjnych, traktowane są jed-
nostkowo. Stąd wiele dostępnych opracowań poświęconych np. ekonomicznym czy 
społecznym aspektom migracji lub zagadnieniom ze sfery bezpieczeństwa. Widocz-
na jest ilościowa dominacja podejścia ekonomicznego, podobnie jak dostrzegalny 
jest niedostatek analiz o charakterze politologicznym. Załączona do tej monografi i 
bibliografi a stanowi tylko wąski, wyselekcjonowany fragment dostępnych materia-
łów. W polskiej literaturze przedmiotu brak jest jednak istotnej liczby opracowań po-
święconych tej tematyce. Dwa istotne ośrodki skupiające rodzimych badaczy tematu 
to Komitet Badań nad Migracjami PAN (D. Praszałowicz, K. Slany, A. Walaszek, 
D. Niedźwiedzki, H. Chałupczak) oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersyte-
tu Warszawskiego (M. Okólski, P. Kaczmarczyk, M. Pachocka, M. Lesińska), gdzie 
studia nad migracjami dotyczą głównie obszaru europejskiego. Migracje do Ame-
ryk zajmują zwykle niewielki ułamek tych opracowań i pojawiają się najczęściej 
w publikacjach, które mają komparatystyczny charakter65. Niedostatek obecności te-
matu migracji międzynarodowych w politologii światowej i polskiej jest podkreślany 
przez badaczy procesów migracyjnych. Jak zauważyła M. Lesińska:

[...] istnieje niewykorzystany potencjał politologii w badaniach migracji. Wynika to z fak-
tu, że niewielu badaczy studiuje migracje, wykorzystując możliwości analizy politolo-
gicznej, co więcej, podjęty zakres tematyczny okazuje się bardzo wąski, niewielkie jest 
również spektrum wykorzystywanych metod. Widoczne są także braki w systematycznej 
teoretycznej analizie międzynarodowych migracji na gruncie politologii. Choć ta smutna 

65  Np. A. Radziwinowiczówna, Doświadczenie przemocy w trakcie deportacji. Przypadek Meksyka-
nów „wydalonych” ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, „CMR Working Papers”, nr 98(156), Warszawa: 
Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2017; A. Mazurkiewicz, Uchodźcy polityczni z Europy Środkowo-
-Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej (1948–1954), Warszawa: Instytut Pamięci Naro-
dowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016; A. Sosnowska, Polski Green-
point a Nowy Jork. Gentryfi kacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI 
wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. 
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konstatacja dotyczy politologii światowej, to w przypadku polskim słabość badań migra-
cyjnych wykorzystujących osiągnięcia tej dyscypliny naukowej jest szczególnie widocz-
na66. 

Na koniec jeszcze kilka uwag ogólnych. Ważne jest wyjaśnienie problemu zwią-
zanego ze stosowaniem terminu „nielegalny imigrant”. W USA trwa dyskusja nad 
zasadnością oraz prawomocnością używania takiego określenia w stosunku do przy-
bywających i obecnych już na terytorium państwa imigrantów, którzy nie otrzyma-
li zezwolenia władz na przekroczenie granicy państwa (o czym szerzej w dalszej 
części książki). Polityczna poprawność zakazuje stygmatyzowania tej grupy przez 
implikowanie jej kryminalnego charakteru, do czego ma prowadzić używanie oma-
wianego określenia. W zamian zaproponowano kilka mniej lub bardziej zręcznych 
eufemizmów. W języku polskim także trudno o trafny termin zastępczy. W niniejszej 
publikacji, szanując amerykańską (i wielu organizacji broniących praw człowieka) 
wykładnię terminologiczną, zdecydowano się jednak na używanie określenia „niele-
galny imigrant”. Decyzja ta podjęta została z zastrzeżeniem, że chodzi o nielegalność 
podjętych działań, a nie człowieka jako takiego. 

W książce nie wprowadzono również ścisłego rozgraniczenia między terminami 
„imigrant” i „migrant”, traktując je zamiennie i równorzędnie jako odnoszące się do 
ludności napływowej w USA. Niemniej jednak w rozdziale pierwszym zwrócono 
uwagę na istnienie kierunku w dyskursie naukowym, który uzasadnia rozróżnienie 
tych pojęć. 

Ze względu na wieloetniczny i wielokulturowy charakter społeczeństwa ame-
rykańskiego analizę oparto na przykładzie najliczniejszej grupy mniejszościowej 
w USA – Latynosach. Zarówno historia obecności latynoskiej w społeczeństwie 
amerykańskim, jak i jej charakter uzasadniają traktowanie tej zbiorowości jako wzor-
cowej. Zważywszy jednakże na fakt, że ostatnie lata przyniosły zmiany w intensyw-
ności napływu imigrantów z obszaru azjatyckiego, uzupełniająco wprowadzono do 
analizy również tę grupę etniczną.

Należy zauważyć, że prace merytoryczne nad książką zakończyły się w kwietniu 
2018 roku. Z tego względu w treści zabrakło zakończenia niektórych istotnych wąt-
ków (jak stosunek Sądu Najwyższego do imigracyjnego zarządzenia wykonawczego 
Donalda Trumpa czy zakończenie sporu między prezydentem a Kongresem w kwestii 
przedłużenia obowiązywania programu DACA), a inne nie pojawiły się w ogóle67. 

66  M. Lesińska, Migracje we współczesnej analizie politologicznej – niewykorzystany potencjał, 
„CMR Working Papers”, 47(105), 2011, s. 207–208.

67  Warto również zauważyć, że większość przywołanych danych statystycznych, choć opisujących 
stan z roku 2015 czy 2016, opublikowana została pod koniec 2017 roku. W lipcu 2018 roku przeprowa-
dzone zostało ostatnie uaktualnienie. Tam, gdzie pojawiły się nowe dane, zostały one zmienione. 
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WSPÓŁCZESNE MIGRACJE

1.1. DEFINICJE I TEORIE 

Analiza zagadnień migracyjnych powinna zostać poprzedzona wyjaśnieniem defi ni-
cji używanych w publicznym dyskursie. Najprościej mówiąc, migracja „oznacza wę-
drówkę, która wywołuje znaczące skutki demografi czne lub społeczne zarówno dla 
miejsca jej rozpoczęcia, jak i zakończenia. […] Istota tego zjawiska to przemieszcza-
nie się ludzi między populacjami, i to na tyle trwałe, by wystąpiły w nich konsekwen-
cje natury demografi cznej lub społecznej”1. Defi niując współczesne migracje, należy 
dodać jeszcze ich nieograniczoność przestrzenną, masowość oraz systematyczność 
lub długie trwanie tego zjawiska.

Pojęcie migracji nastręcza pewnych kłopotów analitycznych związanych z róż-
nym rozumieniem np. takich określeń jak „znaczące skutki” czy „populacja”. Prob-
lem odzwierciedla również istnienie dwóch podejść do stosowania pojęć „imigracja” 
i „migracja”. Jedno zakłada ich równorzędność i używa ich zamiennie. W drugim 
podkreśla się, że między tymi dwoma pojęciami istnieją różnice, które każą trakto-
wać je oddzielnie2. Najprościej mówiąc, rozróżnienia dokonuje się przez skalę głębi 
opisywania zjawiska, co sprawia, że w tym kontekście migracja jest defi nicją wyj-
ściową i bardziej ogólną3. Obydwa pojęcia oznaczają przemieszczanie się ludności 
z jednego miejsca do drugiego. Defi nicja imigracji dowodzi jednak, że jest to pro-
ces zakładający zamiar stałego osiedlenia się w miejscu docelowym. Znaczenie ter-
minu „migracja” jest szersze i zwraca uwagę, że o ile zdarzają się wędrujący, któ-
rzy w miejscu docelowym osiadają na stałe, o tyle zazwyczaj przemieszczenie jest 

1  M. Okólski, Modernizacyjna rola migracji, „CMR Working Papers”, 46(104), maj 2011, s. 2; 
T. Domański, Migracje. Ujęcie interdyscyplinarne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.

2  P. Baker et al., A Useful Methodological Synergy? Combining Critical Discourse Analysis and 
Corpus Linguistics to Examine Discourses of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press, „Discourse 
& Society”, May 2008, No. 19(3), s. 273–306; R. Beutin et al., Migration and Public Perception, Brus-
sels: Bureau of European Policy Advisers (BEPA), European Commission, 2006, http://bit.ly/2CJa3SS, 
dostęp: 23.11.2016; R. Bailey, Immigration and Migration, New York: Facts on File, 2010, s. 3.

3  M. Pachocka, J. Misiuna, Migracje międzynarodowe – dylematy defi nicyjne i poznawcze. Przykła-
dy z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych [w:] Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, 
politycznym i społecznym, J. Osiński (red.), Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 294; R. Ba-
iley, op.cit., s. 3.
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ruchem tymczasowym, a migranci zakładają ograniczony czas pobytu w docelowym 
miejscu migracji4. 

Warto jednak zauważyć, że pomimo defi nicyjnego rozdzielenia tych pojęć jedno 
zawiera się w drugim. Jeżeli bowiem wyjaśniając zjawisko „migracji”, dopuszcza 
się istnienie w jego ramach grupy migrantów osiedlających się na stałe w miejscu 
docelowym, to z defi nicji są oni „imigrantami”. „Imigracja” jest zatem defi nicyjnym 
ułamkiem określenia „migracja”, odnoszącym się do mobilności, w której akcento-
wany jest przede wszystkim kierunek tej wędrówki. „Imigranci” to ludzie przyby-
wający z zewnątrz do kraju docelowego migracji. Są oni przeciwieństwem tego, co 
określamy mianem „emigracji”, a więc ruchu mającego charakter odpływu z teryto-
rium danego kraju. 

W Stanach Zjednoczonych ofi cjalne wyjaśnienie tego, kto jest uważany za imi-
granta, znalazło się w ustawie imigracyjnej z 1952 roku, tzw. McCarran-Walter Act5. 
Przyjęto w niej ogólne założenie, że imigrantem jest każdy cudzoziemiec, który nie 
jest obywatelem USA. Doprecyzowano jednakże, że dotyczy to osób, które planowa-
ły stale i przez czas nieokreślony mieszkać w tym kraju. Z defi nicji imigranta Amery-
kanie wyłączyli jednak pewne kategorie cudzoziemców, którzy pomimo że nie mieli 
amerykańskiego obywatelstwa, nie kwalifi kowali się do zaliczenia do tej grupy. Na-
leżeli do nich m.in. akredytowani dyplomaci, osoby, które tylko przejeżdżały przez 
terytorium USA, kierując się do wybranego miejsca docelowego, pracownicy orga-
nizacji międzynarodowych, dziennikarze, studenci czy naukowcy6. 

Dla badaczy procesów migracyjnych wszelkich dyscyplin ważna stała się kwestia 
wykładni, jaką przypisano terminom „migrant”, „imigrant” i „emigrant”. W związ-
ku z różnymi płaszczyznami, na jakich można było defi niować te terminy, istotne 
stało się przedstawienie kryteriów, na których oparto ich rozumienie. Warto zauwa-
żyć, że o ile w dyskursie publicznym równorzędne i wymienne posługiwanie się 
określeniami „migrant”, „imigrant”, „cudzoziemiec” było nie tylko powszechne, ale 
i w znacznej części nie przynosiło dalekosiężnych konsekwencji, o tyle w przypadku 
pogłębionych badań naukowych takie utożsamienie nie zawsze było poprawne me-
todologicznie7. 

4  W amerykańskim prawie imigracyjnym odzwierciedlenia zasady rozdzielności tych pojęć moż-
na szukać w koncepcji zezwoleń na przekroczenie granic USA. Promesy wizowe dla cudzoziemców 
podzielono na „nieimigracyjne” (non immigrant) i „imigracyjne” (immigrant). Wizy nieimigracyjne do-
puszczają pobyt tymczasowy na terytorium USA, podczas gdy tylko wizy imigracyjne pozwalają na stałe 
osiedlenie się. Za: R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, Warszawa: Wolters Kluwer, 2011, s. 354.

5  Immigration and Nationality Act (McCarran-Walter Act), Pub. L. 414 (Act of June 27, 1952; 
66 Stat. 163), U.S. Government Publishing Offi  ce, https://bit.ly/1szVCdl, dostęp: 23.07.2018.

6  Immigration and Nationality Act, Sec. 101, U.S. Government Publishing Offi  ce, https://bit.
ly/1szVCdl, dostęp: 23.07.2018.

7  M. Pachocka, J. Misiuna, Migracje międzynarodowe – dylematy defi nicyjne i poznawcze. Przy-
kłady z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych [w:] Współczesny Matrix…, s. 294; A. Bobrowska, 
Migracje Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych. Kwartalnik”, 2, 2013, Akademia Morska w Gdyni, s. 50; P.M. Lisiecki, Migracja 
jako realne i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa [w:] Migracja – wartość dodana?, 
K. Markowski (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008, s. 10; D.R. Gabaccia, Immigration and Ameri-
can Diversity: A Social and Cultural History, Malden: Wiley-Blackwell, 2002, s. 2–5.
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Każda z dyscyplin naukowych próbowała stworzyć użyteczną defi nicję wyjaśnia-
jącą zjawisko w ujęciu właściwym dla danego obszaru nauki. Poszczególne państwa 
także w różny sposób określały migracje i migrantów, co jeszcze bardziej komplikowa-
ło problem. Defi nicji zatem pojawiało się dużo, ale nie miały one charakteru uniwersal-
nego. Historycy uważali, że „historyczne podejście do badań nad migracjami wymaga 
lżejszej defi nicji migracji niż stosowana przez badaczy społecznych”, i defi niowali po-
jęcie jako „przeniesienie miejsca zamieszkania przez granicę o uznanym znaczeniu”8. 
Jeżeli przyjąć dwie zaproponowane wytyczne, czyli fakt przekroczenia granicy oraz 
zmianę miejsca zamieszkania, to z defi nicji migracji wyłączeni zostali wszyscy ci, 
którzy migrowali tymczasowo. W ich sytuacji zmieniało się miejsce pobytu, ale nie 
zamieszkania9. W takim podejściu wykluczeniu podlegali również wędrujący na nie-
wielkie odległości. Podstawą podjęcia takiej decyzji było bowiem przekonanie o tym, 
że nawet jeśli dochodziło do zmiany miejsca zamieszkania, to nie można było mówić 
o przekroczeniu granicy o uznanym znaczeniu. Mówiąc kolokwialnie, migrujący nie 
miał poczucia dokonania rzeczy wielkiej. 

Z punktu widzenia badań społecznych takie podejście było zatem niewystarcza-
jące. Jedna z defi nicji sformułowanych w obszarze nauk społecznych brzmiała, że 
migracja to „fi zyczne przejście jednostki lub grupy społecznej z jednego społeczeń-
stwa do drugiego. Przejście to wymaga zwykle porzucenia otoczenia społecznego 
i wejścia w nowe, inne otoczenie”10.

Obok prób zdefi niowania samego procesu pojawiały się również wyjaśnienia do-
tyczące tego, kogo można uznać za „migranta międzynarodowego”. Defi nicja mi-
granta mówi, że jest „to osoba przybywająca lub opuszczająca pewne miejsce w inny 
sposób niż urodzenie lub śmierć”11. Natomiast migrantem międzynarodowym jest 
osoba, która przekracza granicę administracyjną państwa, zmienia miejsce zamiesz-
kania oraz ma inne obywatelstwo niż kraju docelowego. Należy jednak pamiętać, iż 
granice państw są umownymi liniami podziałów terytorialnych12. Tym samym istnie-
ją obszary, gdzie granice rozdzielają homogeniczne społeczności, jak np. w Ameryce 
Środkowej. Analiza takiego rodzaju migracji nie może być więc prowadzona w ode-
rwaniu od refl eksji nad przemieszczeniami wewnętrznymi. Kryterium defi niujące 
migranta międzynarodowego jako osobę zmieniającą miejsce zamieszkania wyma-
ga uwzględnienia sytuacji migrantów sezonowych. Jest to grupa, która nie zmienia 
stałego miejsca zamieszkania, ale utrzymuje go w kraju wysyłającym i pozostawia 
tam najbliższych członków rodziny. Problematyczne w świetle przedstawionej defi -
nicji mogło okazać się również dopasowanie do przedstawionych kryteriów dziecka 

8  Tłum. własne za: H. Kleinschmidt, People on the Move: Attitudes Toward and Perceptions 
of Migration in Medieval and Modern Europe, Westport: Praeger, 2003, s. 17.

9  Przez miejsce zamieszkania rozumiemy to, z którym migranta łączą np. więzy rodzinne, znajomi, 
pochodzenie, kultura czy administracyjnych – jak stałe miejsce zamieszkania/zameldowania.

10  W. Małachowski, Migracje we współczesnym świecie. Implikacje dla Polski, Warszawa: Szkoła 
Główna Handlowa – Ofi cyna Wydawnicza, 2010, s. 29.

11  W. Małachowski, op.cit., s. 28; Z. Kawczyńska-Butrym, Migracje – wybrane zagadnienia, Lub-
lin: Wydawnictwo UMCS, 2009, s. 15.

12  G. Tapinos, D. Delaunay, Can One Really Talk of the Globalisation of Migration Flows? [w:] Glo-
balisation, Migration and Development, Paris: OECD, 2000, s. 36.
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imigrantów, które urodziło się w kraju przyjmującym i któremu pozostawiono oby-
watelstwo kraju wysyłającego (zob. tabela 1).

Tabela 1. Kategorie osób zaangażowanych w mobilność międzynarodową
wg rekomendacji ONZ

N
ie

m
ig

ra
nc

i

Kategorie niebrane pod 
uwagę jako migracje mię-
dzynarodowe

pracownicy przygraniczni
obywatele danego kraju lub obcokrajowcy „w tranzycie”

Kategorie odnoszące się 
do turystyki 

osoby wyjeżdżające/przybywające jako „wycieczkowi-
cze” (same-day visitors)
turyści (na podstawie wizy turystycznej)
osoby wyjeżdżające/przybywające w podróży służbowej 
lub związanej z biznesem

Kategorie tradycyjnie 
nieuwzględnianie w staty-
stykach migracyjnych

osoby ze statusem dyplomatycznym oraz personel
konsularny
personel wojskowy
nomadzi (osoby bez stałego miejsca pobytu)

M
ig

ra
nc

i

Kategorie brane pod uwa-
gę przy zbieraniu danych 
statystycznych na temat 
migracji międzynarodo-
wych

osoby wyjeżdżające/przybywające w związku z edukacją
osoby wyjeżdżające/przybywające w związku ze szkole-
niem zawodowym
osoby wyjeżdżające/przybywające w związku z pracą 
zawodową
osoby wyjeżdżające/przybywające w związku z pracą
w międzynarodowych organizacjach lub służbie cywilnej
osoby wyjeżdżające/przybywające posiadające upraw-
nienia do pobytu za granicą 
osoby wyjeżdżające/przybywające z zamiarem osiedle-
nia się (z prawem nieograniczonego czasowo pobytu)
osoby wyjeżdżające/przybywające w celu połączenia się 
z rodziną
azylanci, uchodźcy

Kategorie brane pod uwa-
gę przy zbieraniu danych 
statystycznych na temat 
migracji międzynarodo-
wych, ale odnoszące się 
do osób, których status 
jest nieuregulowany

poszukiwacze azylu
osoby przebywające w danym kraju bez prawnego 
usankcjonowania pobytu

Źródło: A. Górny, P. Kaczmarczyk, Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wy-
branych koncepcji teoretycznych, „Prace Migracyjne”, listopad 2003, nr 49, s. 13.

W związku z ograniczeniami, jakie pojawiały się w defi nicjach tworzonych na po-
trzeby różnych dyscyplin, wielu badaczy przyjęło propozycję Organizacji Narodów 
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Zjednoczonych i traktuje ją jako bazową. Istotą tej wykładni było to, że nie defi -
niowała ona procesu jako takiego. Dominowało podejście podmiotowe, w którym 
osią zainteresowania był migrant. Wyróżniono dwa rodzaje migrantów: długotermi-
nowych, czyli „osoby, które przenoszą się do kraju innego niż dotychczas zamieszki-
wany na czas nie krótszy niż 12 miesięcy i kraj docelowy staje się ich nowym miej-
scem zamieszkania”, oraz krótkoterminowych13. Przebywanie na terytorium innego 
państwa od 3 do 12 miesięcy pozwalało klasyfi kować migrantów jako krótkotermi-
nowych. Wyłączone z tej kategoryzacji były jednak osoby, które przemieszczały się 
ze względów wypoczynkowych, leczenia medycznego, odwiedzin czy pielgrzymek 
religijnych. 

Jednocześnie ONZ-owska Konwencja Praw Migrantów stwierdzała, że „termin 
migrant powinien być rozumiany jako obejmujący wszystkie przypadki, w których 
decyzja o migracji została podjęta w sposób wolny i indywidualny, z uwzględnie-
niem »osobistej wygody« oraz bez zewnętrznych środków przymusu”14. W tym uję-
ciu nie mieściły się m.in. takie grupy jak uchodźcy15 czy wysiedleńcy (displaced 
persons), które stanowiły istotną część historii ruchów migracyjnych. Uwzględniając 
płynące z defi nicji ograniczenia, Specjalny Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka 
(Special Rapporteur of the Commission on Human Rights) Gabriela Rodriguez Pizar-
ro w 2002 roku zaproponowała, by terminem „migrant” określać również16:

a) osoby przebywające poza terytorium państwa, którego są obywatelami, niebę-
dące przedmiotem jego prawnej ochrony i znajdujące się na terytorium innego 
państwa;

b) osoby, które nie mogą korzystać z przysługujących im praw, z czego powinno 
wywodzić się przyznanie im przez państwo gospodarza statusu uchodźcy, na-
turalizowanego mieszkańca czy innego podobnego;

c) osoby, które nie mogą korzystać z prawnej ochrony przysługujących im pod-
stawowych praw wynikających z racji zawartych umów dyplomatycznych, 
wizowych czy innych17.

Jedną z istotnych sfer dociekań badaczy migracji były powody, które skłaniały 
ludzi do zmiany miejsca zamieszkania. Powszechnie uważa się, że przyczyny migra-
cji są różne, ale zawsze wpisane w szerszy kontekst powiązań jednostki z procesami 

13  Demographic and Social Statistics, UN Economic and Social Development Division, http://bit.
ly/1ZzoMoq, dostęp: 24.11.2016; D. Bartram, M. Poros, P. Monforte, Key Concepts in Migration, Lon-
don: Sage Publications, 2014, s. 101. 

14  Migrant/Migration, UNESCO, http://bit.ly/2CmixSO, dostęp: 24.11.2016.
15  Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swo-

jej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej 
zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw nie może lub nie chce ko-
rzystać z ochrony swojego kraju. Defi nicja zawarta w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, tzw. 
Konwencji Genewskiej (18.07.1951), Dz.U. 1991 Nr 119, poz. 515, ISAP, https://bit.ly/2vs9A4x, dostęp: 
30.07.2018, oraz Protokole dotyczącym uchodźców opracowanym w Nowym Jorku (31.01.1967), Dz.U. 
1991 Nr 119, poz. 517, ISAP, https://bit.ly/2AvhEr6, dostęp: 30.07.2018.

16  G. Rodríguez Pizarro, Special Rapporteur of the Commission on Human Rights in A/57/292, Hu-
man Rights of Migrants, Note by the Secretary-General, 9 August 2002, http://bit.ly/2BO4BQp, dostęp: 
24.11.2016.

17  Ibidem.
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gospodarczymi, społecznymi czy politycznymi. Dlatego podejmując się analizy 
czynników, które skłaniają ludzi do przemieszczania, należy uwzględnić te uwarun-
kowania. Jak tłumaczy B. Janik:

W starożytności głównymi przyczynami wędrówki były handel, utrzymywanie relacji 
dyplomatycznych oraz względy religijne. Istniała już instytucja państwa, a obywatel był 
związany z daną jednostką terytorialną. […] W piętnastowiecznej Europie, niebędącej 
w stanie pomieścić i wyżywić wszystkich swoich mieszkańców, zachęceni czy też uwie-
dzeni wizją posiadania ziemi, możliwością odnalezienia złota i nowych zasobów natu-
ralnych, które na terenie Europy uległy wyczerpaniu, ludność masowo emigrowała na 
dopiero co podbite tereny obu Ameryk, Afryki oraz Azji. Po raz pierwszy w historii cudzo-
ziemcy przybywający na obce tereny byli osobami uprzywilejowanymi. Obcy stał się pa-
nem, zawłaszczył tereny z racji swojego jasnego koloru skóry, legitymizującego wszelkie 
barbarzyństwa. […] Współczesna migracja różni się znacząco od poprzednich. Jest nie-
rozerwalnie związana z istnieniem państwa narodowego, kontroli granic oraz obywateli. 
Jednostka należy do danej przestrzeni, która dodatkowo jest „unarodowiona”, przepełnio-
na społecznie konstruowanymi i uznawanymi wartościami18.

Pierwszych objaśnień zagadnienia, dlaczego ludzie migrują, poszukiwano w dzie-
dzinie ekonomii i do dnia dzisiejszego ekonomiczne teorie migracji mają dominujący 
charakter. Podstawą tych założeń stała się wypracowana w latach 60. XX wieku teo-
ria o czynnikach „wypychających i przyciągających” (push and pull), sformułowana 
przez Everetta Lee19. Według zwolenników tej koncepcji siłą sprawczą globalnych 
ruchów migracyjnych były dwa rodzaje czynników. Jedne czynniki to takie, które 
miały moc „wypychającą” z kraju wysyłającego; drugie to takie, które „przyciąga-
ły” do kraju przyjmującego20. Z punktu widzenia tej teorii determinanty te mogły 
mieć dwoistą naturę. Czynniki, które skłaniały do podjęcia decyzji o emigracji, były 
jednocześnie tymi, które stymulowały imigrację. Najbardziej klasycznym z takich 
czynników były nierówności ekonomiczne między państwami. Niższe płace stały się 
powodem opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania, wysokość zaś płac 
w krajach przyjmujących wpływała na ich atrakcyjność dla migrującego. 

Założenie o tym, że różnice płac stanowiły główny czynnik sprawczy migracji, 
leżało również u podstaw neoklasycznych teorii migracji w ujęciu makroekonomicz-
nym. Zakładano, że przepływ siły roboczej następował z regionu, w którym istniała 
jej nadwyżka (a zatem płace były niższe), do regionu, gdzie były niedobory (a zatem 
płace były wyższe)21. W ujęciu mikroekonomicznym migracja stała się formą inwe-
stycji zasobów ludzkich dokonywanych po uprzedniej analizie zarówno kosztów, jak 
i korzyści z nich wynikających. Jednostka, podejmując decyzję o migracji, kierowa-
ła się przede wszystkim dążeniem do maksymalizacji indywidualnej użyteczności, 

18  B. Janik, Wokół pojęcia „imigrant”, czyli o innych XXI wieku, „Nowa Krytyka. Czasopismo 
Filozofi czne”, http://bit.ly/2CGYoCP, dostęp: 1.12.2016.

19  E.S. Lee, A Theory of Migration, „Demography”, Vol. 3, No. 1, 1966, s. 47–57, http://bit.
ly/2AdwDlc, dostęp: 1.12.2016; J. Isański, Migracje i transfery kapitału społecznego, Poznań: Wydaw-
nictwo Naukowe UAM, 2015, s. 15.

20  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, What is Migration History?, Cambridge: Polity, 2009, s. 4.
21  W. Małachowski, op.cit., s. 41; M. Kapiszewski, Modelowanie dynamiki przemian ludności w wa-

runkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, Warszawa: IGiPZ PAN, 2002, s. 118.
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w tym wypadku głównie użyteczności dochodów22. Kontrastując użyteczność do-
chodów bieżących i przyszłych, oceniano ewentualne koszty, ale i korzyści płynące 
z podjęcia decyzji o migracji. Ponieważ w kalkulacjach dochody bieżące otrzymują 
pierwszeństwo przed przyszłymi, ich pozytywne ocenianie przekładało się na więk-
szą skłonność do podjęcia decyzji o migracji23. 

Wspólnym wnioskiem płynącym z ekonomicznych teorii klasycznych było 
stwierdzenie, że przepływ siły roboczej prowadził do wyrównania płac. Neoklasycz-
ne teorie zakładały, że obraz zrównoważonych korzyści tworzony przez klasyków 
nie przedstawiał w pełni rzeczywistości. Należało go bowiem wzbogacić o elementy, 
„które dowodzą, że mamy do czynienia z przegranymi na pewnych segmentach ryn-
ku pracy albo w niesprzyjających okresach rozwoju, lecz ogólny obraz obustronnych 
korzyści pozostał raczej niezmienny”24. Co istotne, należało również uwzględnić nie 
tylko wpływ czynników pozaekonomicznych na proces decyzyjny migranta, lecz 
także ich intensywność25. 

Odzwierciedleniem zastrzeżeń neoklasyków, kwestionujących równoważne 
korzyści osiągane przez uczestników procesu migracyjnego, była teoria kapitału 
ludzkiego26. Przykładów osiągania takich nierównomiernych korzyści w procesach 
migracyjnych dostarczała np. analiza oparta na kryterium wykształcenia. Osoby 
wykształcone były bardziej skłonne do podejmowania pozytywnych decyzji o prze-
mieszczeniu, co wynikało głównie z oczekiwań, jakie miały co do płac. Jeżeli w kra-
ju zamieszkania wynagrodzenia były niskie, rosła skłonność do zmiany miejsca. Do-
datkowo istotną rolę w podjęciu decyzji odgrywała jeszcze ocena kosztów. Osoby 
wykształcone łatwiej aklimatyzowały się w nowym miejscu, co często ułatwiała np. 
znajomość języka potrzebnego do efektywnej adaptacji. Także łatwość uczenia się 
wpływała na poczucie relatywnie niskich kosztów migracji. 

Korzyści dla państw uczestniczących w mobilności ludzi wykształconych miały 
złożony charakter. W przypadku państw wysyłających można mówić o remittances, 
czyli pieniądzach przesyłanych przez emigrantów do kraju, oraz o social remittances, 
czyli m.in. o wiedzy i doświadczeniu, które można było wykorzystać po ich powro-
cie27. Państwa przyjmujące miały okazję wyrównać defi cyty podaży prac intelektual-

22  L.A. Sjaastad, The Costs and Returns of Human Migration, „Journal of Political Economy”, Oc-
tober 1962, Vol. 70, No. 5, Part 2: Investment in Human Beings, s. 80–93, http://bit.ly/2BC8hF6, dostęp: 
1.12.2016.

23  D.S. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, J.E. Taylor, Theories of Interna-
tional Migration: A Review and Appraisal, „Population and Development Review”, September 1993, 
Vol. 19, No. 3, s. 434.

24  S. Golinowska, Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej 
Unii Europejskiej, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 3, 2001, s. 19–20.

25  A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, 2001, s. 155–156.

26  J.F. Healey, Diversity and Society: Race, Ethnicity, and Gender, Pine Forge Press, 2009, s. 53; 
J. Häuberer, Social Capital Theory: Towards a Methodological Foundation, Dordrecht–Heidelberg–Lon-
don–New York: Springer Science & Business Media, 2010, s. 118.

27  Koncepcja social remittances jest rozwijana od lat 90. XX wieku przez Peggy Levitt. Są to trans-
ferowane przez migrantów niematerialne zasoby, wśród których wyróżnia się trzy podstawowe typy 
transferu: struktury normatywne (idee, wartości, przekonania), formy działania (aktywność wywoływana 
przez struktury normatywne), kapitał społeczny. Wymiana takich zasobów następuje, kiedy migranci po-
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nych, a także zaoszczędzić na kosztach kształcenia profesjonalistów oraz niższym 
opłacaniu specjalistów na rodzimym rynku pracy. Zjawisko tzw. drenażu mózgów 
stanowiło potwierdzenie założonej tezy o niesymetrycznych korzyściach osiąganych 
w procesach migracyjnych28. 

Wraz z nastaniem XXI wieku coraz mocniej zaznaczał się trend odwrotny do 
dotychczas obserwowanego, w którym profesjonaliści emigrowali do krajów wyso-
ko rozwiniętych. Ceną postępującej technologizacji i upowszechnienia edukacji na 
poziomie wyższym była mniejsza podaż pracy dla specjalistów, którzy coraz częś-
ciej decydowali się więc na przemieszczenie do krajów biedniejszych29. Badaniem 
przepływów specjalistów wysokiej klasy zajęła się również teoria dualnego rynku 
pracy, zakładająca istnienie dwóch rodzajów rynków pracy. Pierwszy to taki ze sta-
bilnym zatrudnieniem, wysokimi płacami oraz wymogiem wysokich kwalifi kacji od 
pracowników, podczas gdy drugi obejmował słabo wykwalifi kowaną i nisko opła-
caną siłę roboczą, gdzie zatrudnienie związane było z branżami o małej stabilności. 
Ponieważ miejsca pracy w tym drugim sektorze były nieatrakcyjne dla miejscowych 
pracowników, powstało zapotrzebowanie na wypełnienie tworzących się defi cytów. 
Oczekiwania kraju przyjmującego uzupełniały się z kalkulacjami migrantów, którzy 
decydowali się na podjęcie nawet mało prestiżowej pracy. To, że wykonywana praca 
nie stanowiła powodu do dumy rekompensowane było świadomością jej tymczaso-
wości i oferowanymi możliwościami zarobkowymi. Tym samym trudno było mówić 
o dużej konkurencyjności siły roboczej imigrantów i argumenty środowisk przeciw-
nych imigracji, których zwolennicy często dowodzili, że cudzoziemcy zabierają pra-
cę rodzimym pracownikom, traciły siłę oddziaływania. Według zwolenników teorii 
dualnego rynku napływowi pracownicy mogli stanowić konkurencję wyłącznie dla 
wąskiego kręgu zatrudnianych, głównie studentów i emerytów, którzy z takich ofert 
pracy korzystali dorywczo, traktując je jako źródło dodatkowego dochodu30. 

Do indywidualnych wyborów jednostki w podejmowaniu decyzji o przemiesz-
czeniu odwoływała się teoria nowej ekonomii migracji, która zwana jest również 

wracają do krajów wysyłających na stałe lub tylko je odwiedzają, a także kiedy niemigranci odwiedzają 
w państwach przyjmujących swoich krewnych migrantów. Transfer ma miejsce zarówno pomiędzy jed-
nostkami, jak i grupami. P. Levitt, The Transnational Villagers, Berkeley–Los Angeles–London: Univer-
sity of California Press, 2001, s. 56; P. Levitt, Social Remittances: Migration Driven Local-Level Forms 
of Cultural Diff usion, „The International Migration Review”, Winter 1998, Vol. 32, No. 4, s. 926–948; 
P. Levitt, D. Lamba-Nieves, Social Remittances Revisited, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, 
January 2011, Vol. 37, No. 1, s. 1–22; I. Grabowska, M.P. Garapich, Social Remittances and IntraEU 
Mobility: Non-Financial Transfers Between U.K. and Poland, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, 
Vol. 42, 2016, s. 2146–2162; J. Isański, op.cit., s. 120–148. 

28  E. Morawska, A Sociology of Immigration: (Re)Making Multifaceted America, London: Palgrave 
Macmillan, 2009, s. 66.

29  S. Golinowska, op.cit., s. 19–20; J.F. Hollifi eld, The Politics of Immigration and the Raise of the 
Migration State: Comparative and Historical Perspectives [w:] A Companion to American Immigration, 
R. Ueda (red.), Malden–Oxford: Blackwell Publishing, 2006, s. 132. 

30  I. Kogan, Working Through Barriers: Host Country Institutions and Immigrant Labour Mar-
ket Performance in Europe, Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer Science & Business 
Media, 2007, s. 14–16.
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teorią społecznego wyboru31. Zakładała ona, że rozważając myśl o wyjeździe, mi-
grant w pierwszej kolejności kierował się dobrem swojej rodziny i to ona w osta-
teczności dokonywała wyboru. W gospodarstwie domowym podjęcie takiej decyzji 
poprzedzano analizą korzyści i ryzyka, jakie niosła emigracja przynajmniej jednego 
z członków rodziny32. W tym podejściu migrację postrzegano głównie jako drogę do 
dywersyfi kacji dochodów w gospodarstwie domowym. Teorie historyczne zakwe-
stionowały jednak znaczenie analiz potencjalnych korzyści i zagrożeń dokonywa-
nych przez członków gospodarstwa domowego jako głównego czynnika sprawczego 
migracji. Uznano, że powiązania rodzinne, towarzyskie i środowiskowe, które towa-
rzyszą procesom migracyjnym, najbardziej wpływały na ich intensywność i kieru-
nek33. 

Termin „migracje łańcuchowe” opisał skłonność migrantów do podążania usta-
lonymi kanałami migracyjnymi, prowadzącymi do miejsc docelowych, gdzie już ist-
niały obszary zasiedlone przez przybyłych wcześniej obywateli tego samego kraju 
czy regionu. Funkcjonowanie takiej wspólnoty zmniejszało obawy przed podjęciem 
decyzji o migracji oraz stanowiło jedno z podstawowych źródeł opiniodawczych 
o miejscu docelowym. A. Walaszek zauważył, że:

[...] choć mechanizm „migracji łańcuchowych” istnieje do dzisiaj, to jednak w dość czy-
stej formie obserwować je można było w pierwszym okresie migracji europejskich. Już 
od drugiego okresu bowiem pojawiły się i odgrywały coraz większą rolę tzw. sieci spo-
łeczne34. 

Termin „sieci społeczne” (lub „sieci migracyjne”) zaproponowany został przez 
historyka Samuela Baily’ego, w którego ocenie istota migracji łańcuchowych ozna-
czała jednokierunkowy charakter procesu, co nie oddawało jednak w pełni stanu 
rzeczywistego35. Termin „sieć” zwracał uwagę na złożoność zjawiska, podczas gdy 
„łańcuch” implikował linearność36. Sieci migracyjne był to zbiór powiązań między 
migrantami zarówno w krajach wysyłających, jak i przyjmujących37. Jeśli oprzemy 
się na założeniu teorii sieci migracyjnych, wzrastająca liczba takich powiązań sie-
ciowych przyczyniała się do powstania struktury społecznej, która z kolei podtrzy-
mywała proces migracyjny. Sieci migracyjne miały formę kapitału społecznego, tym 
samym obok kapitału ekonomicznego i ludzkiego stanowiły jeden z podstawowych 

31  D.S. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, J.E. Taylor, Theories of Interna-
tional Migration: A Review and Appraisal, „Population and Development Review”, September 1993, 
Vol. 19, No. 3, s. 432.

32  D. Hoerder, Cultures in Contact: World Migrations in the Second Millennium, Durham–London: 
Duke University Press, 2002, s. 9.

33  D.S. Massey, International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century: The Role of the 
State, „Population and Development Review”, June 1999, Vol. 25, No. 2, s. 305.

34  A. Walaszek, op.cit., s. 23.
35  E. Delaney, D.M. MacRaild, Irish Migration, Networks and Ethnic Identities Since 1750, New 

York–London: Routledge, 2013, s. 280.
36  S.L. Baily, Immigrants in the Lands of Promise: Italians in Buenos Aires and New York City, 

1870–1914, Ithaca–London: Cornell University Press, 2004, s. 13.
37  K. Jaskułowski, M. Pawlak, Główne teorie migracji międzynarodowych. Przegląd, krytyka, per-

spektywy, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nr 48, 2016, s. 137.
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„zasobów” migrantów38. Również D. Praszałowicz zaznaczyła, że przyjęte rozumo-
wanie podkreślające istotną rolę czynnika społecznego w kształtowaniu migracji nie 
oznaczało umniejszenia czy wykluczenia roli czynnika ekonomicznego. Podkreśli-
ła natomiast, że o ile czynniki ekonomiczne inicjowały migrację, o tyle podejście 
społeczne pozwalało wytłumaczyć, dlaczego migracje trwały w czasie i podlegały 
intensyfi kacji39.

W kształtowaniu procesów migracyjnych warto również zauważyć istotną rolę 
czynnika instytucjonalnego, którą analizowała teoria instytucjonalna. Wokół pro-
cesów przemieszczania się ludności rozwinął się wachlarz usług skierowanych na 
potrzeby wędrujących. Ponieważ dostępna oferta odpowiadała istniejącemu zapo-
trzebowaniu, jej zakres stał się bardzo szeroki, od agencji rekrutacyjnych przez biu-
ra pomocy prawnej aż do instytucji pomagających zaaklimatyzować się w nowym 
miejscu40. W podejściu instytucjonalnym wyodrębniono również aspekt prawny. 
Istotnym segmentem tego typu usług były bowiem te świadczone nielegalnie, doty-
czące najczęściej przekraczania granicy państwa przyjmującego. Przemyt ludzi nie 
tylko stanowił poważny problem natury administracyjnej, ale przede wszystkim był 
wyzwaniem z powodu towarzyszących mu zjawisk. Zmuszanie do nierządu, gwał-
ty, przemoc, wykorzystywanie migrantów do niewolniczej pracy stały się trwałymi 
elementami procesów migracyjnych41. Południowa granica Stanów Zjednoczonych 
dostarczyła bogatego materiału do przeprowadzenia analizy takich zjawisk. W za-
łożeniach teorii instytucjonalnej zwrócono również uwagę na rolę, jaką odgrywa-
ły instytucje często powstające jako odpowiedź na wymienione wyżej problemy. 
W sektorze „przemysłu migracyjnego” działali nie tylko przemytnicy i przestępcy, 
lecz także wiele instytucji rządowych, społecznych czy prywatnych. Ich celem była 
ochrona i dbanie o prawa migrantów, ale również o ich życie, tak jak w przypadku 
organizacji Ludzkie Granice (Human Borders), dbającej o dostęp do wody dla tych, 
którzy jednak zdecydowali się na nielegalne przekraczanie arizońskiego fragmentu 
granicy z Meksykiem42. 

Wśród badaczy spierających się o hierarchię znaczenia poszczególnych czyn-
ników wpływających na procesy migracyjne istotne miejsce zajmują teoretycy de-
mografi cznego podejścia do wędrówek ludności. Według tych teorii wędrówki ludzi 
pozostają w stałej i ważnej relacji z procesami demografi cznymi. Wpływają nie tylko 
na wysokość liczb charakteryzujących sytuację ludnościową zarówno w państwach 

38  H. De Haas, Migration and Development: A Theoretical Perspective, Working Papers 9, 2008, 
International Migration Institute, s. 20; C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op. cit., s. 79.

39  D. Praszałowicz, Teoretyczne koncepcje procesów migracji, „Przegląd Polonijny”, nr 4, 2002, s. 
9–40.

40  Szerzej zob.: E. Ashbee, H. Clausen, C. Pedersen, The Politics, Economics, and Culture of Mex-
ican-US Migration: Both Sides of the Border, Dordrecht–Heidelberg–London–New York: Springer Sci-
ence & Business Media, 2007. 

41  Szerzej zob.: J. Slack, D.E. Martínez, S. Whiteford, The Shadow of the Wall: Violence and Mi-
gration on the U.S.-Mexico Border, Tucson: University of Arizona Press, 2018; S. Pickering, Women, 
Borders, and Violence: Current Issues in Asylum, Forced Migration, and Traffi  cking, Dordrecht–Heidel-
berg–London–New York: Springer Science & Business Media, 2010.

42  J. Seper, Border Wars – Helping Is Hurting, „The Washington Times”, 26.09.2002, http://bit.
ly/2Fv9y0j, dostęp: 5.12.2016.
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przyjmujących, jak i wysyłających migrantów, ale również na jakościowy charak-
ter ich społeczeństw43. Demografowie wskazywali na zależności, jakie rozwija-
ły się między migracjami a społeczeństwami. Te analizy miały charakter dwukie-
runkowy i pokazały, że procesy migracyjne są zarówno przyczyną, jak i skutkiem 
zmian demografi cznych. Warto zwrócić uwagę na dwie istotne koncepcje, tj. teorię 
przejścia demografi cznego (F. Notesteina) oraz teorię drugiego przejścia demogra-
fi cznego (D. van de Kaa), które tłumaczyły zmiany reprodukcji ludności wywołane 
modernizacją społeczeństw44. Ich istota polegała na obniżeniu współczynników zgo-
nów i urodzeń, co przekładało się na malejący współczynnik przyrostu naturalne-
go. W konsekwencji dochodziło do zastąpienia tradycyjnego sposobu reprodukcji 
(duża, niekontrolowana płodność) przez nowoczesny (mała, ale stabilna rozrodczość 
i umieralność)45. Społeczeństwa się starzały, dzietność spadała poniżej poziomu gwa-
rantującego zastępowalność pokoleń, migracje się nasilały, a państwa przechodziły 
od wysyłania do przyjmowania migrantów. W koncepcji drugiego przejścia demogra-
fi cznego migracje stały się jednym z narzędzi osiągania równowagi demografi cznej 
zaburzonej m.in. przez niski poziom płodności. Jak dowodzili A. Fihel i M. Okólski:

Migracje zagraniczne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu rzeczywistego przyrostu 
i stanu liczebnego populacji w trakcie przejścia demografi cznego; w pierwszej jego fazie 
neutralizują wysoki przyrost naturalny, a w drugiej, gdy przyrost naturalny jest niski (nie-
kiedy ujemny) – uzupełniają go, cechując się podwyższonym nasileniem migracji zagra-
nicznych. Zatem w ramach przejścia migracyjnego następuje zmiana proporcji liczebnych 
między emigracją i imigracją, albo innymi słowy zmiana statusu społeczeństwa – z emi-
gracyjnego (przewaga emigracji nad imigracją) w imigracyjny (przewaga imigracji nad 
emigracją) lub – innymi słowy – przeobrażenie się kraju emigracji netto w kraj imigracji 
netto46.

Opierając się na wspomnianej wcześniej teorii E. Lee o czynnikach push i pull, 
zwrócono uwagę na zestaw czynników innych niż ekonomiczne, które kształtowały 
procesy migracyjne. Należały do nich np. przesłanki związane z miejscem zamiesz-
kania, osiedleniem w miejscu docelowym czy natury osobistej. Inaczej niż w teoriach 
mówiących o tym, że decyzja o migracji była rezultatem racjonalnej decyzji jednost-
ki, Lee zwrócił uwagę na subiektywność podejmowanej decyzji. Wartościowanie po-
szczególnych czynników różniło się między jednostkami zarówno w odniesieniu do 
katalogu czynników zachęcających do przemieszczenia, jak i zniechęcających. Tym 
samym procesy migracyjne zależały od selekcji pozytywnej lub negatywnej. Selek-
cja pozytywna obejmowała wszystkie czynniki o charakterze push, które przyciągały 

43  D. Kałuża-Kopias, Demografi czne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii 
Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski [w:] Polityka społeczna wobec przemian demogra-
fi cznych, A. Rączaszek, W. Koczur (red.), „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 167, 2014, s. 37.

44  M. Okólski, Modernizacyjna rola migracji, „CMR Working Papers”, 46(104), maj 2011, s. 6.
45  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op. cit., s. 93; A. Szuman, Cykliczność w teoriach ludnościo-

wych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. LX, z. 3–4, 1998, s. 356.
46  A. Fihel, M. Okólski, Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się społeczeństw. Koncep-

cja teoretyczna projektu MIG/AGEING, „Studia i Materiały”, nr 1, Październik 2014, Ośrodek Badań nad 
Migracjami, Uniwersytet Warszawski, s. 20.
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wędrujących do miejsca docelowego migracji. Selekcja negatywna odnosiła się do 
analizy czynników pull, które skłaniały do opuszczenia dotychczasowego miejsca 
pobytu47. Lee zauważył jednak, że choć każdy strumień migracyjny tworzył swój 
kontrstrumień, to w przypadku zjawiska selekcji negatywnej oddziaływanie to wy-
raźnie malało. Jeżeli tym, co skłoniło migranta do przemieszczenia, była negatywna 
ocena sytuacji w miejscu zamieszkania, to malała jego chęć do powrotu. 

Wśród wielu determinantów o charakterze „wypychającym” znajdowały się rów-
nież czynniki natury politycznej. Uważa się, że niestabilność polityczna ma moc od-
działywania analogiczną do nierówności dobrobytu48. Jedną z teorii politologicznych 
wyjaśniających, skąd się biorą różnice w procesach migracyjnych między krajami, 
które mają podobne cechy ekonomiczne, była teoria systemu światowego. Warto za-
uważyć za A.R. Zolbergiem, że związki między politologią a migracjami były kon-
sekwencją politycznej organizacji świata. Podział na suwerenne państwa narodowe 
sprawił, że przemieszczanie się ludzi z jednego kraju do innego oznaczało również 
zmianę strefy jurysdykcji oraz konieczność zmierzenia się z wymaganiami polityki 
imigracyjnej państwa docelowego49. Nie wpłynęło to jednak na zwiększone zainte-
resowanie przedmiotem migracji przez politologów i w naukach politycznych zwró-
cono na to uwagę dopiero wtedy, gdy konsekwencje wędrówek ludności zaczęły być 
przez państwa postrzegane w kategoriach problemu do rozwiązania, a co za tym 
idzie – stały się przedmiotem odrębnej polityki państwa. Co więcej, napływający 
imigranci stali się z czasem integralną częścią przyjmujących ich społeczeństw, która 
artykułowała określone potrzeby i podejmowała działania o charakterze politycznym 
i publicznym. 

Europejskie procesy integracyjne dostarczyły kolejnych wyzwań dla politolo-
gów zajmujących się analizą zależności i wpływów między polityką a migracjami. 
Rozwój Unii Europejskiej i powołanie strefy Schengen przeniosły zainteresowanie 
nauk politycznych na poziom ponadnarodowy50. Po zamachach z 11 września 2001 
roku w USA migracje uznano za najważniejszy czynnik warunkujący bezpieczeń-
stwo nie tylko narodowe, ale i międzynarodowe. Ten stosunkowo krótki czas rozwi-
jania politologicznego podejścia do procesów migracji tłumaczy dość ubogi katalog 
teorii wyjaśniających rolę państwa w procesach migracyjnych, dynamikę polityk 
imigracyjnych czy objaśnień roli procesów migracyjnych w stosunkach międzyna-
rodowych51. Wśród teorii politologicznych w badaniach nad migracjami warto za-
uważyć te z zakresu ekonomii politycznej. Zakładały one, że przemieszczanie się 

47  E.S. Lee, A Theory of Migration, „Demography”, Vol. 3, No. 1, 1966, s. 51.
48  S. Golinowska, Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej 

Unii Europejskiej, „Problemy Polityki Społecznej”, nr 3, 2001, s. 25.
49  A.R. Zolberg, op. cit., s. 4–5.
50  Szerzej zob.: Instytucje gospodarki rynkowej, M. Smaga, T. Włudyka (red.), Warszawa: Wolters 

Kluwer, 2012; R. Kuźniar, Pozimnowojenne dwudziestolecie, 1989–2010. Stosunki międzynarodowe na 
przełomie XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011; E. Dynia, Integracja eu-
ropejska, Warszawa: LexisNexis, 2004; M. Zachara, Global governance. Ład międzynarodowy po zakoń-
czeniu stulecia Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

51  M. Lesińska, Migracje we współczesnej analizie politologicznej – niewykorzystany potencjał, 
„CMR Working Papers”, 47(105), 2011, s. 213.
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ludności zależne było od warunków na rynku pracy, a w konsekwencji wpływało 
na gospodarkę zarówno państwa przyjmującego, jak i wysyłającego. O polityce mi-
gracyjnej kraju decydował faktyczny popyt na pracę. W okresach gospodarczej ko-
niunktury polityka imigracyjna miała bardziej liberalny charakter, który przechodził 
w restrykcyjny, gdy cykl koniunkturalny ulegał zmianie. Zatem państwo, dokonując 
bilansu kosztów i zysków, podejmowało na tej podstawie decyzje polityczne kształ-
tujące bieżącą politykę imigracyjną52. Interes państwa nie był jedynym czynnikiem, 
który aktywnie wpływał na politykę imigracyjną. Równie istotna w ocenie badaczy 
była rola grup interesu, czyli podmiotów bezpośrednio czerpiących zyski płynące 
z rosnącej imigracji, a w konsekwencji podejmujących działania zmierzające do 
wprowadzenia korzystnych regulacji z ich punktu widzenia. 

Podejście politologiczne stanowiło dopełnienie obrazu badań nad migracjami. 
Centralnym punktem zainteresowania badaczy były działania państwa i jego insty-
tucji oraz mechanizmy tworzenia polityki imigracyjnej, do których nie odwoływali 
się badający procesy migracyjne przedstawiciele innych dyscyplin53. Przy użyciu 
narzędzi właściwych naukom politycznym tłumaczono proces społeczny, jakim są 
migracje. Płaszczyzny politologii i migracji spotykały się w takich obszarach jak 
kontrola procesów migracji, bezpieczeństwo państwa, wpływ migracji na obywatel-
stwo, zachowania polityczne i wyborcze54.

Masowe migracje wywołały interakcje polityczne w krajach przyjmujących. 
Doprowadziły do powstania pojęcia państwa migracyjnego. Jednocześnie jednak 
zrodziły narastające obawy o bezpieczeństwo, zarówno w wymiarze międzynarodo-
wym, jak i wewnętrznym. Intensywny napływ imigrantów może prowadzić do desta-
bilizacji społeczno-politycznej, ale również może wpływać na kształt relacji między-
narodowych między państwami. Tym samym klasyczne teorie migracji, zakładające, 
że państwo i jego polityka nie należą do istotnych czynników modelujących procesy 
migracyjne, były niepełne. Współczesny rozwój politologicznego podejścia do badań 
nad migracjami zmienił ten stan rzeczy i pokazał, że czynniki natury politycznej 
stanowią ważny element studiów nad migracjami. Jednocześnie wypełniają one lukę, 
której dotąd nie zapełniły podejścia natury ekonomicznej, socjologicznej czy histo-
rycznej. 

Wraz z postępującą globalizacją zmianie uległ charakter migracji. Wymogło to po-
trzebę zredefi niowania dotychczasowych pojęć i teorii. Wraz z nastaniem XXI wieku 
pojawiła się koncepcja, która miała uwspółcześnić dotychczasowy klasyczny podział 

52  G.P. Freeman, Political Science and Comparative Immigration Politics, http://bit.ly/2yLsjrz, 
dostęp: 27.12.2016.

53  Szerzej zob.: Współczesne polskie migracje. Strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, 
M. Lesińska, M. Okólski (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013; J. Kno-
pek, L. Kacprzak, Procesy migracyjne. Teoria, ewolucja i współczesność, Piła: Wydawnictwo PWSzZ 
w Pile, 2008.

54  Szerzej zob.: J.H. Silbey, A.G. Bogue, The History of American Electoral Behavior, Princeton 
University Press, 2015; J.G. Castaneda, Ex Mex: From Migrants to Immigrants, New York–London: The 
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na migracje stałe i tymczasowe. Uwagę badaczy zwróciła teoria transmigracji zakła-
dająca, że w wyniku zachodzących procesów migracyjnych tworzą się nowe, ponad-
graniczne przestrzenie społeczne, w których poruszają się imigranci55. Ich istotą były 
interpersonalne powiązania obejmujące zasięgiem różne kraje. Warto jednak zauwa-
żyć, że początkowy entuzjazm towarzyszący próbom zaktualizowania podejścia do 
globalnych migracji przerodził się w znaczącą krytykę. Zarzuty dotyczyły przyję-
tej metodologii, w której oparto się na wyselekcjonowanych przypadkach jednostek 
uczestniczących w transnarodowej przestrzeni społecznej, co prowadziło do prze-
szacowań zakresu oraz znaczenia zjawiska. Zwrócono również uwagę na nieprecy-
zyjność podejścia teoretycznego, w którym często zakładano równoczesność silnych 
powiązań migranta z kilkoma krajami. Przeczyły temu dotychczasowe badania –
dowiodły one, że imigranci mieli zwykle jedno centrum życiowe, do którego się 
odnosili, pomimo zmieniających się jego lokalizacji czy charakteru. Podstawową za-
letą podejścia transnarodowego podkreślaną przez jego zwolenników było natomiast 
wyjście poza państwocentryczną orientację w badaniach nad migracjami56. 

Wraz z propozycją nowego podejścia do współczesnych migracji rozpoczęła się 
dyskusja, która ukazała złożoność zagadnienia oraz stała się przyczynkiem do budo-
wania nowych teorii oraz kategorii migrantów. Badacze zastanawiali się m.in. nad 
koncepcją „płynnej migracji”57, której podstawową przesłanką było założenie, za-
czerpnięte od Z. Baumana, o towarzyszącym współczesnemu człowiekowi poczuciu 
niestałości, niepewności i zagrożenia58. Zgodnie z tą teorią epoka stałych, przewi-
dywalnych i wyraźnych wzorców migracyjnych minęła i zastąpiona została ulotny-
mi wzorcami, tworzonymi na podstawie zmieniających się i tymczasowych miejsc 
zamieszkania migrantów i ich zmieniającego się statusu migracyjnego. Uzupełnie-
niem tych założeń stało się zaproponowanie nowego porządku globalnego ruchu 
ludności w kategoriach podmiotowych. Istotną nowością w tych koncepcjach było 
uwzględnienie grupy transmigrantów o binacjonalnej orientacji, w której wyodręb-
niono podgrupę tzw. globalnych nomadów (często mówi się również o „cyfrowych 
nomadach”). Była to uwspółcześniona koncepcja Marshalla McLuhana, zakładająca 
taki rozwój przemieszczeń jednostek, w którym posiadanie domu będzie zbędne59. 
„Globalnymi nomadami” są zatem kosmopolici, gotowi w każdej chwili się przemieś-
cić, których częstymi wyróżnikami są laptop jako podstawowe narzędzie pracy oraz 
brak przywiązania do stałego miejsca zamieszkania. Część badaczy zwróciła jednak 
uwagę, że charakter tego zjawiska podawał w wątpliwość sens jego defi niowania 

55  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op. cit., s. 110.
56  A. Grzymała-Kazłowska, Ku socjologii mobilnego społeczeństwa? Rozwój nowych koncepcji mi-
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w ujęciu transnarodowym. Charakterystyczną cechą tego podejścia było badanie 
i ocena, w jaki sposób imigranci w kraju docelowym utrzymywali związki z krajem 
wysyłającym. Tymczasem w przypadku „globalnych nomadów” zwracano uwagę na 
migrację jako proces i na mobilność jako taką. Te refl eksje skłoniły badaczy do adap-
towania koncepcji migrancy (oryginalnie teoria sformułowana została na podstawie 
badań nad migracjami w Afryce), która defi niowała zjawisko bez odnoszenia się do 
punktu centralnego w postaci państwa czy narodu, a zwracała się ku podmiotowym 
działaniom imigrantów60. Warto zauważyć, że dyskutowane obecnie koncepcje teorii 
migracji otwierają nowy rozdział w badaniach nad globalną mobilnością. Ich celem 
jest zmierzenie się z nowoczesnym wymiarem rzeczywistości oraz relacji między-
ludzkich, ale wymuszają również konieczność odniesienia się do dotychczasowych 
defi nicji i procesów. 

1.2. TYPOLOGIE I RODZAJE MIGRACJI

Przedstawione powyżej problemy, dotyczące stworzenia uniwersalnej defi nicji mi-
gracji, wynikały głównie z wieloaspektowości tego procesu. Jego złożony charak-
ter sprawił, że migracje stały się przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin 
naukowych. Pomimo wyraźnej dominacji podejścia ekonomicznego w analizach 
migracji ważne było zachowanie interdyscyplinarności badań. Procesy migracyjne 
wywoływały istotne skutki natury społecznej, psychologicznej, a także oddziaływa-
ły na sferę bezpieczeństwa międzynarodowego. Złożona natura wędrówek ludności 
ujawniała się również w analizach ich przyczyn, zasięgu czy charakteru. W związku 
z tym w literaturze przedmiotu powstało wiele typologii, które porządkowały proce-
sy przemieszczania w zależności od przyjętego kryterium61. Jedna z podstawowych 
typologii dzieli migracje na zewnętrzne i wewnętrzne, opierając się na kryterium 
przestrzennym. Decydującym czynnikiem było w tym wypadku zaistnienie (lub nie) 
faktu przekroczenia ustalonej granicy. Migracje wewnętrzne dokonują się w określo-
nym tymi granicami terytorium, więc nie dochodzi w nich do przekroczenia granicy 
państwa. Podczas migracji zewnętrznych przemieszczenie oznaczało przekroczenie 
granicy administracyjnej. W tego rodzaju mobilności wyróżniono migracje kon-
tynentalne, zachodzące w obrębie jednego kontynentu, oraz międzykontynentalne 
(transkontynentalne), które historycznie zdominowane zostały przez przepływy lud-
ności między Europą a Ameryką62. 

Istotnym czynnikiem wyróżniającym migracje trwałe lub półtrwałe było miej-
sce zamieszkania. Koncepcja wspominanego już wcześniej E. Lee defi niowała w ten 

60  A. Grzymała-Kazłowska, op.cit., s. 39; G. Huggan, Unsettled Settlers: Postcolonialism, Travel-
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61  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op. cit., s. 67.
62  J. Kok, The Family Factor in Migration Decisions [w:] J. Lucassen, L. Lucassen, P. Manning, Mi-

gration History in World History: Multidisciplinary Approaches, Leiden–London: BRILL, 2011, s. 217.
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sposób wędrówki ludzkości, nie wprowadzając żadnych ograniczeń uwzględniają-
cych odległość tego ruchu, ich przymusowy/dobrowolny czy zewnętrzny/wewnętrz-
ny charakter63. Takie podejście zakładało jednak konieczność przypisania migranta 
do określonego terytorium, defi niowanego jako stałe miejsce życia, co przysparzało 
problemów, zważywszy na fakt, że państwa przyjęły różne sposoby określania, gdzie 
znajduje się stałe miejsce zamieszkania osób przebywających na ich obszarze. Jed-
nym ze stosowanych rozwiązań była administracyjna rejestracja obecności w danym 
miejscu (zameldowanie) uważanym za stałe miejsce pobytu. W innych za miejsce za-
mieszkania uważano miejsce fi zycznego pobytu, które stało się ośrodkiem codzien-
nego życia osoby. Przyjmowano ponadto, że czasowa nieobecność jednostki w tej 
lokalizacji nie powodowała utraty przymiotu miejsca zamieszkania. Warunkiem było 
jednak, by osoba je zamieszkująca nie straciła rzeczywistego związku z tym miej-
scem. Taką wykładnię spotyka się w prawie Stanów Zjednoczonych. Osoba starająca 
się np. o obywatelstwo amerykańskie w procesie naturalizacji musi dopełnić wa-
runku nieprzerwanego zamieszkania na terytorium kraju przez 5 lat64. Jeżeli w tym 
czasie imigrant opuści USA na dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż rok, to wówczas 
zachodzi domniemanie przerwania ciągłości zamieszkania. W takiej sytuacji moż-
na obalić zaistniałe podejrzenie, udowadniając, że pomimo fi zycznej nieobecności 
w Stanach Zjednoczonych imigrant utrzymywał tam stałe miejsce zamieszkania. 
Służyć temu mogą na przykład płacone podatki, regularnie opłacane rachunki, tak-
że otrzymywanie korespondencji wysyłanej na nazwisko imigranta na adres, który 
wskazano uprzednio jako stałe miejsce zamieszkania65. 

W badaniach nad migracjami obok kryterium miejsca istotne jest kryterium cza-
sowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła, że dla wskazania migracji 
krótkookresowych należy wyznaczyć granicę 3–12 miesięcy pobytu, podczas gdy dla 
długookresowych – powyżej 12 miesięcy66. Pozwoliło to na wyłączenie z tej klasyfi -
kacji migrantów, którzy przemieszczają się np. w celach turystycznych, wypoczyn-
kowych, wizyt rodzinnych, związanych z leczeniem czy religijnych (pielgrzymki). 
Kierując się kryterium czasu trwania, obok migracji krótkookresowych wyodręb-
niono również migracje tymczasowe (czasowe) oraz cyrkulacyjne67. Warto zwrócić 
uwagę na powiązanie tych terminów, choć w latach 70. XX wieku wyróżniono kilka 
typów migracji, które przez swój cyrkulacyjny charakter różniły się od typowych 
migracji tymczasowych. Były to migracje codzienne, charakterystyczne głównie dla 
rejonów przygranicznych (np. pracownicy meksykańscy przekraczający w drodze do 
pracy granicę USA), okresowe (zwykle krótsze niż sezonowe) oraz sezonowe (za-
zwyczaj związane z zatrudnieniem w rolnictwie). Do migracji tymczasowych zali-
czono również takie, które trwały powyżej 12 miesięcy i nie miały określonej górnej 

63  A. Górny, P. Kaczmarczyk, op.cit., s. 5; W. Małachowski, op.cit., s. 30.
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granicy pobytu. W zaprezentowanym podejściu dominowało zatem przekonanie, że 
z wyjątkiem migracji zakładających pobyt stały wszystkie pozostałe typy mobilno-
ści miały charakter cyrkulacyjny, o ile wiązały się z wykonywaniem pracy w kraju 
przyjmującym oraz zakładały powrót do kraju wysyłającego68. Pojęcie migracji cyr-
kulacyjnych jest już silnie zakorzenione w badaniach nad migracjami, niemniej jed-
nak jego defi nicja nie jest jednoznaczna69. Co więcej, przemieszczenia tego typu nie 
są ściśle powiązane z sezonowymi, choć nie można zaprzeczyć, że takie zależności 
często występują70. Przykładem cyrkulacyjnej migracji, której uczestnicy znajdowali 
zatrudnienie w rolnictwie, była meksykańska migracja do USA w czasie obowią-
zywania tzw. programu bracero. W latach 1942–1964 około 5 milionów legalnych 
pracowników z Meksyku znalazło zatrudnienie u amerykańskich pracodawców71. 
Wielu z nich cyklicznie wracało do wykonywania pracy po odnowieniu posiadanego 
tymczasowego pozwolenia, aż do czasu, gdy program został zakończony. Przeciw-
nicy imigracji w Stanach Zjednoczonych do dziś podkreślają, że skutkiem programu 
był znaczny wzrost liczby nielegalnie przebywających w USA Meksykanów. Wielu 
bowiem, kiedy projekt się skończył, postanowiło pozostać, mając na uwadze, że od 
tego momentu granica północnego sąsiada stała się znacznie trudniejsza do legalnego 
przekroczenia72.

Część badaczy podkreślała również pozytywny aspekt migracji cyrkulacyjnych, 
które przyczyniały się np. do zmniejszenia negatywnych konsekwencji drenażu móz-
gów (brain drain), a nawet przekształcały go w brain gain (o czym szerzej w rozdzia-
le Ekonomia a migracje)73. Wzrost popularności migracji cyrkulacyjnych świadczył, 
że wielu migrantów nie zdecydowałoby się na wyjazd, gdyby mieli oni zapewnione 
odpowiednie warunki w kraju wysyłającym. Charakterystycznym bowiem zachowa-
niem dla tego typu wędrowców było oszczędne wydawanie zarobionych środków 
w kraju przyjmującym, a inwestowanie w kraju pochodzenia74. Oznaczało to, że 
w swoim kraju migranci nie odnajdywali satysfakcjonującego poziomu życia eko-
nomicznego. Jego poprawa wpływała na zmniejszenie lub całkowity zanik woli do 
podejmowania dalszych prób przemieszczania. 

68  P. Matusz-Protasiewicz, J. Rajca, op.cit., s. 205.
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Warto zauważyć, że w ekonomicznym podejściu do procesu migracji często zwraca 
się uwagę na kryterium aktywności migranta w zakresie zmiany miejsca pracy i/lub 
miejsca zamieszkania. Pozwala to na wyodrębnienie kategorii migracji zarobkowych, 
które są związane nie tylko z przepływem pracowników, ale dotyczą też mobilności 
osób utrzymujących się z prowadzonej własnej działalności gospodarczej75. 

Wraz z nastaniem XXI wieku badania nad migracjami cyrkulacyjnymi zostały 
włączone do międzynarodowej debaty. Jednym z jej rezultatów było opracowanie 
nowych defi nicji tego zjawiska. Komisja Europejska orzekła, że jest to „forma migra-
cji, która jest zarządzana w sposób pozwalający na będące w zgodzie z prawem po-
ruszanie się między dwoma krajami”76, a organizacja Światowe Forum ds. Migracji 
i Rozwoju (Global Forum on Migration and Development) uznała, że „migracja cyr-
kulacyjna jest płynnym ruchem ludności między państwami, dotyczącym zarówno 
migracji czasowych, jak i form migracji o bardziej stałym charakterze. Jeśli migracja 
taka występuje dobrowolnie i jest połączona z zapotrzebowaniem na siłę roboczą 
w kraju przyjmującym, jest ona korzystna dla obu stron”77. W 2008 roku badacze 
z amerykańskiego think tanku Instytutu Badań nad Polityką Migracyjną (Migration 
Policy Institute, MPI) rozdzielili pojęcia migracji cyrkulacyjnych i tymczasowych. 
Według nich migracje cyrkulacyjne cechowały się stałym zaangażowaniem migran-
tów zarówno w państwie pochodzenia, jak i w kraju przyjmującym oraz zwykle wią-
zały się z powrotem i powtarzalnością78.

Zdaniem części badaczy rola czynnika czasowego w określaniu rodzaju migra-
cji powinna mieć charakter komplementarny. Postulowano uwzględnianie również 
takich kryteriów, jak rodzaj ekonomicznej aktywności migrującego, legalność po-
bytu w kraju przyjmującym oraz charakter związków z krajem wysyłającym79. Na 
tej podstawie wyróżniono migrantów udających się na krótki pobyt w miejscu do-
celowym, zazwyczaj kilkutygodniowy, którego podstawowym celem był zakup lub 
sprzedaż określonych towarów. Kolejną grupę stanowili migranci kontraktowi (legal-
ni migranci czasowi). Członkowie tej kategorii to osoby, które prawnie dopuszczono 
do pobytu w miejscu docelowym i które legalnie wykonywały tam pracę. Z punktu 
widzenia przyjętych kryteriów czynnikiem konstytuującym tę grupę cudzoziemców 

75  W. Małachowski, op.cit., s. 31; A. Górny, P. Kaczmarczyk, op.cit., s. 6; W. Janicki, Przegląd teorii 
migracji ludności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio B, vol. LXII(14), 2007.

76  P. Matusz-Protasiewicz, J. Rajca, op.cit., s. 206.
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była legalność ich pobytu nieograniczana przez kryterium czasowe. Tym samym 
z perspektywy klasycznej klasyfi kacji opartej na kryterium czasowym migranci kon-
traktowi mogli być zarówno krótkookresowi (jeśli czas ich pobytu w kraju docelo-
wym nie przekraczał roku), jak i długookresowi (jeśli pobyt przekroczył rok). Ich 
przeciwieństwem była kategoria migrantów czasowych i niepełnych, czyli osób uda-
jących się do miejsca docelowego z zamiarem podjęcia pracy, często z pominięciem 
wymaganych procedur legalizacyjnych. Ich pobyt, nawet jeśli był długookresowy, 
charakteryzowało utrzymywanie mocnych więzi z miejscem pochodzenia, podtrzy-
mywanych przez podróże do kraju wysyłającego. Ostatnią z utworzonych kategorii 
byli migranci osiedleńczy, którzy przejawiali zamiar stałego osiedlenia się w miejscu 
docelowym.

Jedną z najbardziej klasycznych typologii jest ta oparta na kryterium powodu, 
porządkująca migracje według dychotomicznego klucza: migracje ekonomiczne 
i pozaekonomiczne80. Głód, bezrobocie i różnice w poziomie płac między krajem 
wysyłającym a przyjmującym stanowiły główne przyczyny określające kategorię 
migracji ekonomicznych (zarobkowych). Wśród pozaekonomicznych czynników 
sprawczych występowały te o charakterze politycznym, rasowym, religijnym czy 
środowiskowym. W historii ruchów migracyjnych dostrzega się przewagę migracji 
ekonomicznych, które także współcześnie stanowią dominującą część globalnej mo-
bilności ludzi. Niemniej jednak ekonomicznym teoriom migracji zarzuca się często 
przedstawianie czynników ekonomicznych jako jedynych wpływających na decyzję 
o przemieszczeniu81. Należy zauważyć, że o ile dążenie do poprawy warunków byto-
wych migranta było silnym impulsem skłaniającym do podjęcia decyzji o migracji, 
o tyle ostatecznie decyzja taka była jednak wypadkową oddziaływania zespołu czyn-
ników natury psychologicznej, społecznej czy politycznej.

1.3. CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH MIGRACJI 
GLOBALNYCH

Analiza intensywności i wielkości fal migracyjnych pozwoliła na wyodrębnienie 
tzw. krajów imigranckich. Są to państwa, do których migracja jest duża i rozciągnię-
ta w czasie. Obok tradycyjnie już przywoływanych Stanów Zjednoczonych, Kanady 

80  P. Deszczyński, Migracje zewnętrzne a bezpieczeństwo gospodarcze państw [w:] L. Kacprzak, 
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manistycznych i społeczno-ekonomicznych, M. Kuczera (red.), Kraków: CREATIVETIME, 2011, s. 75–
80; szerzej zob.: P. Cymanow, Przegląd teorii migracji w świetle współczesnych wyjazdów zarobkowych, 
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czy Australii współcześnie coraz częściej najwyższe miejsca w zestawieniach zaj-
mują też inne kraje. Według danych OECD za rok 2016 napływ imigrantów najlicz-
niejszy był w Niemczech. Sytuacja spowodowana została narastającym problemem 
migracyjnym, którego apogeum przypadło na 2015 rok. Europa stała się miejscem 
docelowym dla rzeszy migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Uchodźcy pocho-
dzili m.in. z ogarniętej wojną Syrii. Z raportu OECD wynikało, że Stany Zjednoczone 
przyjęły mniejszą całkowitą liczbę przybyszów niż Niemcy, odpowiednio 1 183 505 
oraz 1 720 190, Kanada 296 345, a Australia 218 48882.

Tabela 2. Państwa OECD z liczbą przyjętych imigrantów w roku 2016

Państwo Liczba imigrantów w 2016 roku

Niemcy 1 720 190

Stany Zjednoczone 1 183 505

Wielka Brytania 454 000

Korea 402 203

Japonia 427 585

Hiszpania 354 461

Kanada 296 345

Włochy 262 929

Australia 218 488

Francja 240 888

Źródło: opracowanie własne na podstawie: International Migration Database, OECD, http://bit.
ly/1zHuzfz, dostęp: 23.07.2018.

Należy jednak zauważyć, że dotychczasowe podziały na kraje imigracyjne i kraje 
emigracyjne zaczynają stopniowo zanikać. S. Castles i M. Miller twierdzą:

Międzynarodowa migracja stanowi element transnarodowej rewolucji, przeobrażającej 
społeczeństwa i życie polityczne na całej kuli ziemskiej. Zanika dawny podział na pań-
stwa wysyłające migrantów i ich przyjmujące. Obecnie większość krajów ma do czynienia 
zarówno z imigracją, jak i emigracją. Niektóre kraje zaczęły odgrywać rolę ważnych stref 
tranzytu dla emigrantów83. 

Chociaż współczesne migracje są żywiołowe i mają złożony charakter, należy 
zauważyć, że dotyczą zaledwie 3% ludności, podczas gdy na początku XX wieku 
było to 10%. Takie porównanie potwierdza opinię, że dzisiejsza globalizacja jest 

82  International Migration Database, OECD, http://bit.ly/1zHuzfz, dostęp: 23.07.2018.
83  S. Castles, M. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2012, s. 24.
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niemobilna84. Z. Bauman dowodzi, że istnieją dwa równoległe mobilne światy. 
Pierwszy to kosmopolici, biznesmeni, naukowcy, eksperci, dla których istniejące 
ograniczenia migracji, np. zapisane w przyjętym przez państwo docelowe prawie 
imigracyjnym, nie stanowią przeszkody. Drugi mobilny świat (Afryka, Azja) to ten, 
dla którego te same bariery są bardzo trudne do pokonania85.

Szczególnym okresem w historii migracji światowych była epoka masowych 
migracji od 1850 do 1914 roku86. Rezultatem przemieszczeń ludności było zróżni-
cowanie kulturowe wielu krajów. Największym zmianom podlegały te państwa, do 
których docierający strumień migracyjny był najbardziej intensywny. W tym cza-
sie Stany Zjednoczone stały się miejscem, do którego podążała przede wszystkim 
ludność europejska, stanowiąca dominującą część tej fali migracyjnej. Z zachodu 
do USA przybywali głównie Chińczycy oraz Japończycy. Migracja latynoamerykań-
ska na tym etapie była niedostrzegalna, co więcej, nie objęto jej żadnymi zapisami 
prawnymi, gdyż traktowana była jako migracja wewnętrzna. Charakter imigracji do 
USA istotnie zmienił się w XX wieku dwukrotnie: po I wojnie światowej oraz w 1965 
roku, kiedy Amerykanie zdecydowali się na gruntowną reformę prawa imigracyjne-
go87. Nieodwracalnie zmienili w ten sposób charakterystykę przybywających rzesz 
cudzoziemców oraz stworzyli podstawy pod współczesną imigrację i odnoszące się 
do niej prawo.

Współczesne migracje mają charakter globalny, co oznacza, że obejmują nie tyl-
ko cały świat, ale również całą ludzkość. Ich cechami charakterystycznymi są wielo-
kierunkowość, masowość i zmienność. Jak już wspomniano, coraz częściej migracje 
są tymczasowe, migranci nie opuszczają już kraju pochodzenia na całe życie, co 
więcej, często zmieniają kraje zamieszkania88. Ważną cechą jest również ochrona 
praw wędrujących, którzy doświadczają wielu różnych zagrożeń (o czym szerzej 
w rozdziale szóstym książki, poświęconym bezpieczeństwu migracji). Obecnie dużą 
wagę przywiązuje się do prawa do wolności osobistej, wypowiedzi czy poglądów, 
a zwolennicy swobodnych przepływów ludności dodali jeszcze jedno – uniwersal-
ne prawo wyboru miejsca zamieszkania. Międzynarodową koncepcję realizacji tego 
prawa zawarto w ONZ-owskiej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywa-
tela. Zagwarantowano w niej prawo do swobodnego przemieszczania się wewnątrz 
granic państwa, którego jest się obywatelem, oraz nieskrępowanego opuszczania 
jego granic. Brak było jednak wyraźnie zapisanego prawa do swobodnego wjazdu 
na terytorium innego kraju89. Co ciekawe, wśród podstawowych czynników stymu-

84  D. Cohen, Globalization and Its Enemies, Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 2006, s. 27.
85  Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000, s. 106.
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Perspective, Malden–Oxford: Blackwell Publishers, 1998.
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lujących migracje brakuje takiego jak „świadomość posiadania zagwarantowanego 
prawa do mobilności”. Ludzie przemieszczają się z różnych powodów, ale nie dlate-
go, że „mogą”. 

Skalę współczesnych procesów migracyjnych opisały m.in. raporty Organizacji 
Narodów Zjednoczonych Trends in International Migrant Stock: The 2017 Revision 
oraz International Migration Report 2017. Zgromadzone tam dane wskazały, że licz-
ba międzynarodowych migrantów przyrastała szybciej niż liczba światowej populacji 
ludności. W 2000 roku były 173 miliony wędrowców, 10 lat później 220 milionów, 
a w 2017 roku liczba sięgnęła 258 milionów. Udział migrantów w globalnej liczbie 
ludności wzrósł z 2,8% w 2000 roku do 3,2% w 2010 roku i 3,4% w 2017 roku. 
Średni wskaźnik roczny różnił się w poszczególnych regionach. Między 2000 a 2017 
rokiem liczba międzynarodowych migrantów w Afryce i w Azji wzrosła odpowied-
nio o 3% i 2,8%. Oceania i Ameryka Łacińska (z Karaibami) odnotowały przyrost 
o 2,7% oraz 2,2%, a Europa i Ameryka Północna odpowiednio o 1,9% i 2,1%90. 
Bardziej szczegółowe statystyki pokazały również kierunki nowoczesnych migracji. 
W obszarze obejmującym Europę, Amerykę Północną i Oceanię udział migrantów 
w całkowitej liczbie ludności wynosił w 2017 roku minimum 10%, podczas gdy 
w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej mniej niż 2%91. 

Rozmieszczenie wędrujących na poszczególnych kontynentach pokazało, że w su-
mie około dwóch trzecich światowej liczby migrantów mieszkało w Europie i Azji, 
odpowiednio 78 milionów i 80 milionów. Ameryka Północna była miejscem doce-
lowym 58 milionów, Afryka – 25 milionów, a Ameryka Łacińska wraz z Karaibami 
oraz Oceania odpowiednio 9,5 miliona oraz 8,4 miliona. Pomimo tego, że współ-
czesne strumienie migracyjne docierają do wszystkich kontynentów, 67% światowej 
populacji migracyjnej skupiło się w zaledwie 20 państwach. Co piąty (19%) migrant 
pochodzący z tej grupy skierował się do USA, co w konsekwencji dało 50 milionów 
imigrantów przebywających na terytorium tego kraju. Kolejne miejsca po Stanach 
Zjednoczonych zajęły Arabia Saudyjska, Niemcy oraz Federacja Rosyjska z około 
12 milionami imigrantów na terytorium każdego z nich. W Europie, poza Niemcami, 
popularnym miejscem docelowym migrantów były Wielka Brytania i Irlandia Pół-
nocna (po około 9 milionów)92.

Ostatnie dekady XX wieku przyniosły wyraźną dominację migracji ludności po-
chodzącej z obszaru Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W 2000 roku jeden na dziesię-
ciu światowych wędrowców pochodził z tego regionu. Badacze zastrzegli jednak, 
że dane te nie uwzględniły liczby tych, którzy migrowali i pracowali nieregularnie 
i nielegalnie. Nie obejmowały również migracji tymczasowych, cyrkulacyjnych czy 
powrotnych93. Ostatecznie więc, uwzględniając te dodatkowe fakty, liczba mogła-
by być jeszcze większa. Wyniki uzyskane w 2000 roku wskazywały na populację 
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26 milionów osób pochodzących z regionu latynoamerykańskiego, w tym karaib-
skiego, które mieszkały poza krajem swojego urodzenia, a 10 lat później liczba ta 
wyniosła już 28,5 miliona. Z tej grupy znakomita większość (20,8 miliona, tj. 70%) 
jako kraj docelowy wybrała USA. Z 12 milionów Meksykanów mieszkających poza 
Meksykiem niemal wszyscy wybrali Stany Zjednoczone jako miejsce docelowego 
przemieszczenia94. 

Pomimo ogromnej popularności USA wśród imigrantów latynoamerykańskich 
w XXI wieku zmieniał się charakter ich wędrówek z pozaregionalnych na wewnątrz-
regionalne. Istotnym wydarzeniem, które wpłynęło na tę zmianę, była nie tylko po-
lityka imigracyjna USA, ale również wybuch kryzysu ekonomicznego w Hiszpanii 
w 2007 roku95. Pierwsze lata nowego wieku przyniosły bowiem intensywną migrację 
Latynosów do tego europejskiego kraju, który wraz z korzystną koniunkturą gospo-
darczą otwierał wiele możliwości przed obywatelami krajów Ameryki Łacińskiej96. 
Bardziej przyjazna polityka imigracyjna, brak bariery językowej i wspólnota kulturo-
wa sprawiły, że wielu z nich zdecydowało się na przemieszczenie do Europy. 

Schyłek pierwszej dekady XXI wieku przyniósł wiele zmian, w tym wspomnia-
ne wyżej, dotyczące migracji latynoamerykańskich. Konsekwentnie zwiększała się 
również liczba migrantów azjatyckich udających się do USA (o czym szerzej w roz-
dziale Współczesna imigracja do USA). M. Okólski zauważa, że:

Od 2007 roku w niektórych krajach imigracyjnych (w tym o istotnym znaczeniu dla całego 
świata) napływ imigrantów osłabł, natomiast zwiększył się odpływ za granicę, i w kon-
sekwencji liczba mieszkańców tych krajów urodzonych za granicą spadła. W Europie to 
zjawisko zaobserwowano m.in. w Republice Czeskiej, Irlandii i Portugalii. Szczególnie 
spektakularnym przypadkiem jest USA, gdzie po długotrwałym wzroście liczby imigran-
tów w latach 2007–2010 nastąpił jej spadek, i to aż o 8 proc.97

Zachodzące w procesach migracyjnych XXI wieku przemiany związane były 
m.in. z takimi problemami, jak ewolucja państw z emigracyjnych w imigracyjne, od-
pływ z krajów wstępujących na drogę rozwoju ekonomicznego czy wzrost nastrojów 
antyimigracyjnych.

Zmiany nastąpiły również w populacji nielegalnych migrantów, choć tutaj trudno 
o wiarygodne opracowania, zważywszy na charakter tej migracji. Niemniej jednak 
z analizy dostępnych danych wynikało, że zmniejszeniu uległ udział procentowy 
nielegalnych migrantów w całkowitej liczbie migrujących. Meksykańska emigra-
cja do Stanów Zjednoczonych stanowi często przywoływany przykład opisywanych 

94  28.5 Million Latin American and Caribbean People Live Outside their Native Countries, CEPAL, 
November 11, 2014, http://bit.ly/2CH6QSB, dostęp: 28.11.2016.

95  Szerzej zob.: S. Royo, Lessons from the Economic Crisis in Spain, New York: Palgrave Macmil-
lan US, 2013; Economic Crisis and Structural Reforms in Southern Europe: Policy Lessons, P. Manasse, 
D. Katsikas (red.), New York: Routledge, 2017; Discourses on Immigration in Times of Economic Crisis: 
A Critical Perspective, M.M. Lirola (red.), Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

96  Szerzej: A. Bartnik, Hiszpańska emigracja do regionu latynoamerykańskiego [w:] M. Biernacka, 
Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, 2017.

97  M. Okólski, Cechy najnowszych migracji międzynarodowych, „Biuletyn Migracyjny”, czerwiec 
2013, s. 2, http://bit.ly/2oqvLoT, dostęp: 28.11.2016.
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zjawisk. Od lat 70. XX wieku obserwowano nasilający się napływ Meksykanów po-
szukujących pracy. Problemem towarzyszącym temu zjawisku był znaczny udział 
migracji nielegalnej, który zaowocował w 2016 roku liczbą około 5,6 miliona Mek-
sykanów mieszkających w USA nielegalnie. Począwszy jednak od 2007 roku, ta ten-
dencja uległa odwróceniu i saldo migracji stało się bliskie zeru. Dane gromadzone 
przez różne ośrodki badawcze, w tym Pew Research Center, dowiodły, że więcej 
Meksykanów opuszczało USA, niż tam przyjeżdżało98. Istotną rolę w tym procesie 
odegrał kryzys ekonomiczny lat 2007–2011, o czym szerzej w dalszej części książki. 

Procesy migracyjne drugiej dekady XXI wieku zdominowane zostały przez prob-
lem uchodźców. W wymiarze europejskim przyjęły postać kryzysu politycznego 
między państwami członkowskimi Unii Europejskiej99. Z obecnością uchodźców 
zmagała się Turcja, w 2014 roku będąca krajem, na którego terytorium znalazła się 
największa liczba uciekinierów – 1,6 miliona. Niewiele mniej przybyło do Pakistanu 
– 1,5 miliona czy Libanu – 1,2 miliona. Ponad połowa światowej liczby uchodź-
ców (53%) pochodziła z terytorium trzech państw: Syrii, Afganistanu i Somalii100. 
W przypadku Stanów Zjednoczonych nasilająca się fala uchodźcza z Kuby stała się 
poważnym wyzwaniem dla polityki imigracyjnej, podobnie jak problem uchodźców 
syryjskich, a także mieszkańców państw Ameryki Środkowej starających się o status 
chroniony w USA (szerzej o problemie w rozdziale szóstym Imigracja a bezpieczeń-
stwo). 

Obok kwestii uchodźczej jedną z charakterystycznych płaszczyzn problemowych 
współczesnych ruchów migracyjnych stała się feminizacja migracji. Badacze poświę-
cili temu zagadnieniu wiele uwagi, starając się dociec, jak istotne jest to zagadnienie 
i jakie wywołuje interakcje w globalnych przemieszczeniach ludności. Niezaprze-
czalnie dowiedziono, że zmieniła się liczba migrujących kobiet, choć wciąż jeszcze 
są niedoreprezentowaną grupą w światowych ruchach migracyjnych101. W 1969 roku 
było ich 35,5 miliona, podczas gdy w 2000 – już 85,1 miliona102. Obecnie stanowią 
nieco mniej niż połowę całkowitej liczby migrujących. Po 2000 roku odnotowano 
niewielki spadek (o jeden punkt procentowy) w udziale migrantek, z 49% do 48% 
w 2015 roku. Charakterystyczna była geografi czna feminizacja strumieni migracyj-
nych. Kobiety dominowały w migracjach w Europie i Ameryce Północnej, podczas 
gdy mężczyźni liczniej przemieszczali się w Afryce i Azji103. 

98  A. Gonzalez-Barrera, More Mexicans Leaving Than Coming to the U.S., Pew Research Center, 
November 19, 2015, http://pewrsr.ch/1S6KhIM, dostęp: 28.11.2016.

99  Szerzej zob.: The Migrant Crisis: European Perspectives and National Discourses, M. Barlai, 
B. Fähnrich, Ch. Griessler, M. Rhomberg (red.), Münster: LIT Verlag, 2017; D. della Porta, Solidarity 
Mobilizations in the ‘Refugee Crisis’: Contentious Moves, Dordrecht–Heidelberg–London–New York: 
Springer Science & Business Media, 2018.

100  International Migration Report 2015: Highlights, United Nations, Department of Economic and 
Social Aff airs, Population Division, New york, 2016, s. 1.

101  M. Okólski, Cechy najnowszych migracji międzynarodowych, „Biuletyn Migracyjny”, czerwiec 
2013, s. 2, http://bit.ly/2oqvLoT, dostęp: 28.11.2016.

102  B. Głażewska, Feminizacja migracji we współczesnym świecie [w:] Reemigracja kobiet z woje-
wództwa lubelskiego, K. Markowski (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, s. 11.

103  International Migration Report 2015: Highlights, United Nations, Department of Economic and 
Social Aff airs, Population Division, New York, 2016, s. 1.
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Warto również zwrócić uwagę na zmieniającą się rolę i pozycję kobiet w świa-
towych ruchach migracyjnych104. Na przełomie XIX i XX wieku industrializacja 
stymulująca migracje stworzyła zapotrzebowanie na określony rodzaj siły roboczej. 
Zatrudnienie najłatwiej znajdowano w przemyśle wydobywczym, budownictwie, 
fabrykach, a więc miejscach, gdzie do pracy potrzebowano przede wszystkim męż-
czyzn. Dopiero rozwój światowego rynku pracy, na którym dominować zaczęło 
zatrudnienie w sferze usług, stworzyło większe możliwości do rozwoju migracji ko-
biet105. 

Paradoksalnie czynnikiem stymulującym feminizację migracji było starzenie 
się społeczeństw, które otworzyło przed migrantkami wciąż rozszerzający się ry-
nek usług opiekuńczych106. Pomimo zwiększającego się ich udziału w światowych 
ruchach migracyjnych uważa się, że przemieszczenia kobiet mają charakter przy-
musowy. Decyzje takie podejmowane są głównie pod presją niedostatku ekono-
micznego i chęci poprawienia bytu rodziny, „stąd ich konsekwencje, bagaż społeczno-
-psychologiczny, który niosą ze sobą, powodują, że możemy określić je jako mi-
grantki współczesnej traumy”107. Z drugiej jednak strony dostrzegalna jest wyraźna 
emancypacja migrujących kobiet. Proces przemieszczania jest wynikiem ich własnej 
indywidualnej decyzji, którą realizują samodzielnie. Należy jednak zaznaczyć, że 
samodzielność migrantek nie jest absolutna. Ich decyzje w istotnym stopniu zależne 
są od osób pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym108. Przywołana 
tutaj cecha autonomiczności współczesnych kobiet odnosi się do sposobu realizacji 
zamiaru o przemieszczeniu. Migrantki wędrują „samotnie”, bez koniecznego udziału 
mężczyzny w tym procesie109.

Wśród cech charakteryzujących współczesne migracje wymienia się nie tylko po-
większanie się katalogu rodzajów migracji czy feminizację, ale również polityzację 
migracji. Przez to pojęcie rozumie się rosnący polityczny charakter zjawiska imigra-
cji. M. Lesińska twierdzi, że jest to:

104  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, What is Migration History?, Cambridge: Polity, 2009,
s. 67–68; Z. Kawczyńska-Butrym, Feminizacja migracji – globalny i rodzinny kontekst opieki
[w:] Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizi-
cka (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014, s. 190.

105  K. Sarkowsky, R.O. Schultze, S. Schwarze, Migration, Regionalization, Citizenship: Comparing 
Canada and Europe, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2014, s. 73.

106  Szerzej zob.: Niewidzialna siła robocza. Migranci w usługach opiekuńczych nad osobami star-
szymi, P. Sobiesiak-Penszko (red.), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2015.

107  K. Slany, Migracje kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej po roku 1989 [w:] Od społeczeństwa 
industrialnego do społeczeństwa informacyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesła-
wowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, A. Siwik (red.), Kraków: AGH Uczelniane 
Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007.

108  E. Morawska, A Sociology of Immigration: (Re)Making Multifaceted America, London: Palgrave 
Macmillan, 2009, s. 30.

109  Szerzej zob.: B. Głażewska, op.cit., s. 14; K. Slany, Migracje kobiet. Perspektywa wielowymia-
rowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008; A. Małek, Migrantki – opiekunki. 
Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, 2011.
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[...] proces, w którym dane zjawisko społeczne zyskuje miano kwestii politycznej, czyli 
staje się przedmiotem zarówno uregulowań państwa, jak i szerokiej debaty w sferze poli-
tycznej i publicznej. Moment i przebieg polityzacji w danym państwie zależy nie tylko od 
ilościowego i jakościowego charakteru napływów, ale także od cech systemu politycznego 
i jego aktorów, otoczenia międzynarodowego i uwarunkowań historycznych110. 

Coraz częściej i w coraz większym stopniu procesy migracyjne są traktowane 
jako przedmiot zainteresowania i regulacji w takich sferach jak polityka wewnętrzna 
państwa czy umowy międzynarodowe.

Do polityzacji procesów migracyjnych w istotnym zakresie przyczyniają się wy-
bory. Strategia partii politycznych podczas kampanii wyborczych jest obszarem, 
w którym złączyły się migracje i polityka. Partie polityczne odpowiadają na ocze-
kiwania opinii publicznej i podążając za nastrojami społecznymi, proponują rozwią-
zania, które ograniczają napływ nowych przybyszów lub rozluźniają dotychczasowe 
restrykcje. Podejmując taką działalność, priorytetyzują zagadnienia i przyczyniają 
się do upowszechniania idei, które z kolei kształtują opinię publiczną. Przez wprowa-
dzenie zagadnienia migracji do kampanii wyborczych partie zainicjowały polaryza-
cję opinii publicznej, a w konsekwencji systemu partyjnego i politycznego. Jednym 
z istotnych czynników wpływających na polityzację imigracji jest konkurencyjność 
partii. Imigracja postrzegana jest jako źródło sporu politycznego, a partie polityczne 
podejmują aktywność tylko w zakresie spraw, które przyczyniają się do wzmocnienia 
ich pozycji w systemie politycznym, pozostawiając uwadze oponentów pozostałe 
kwestie111. 

Najważniejszymi wskaźnikami polityzacji imigracji są poziom i intensywność 
nastrojów antyimigranckich. Pierwszeństwo przypisuje się jednak natężeniu emocji, 
które ma większą moc oddziaływania na władze. Amerykański system polityczny 
aktywniej reaguje na żywiołowe opinie o mniejszym zasięgu niż na umiarkowane 
o szerszym zasięgu112. O polityzacji zatem można mówić wówczas, gdy dane zagad-
nienie budzi intensywne reakcje u istotnej grupy ludzi (a critical number of people). 
Brak jest wskaźników, które pozwoliłyby określić precyzyjnie liczebność grupy po-
trzebną do zakwalifi kowania jej jako „istotnej”. Uznaje się, że polityzacja następuje, 
jeśli natężeniu emocji u opinii publicznej towarzyszy również wzrost zainteresowania 
mediów, polityków oraz mobilizacja jednostek prowadząca do tworzenia organizacji 
promujących określony punkt widzenia na dany temat. W przypadku już istniejących 
grup obserwuje się ich wzmożoną aktywność mobilizacyjną do działania. Najproś-
ciej mówiąc, stopień polityzacji zagadnienia jest proporcjonalny do częstotliwości 
medialnych przekazów na jego temat113.

110  M. Lesińska, Migracje we współczesnej analizie…, s. 229.
111  C. Green-Pedersen, A Giant Fast Asleep? Party Incentives and the Politicization of European 

Integration, „Political Studies”, March 2012, Vol. 60, Issue 1. 
112  A. Wroe, The Republican Party and Immigration Politics: From Proposition 187 to George

W. Bush, New York: Palgrave Macmillan US, 2008, s. 35.
113  K. Cunningham, Policy Shifts and the Depoliticization of Immigration [w:] Enacting Globaliza-

tion: Multidisciplinary Perspectives on International Integration, L. Brennan (red.), London: Palgrave 
Macmillan UK, 2013; R. Koopmans, S. Olzak, Discursive Opportunities and the Evolution of Righ-Wing 
Violence in Germany, „American Journal of Sociology”, Vol. 110, July 2004, s. 198–230.
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Współczesne migracje różnią się wyraźnie od wcześniejszych zarówno w kon-
tekście podmiotowym, jak i przedmiotowym. Migrantów opisuje się innym zesta-
wem cech charakterystycznych, różny jest skład i kierunek strumieni migracyjnych. 
Znaczna część światowej mobilności w XXI określona została przez konfl ikty zbroj-
ne, etniczne, klęski żywiołowe czy skalę przestępczości. Warto również zauważyć, 
że charakter współczesnych migracji wyzwolił nowe kierunki w teoriach migracji. 





Rozdział 2

GLOBALIZACJA MIGRACJI

Stany Zjednoczone Ameryki uważane są za propagatora idei globalizacji. Symbo-
lem stała się tzw. amerykanizacja świata, która przejawiała się w ekspansji wzorców 
amerykańskich. Uwagę zwraca fakt, że jest to rodzaj globalizacji jednokierunkowej. 
Amerykanie promują swoje wartości, styl życia czy polityki, a jednocześnie chronią 
się przed wpływami z zewnątrz. W wyniku intensyfi kacji wymiany ogólnoświatowej 
(kulturowej, społecznej, gospodarczej) amerykańskie wzorce rozprzestrzeniały się 
łatwiej i szybciej. Chociaż procesy globalizacyjne defi niuje się głównie w kontekście 
swobodnego przepływu towarów i usług, istnieje wiele przesłanek skłaniających do 
refl eksji nad udziałem w nich i rolą migracji1. Globalizacja przyczyniła się do wzro-
stu współodpowiedzialności migracji przeszłych za obecne i przyszłe. W XIX wie-
ku otwarcie rynków pracy przyczyniło się do wzmożonej aktywności migracyjnej 
ludności. Rozwijający się przemysł stymulował przepływ pracowników i przyczynił 
się do rozwoju gospodarek Nowego Świata, zmiany zaś w procesach migracyjnych 
wywołane były powstawaniem transnarodowych przestrzeni społecznych2. Z. Bau-
man zauważył, że:

[...] globalizacja jest na ustach wszystkich. Słowo na czasie, które szybko zamienia się 
w slogan, w magiczną formułę, w hasło otwierające bramy wszystkich tajemnic teraź-
niejszości i przyszłości. Podczas gdy jedni „globalizacją” nazywają praktyki, którym się 
oddajemy, ponieważ chcemy być szczęśliwi, dla innych stanowi ona przyczynę naszego 
nieszczęścia. Wszyscy jednak uważają „globalizację” za nieunikniony los świata, a także 
za nieodwracalny proces, który dotyczy każdego z nas w takim samym stopniu i w ten 
sam sposób3.

Ożywienie etniczne spowodowane migracjami międzykulturowymi wywołuje 
jednak narastające napięcie między grupami napływowymi a lokalnymi. Konieczność 

1  D.R. Gabaccia, Foreign Relations: American Immigration in Global Perspective, Princeton: 
Princeton University Press, 2012, s. 176.

2  M. Okólski, P. Koryś, Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie glo-
balizacji, „Prace Migracyjne” nr 55, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, maj 2004, 
s. 11, https://bit.ly/2E5k3Fq, dostęp: 29.03.2018.

3  Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000, s. 5.
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sprostania nowym wyzwaniom wynikającym z takiego spotkania kultur może prowa-
dzić do wzrostu popularności ruchów nacjonalistycznych. Poczucie zagrożenia dla 
jednorodności i spójności własnego kanonu kulturowego wyzwala instynkt obronny. 
Przejawia się to podejmowaniem różnych działań zmierzających do ochrony włas-
nego, „nieskażonego” kręgu kulturowego. Historia Stanów Zjednoczonych dostar-
czyła wielu przykładów takich działań. Nastroje nacjonalistyczne rosnące w spo-
łeczeństwie w odpowiedzi na skutki procesów globalizacyjnych stały się podstawą 
wielu ustaw imigracyjnych4. Z jednej strony więc globalizacja zrodziła wiele barier 
i restrykcji w przepływie ludzi, z drugiej skomplikowała postrzeganie i budowanie 
tożsamości. Wraz z nastaniem wieku masowych migracji i światowej wędrówki lu-
dzi budowanie i pielęgnowanie tożsamości stało się wyzwaniem. Współistnienie 
i wywołane przez nie interakcje między ludźmi wywodzącymi się z różnych krę-
gów kulturowych zrodziły procesy budowania tożsamości mozaikowej, będącej wy-
padkową elementów pochodzących z różnych źródeł. Zjawiska te stały się bardziej 
aktywne wraz z postępem rozwoju globalizacji i zmieniającym się charakterem mi-
gracji międz ynarodowych. Coraz liczniej napływający obcy przekształcali system 
dotychczasowych ról, wymuszając na miejscowych konieczność zredefi niowania 
dotychczasowych pozycji. Wynikiem rozwoju globalnego charakteru migracji stała 
się zmiana tożsamości narodowej i systemu wartości, w czym dużą rolę odegrały 
rozwój korporacji transnarodowych oraz rozpowszechnianie się środków masowego 
przekazu. Konsekwencją procesów globalizacyjnych w ujęciu socjologiczno-polito-
logicznym było ożywienie etniczne, które sprzyjało umacnianiu się ruchów nacjona-
listycznych, ale również odradzaniu się regionalizmu5. Problem ten wyraźnie zyskał 
na znaczeniu z chwilą objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa. Brak zdecydo-
wanego potępienia przez prezydenta ideologii suprematyzmu i białego nacjonalizmu 
stał się powodem napięcia politycznego. Jego podstawą były zamieszki, do jakich 
doszło w sierpniu 2017 roku w Charlottesville w stanie Wirginia6. W starciu białych 
rasistów i radykalnej prawicy z kontrmanifestantami i policją zginęły trzy osoby, 
a władze stanu wprowadziły stan wyjątkowy7. 

4  Ochronę wartości amerykańskich miały na celu reguły wprowadzone do prawodawstwa już 
u schyłku XVIII wieku, takie jak Akt naturalizacyjny z 1790 roku, określający, kto mógł zostać obywa-
telem USA. Ograniczenia miały na celu zapobieżenie problemom z przybyszami z ogarniętej rewolucją 
Francji, głównie arystokracji i duchownych katolickich. W połowie XIX wieku powstała partia Know 
Nothing, której postulatem było przeciwdziałanie imigracji z krajów katolickich. Po wyeliminowaniu 
Azjatów (u schyłku XIX i na początku XX wieku) przejawem amerykańskiego natywizmu stały się 
również ustawa Expatriation Act z 1907 roku (odbierająca obywatelstwo Amerykankom, które poślubiły 
cudzoziemców) czy Komisja Dillinghama, której raport stwierdzający, że zagrożeniem dla społeczeń-
stwa amerykańskiego są emigranci z Europy Wschodniej i Południowej, przyczynił się do wprowadzenia 
kwot imigracyjnych w latach 20. XX wieku.

5  M. Micał, Proces globalizacji we współczesnym świecie, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeisty-
ki. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania”, nr 3(8), 2008, Rzeszów, s. 149.

6  M. Kacewicz, Zamieszki w Charlottesville. Odżył brunatny problem Stanów Zjednoczonych. Ra-
siści znowu chcą secesji południa, „Newsweek”, 14.08.2017, https://bit.ly/2J1uiOJ, dostęp: 30.03.2018. 

7  O kolejnym incydencie media poinformowały w marcu 2018 roku. Na przedmieściach Chicago 
rozrzucone zostały ulotki nawołujące do donoszenia na nielegalnych imigrantów do służb imigracyjnych. 
Apel nazwany Keep America American łączony jest z działalnością grupy białych suprematystów z Tek-
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Globalizacja zdefi niowana została jako proces mający na celu zbudowanie świata 
opartego na nowej kulturowej przestrzeni8. Promowała idee tworzenia globalnego 
środowiska społecznego, politycznego, ekonomicznego, w którym znosi się bariery 
w celu łatwiejszego funkcjonowania podmiotów międzynarodowych. Paradoksalnie 
jednak skomplikowała światowe migracje. Jak twierdzi Z. Bauman:

[...] swoboda poruszania się – ten nierówno dzielony towar, którego stale brak – szybko 
staje się głównym czynnikiem kształtującym społeczne podziały w dobie późnej nowo-
czesności czy też w czasach ponowoczesnych9. 

Przeobrażeniu uległ aspekt terytorium, które przez długi czas historii ludzkich 
wędrówek było jednym z podstawowych czynników budujących tożsamość migran-
tów. Odległości przestrzenne i czasowe umacniały powiązania jednostki z danym 
obszarem. Postępująca globalizacja osłabiła jednak potencjał defi niowania własnej 
tożsamości przez pryzmat miejsca zamieszkania, prowadząc do zmian zarówno 
wśród tych, którzy postanowili opuścić dane terytorium, jak i tych, którzy pozostali. 
Tym samym, jak twierdził Z. Bauman: „immanentną częścią procesu globalizacji 
jest postępująca segregacja przestrzenna, separacja oraz wykluczenie”10. Rodzące się 
w globalnych społecznościach nierówności i hierarchizacja miały charakter podzia-
łów opartych przede wszystkim na płci, klasach społecznych oraz rasie11. Przeobra-
żenia te widoczne były szczególnie w rozwoju miast, które tradycyjnie są docelowy-
mi miejscami wędrówek imigrantów. Proces nadmiernej rozbudowy ich przedmieść 
i narastające podziały między bogatym centrum, a biedniejszymi peryferiami, wy-
zwalały wiele zagrożeń12.

Cechą towarzyszącą globalizacji był rozpad terytoriów państwowych, tzw. dete-
rytorializacja (deterritorialization), czyli to, „w jaki sposób ludzie odczuwają swoją 
przynależność do różnych społeczności pomimo faktu, że nie dzielą tego samego 
terytorium co pozostali członkowie tej społeczności”13, oraz tworzenie się ogólno-
światowego obszaru (supraterritorialization)14. Istotne było, że społeczności imi-
granckie i diaspory, których w pierwszej kolejności dotyczyło zjawisko deteryto-
rializacji, czyniły starania, by ich tożsamość kulturową dostosować i zaadaptować 
do nowych warunków, w jakich przyszło im funkcjonować. Istotną rolę odgrywały 

sasu, Patriot Front. Za: Ulotki nawołujące do zgłaszania nielegalnych imigrantów krążą na przedmieś-
ciach, „Dziennik Związkowy”, 28.03.2018, https://bit.ly/2IhcUUU, dostęp: 30.03.2018.

8  J. Zdanowski, Globalizacja – pytania i niepokoje [w:] Kultury pozaeuropejskie i globalizacja, 
J. Zdanowski (red.), Warszawa: Elipsa, 2000, s. 8.

9  Z. Bauman, op.cit., s. 6.
10  Ibidem, s. 7.
11  K. Rygiel, Globalizing Citizenship, Vancouver–Toronto, UBC Press, 2011, s. 4.
12  S. Sorys, Tożsamość grup kulturowych w procesie globalizacji, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 22, nr 1, 2013, s. 158.
13  Tłum. własne za: N. Papastergiadis, The Turbulence of Migration: Globalization, Deterritorial-

ization and Hybridity, Oxford: Polity, 2013, s. 115.
14  N. Papastergiadis, op.cit.; P. Hopper, Understanding Cultural Globalization, Oxford: Polity, 

2007; P. Ardoin, S.E. Gontarski, L. Mattison, Understanding Deleuze, Understanding Modernism, New 
York–London: Bloomsbury Publishing USA, 2014; K. Glenister Roberts, R.C. Arnett, Communication 
Ethics: Between Cosmopolitanism and Provinciality, Peter Lang Inc., 2008.
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takie osiągnięcia globalizacji, jak rozwój technologii komunikacyjnych i transportu, 
które wywołały poczucie, że świat się skurczył. Informacje docierały w tym samym 
czasie do każdego krańca globu, a dostępność nowoczesnych środków transportu 
zarówno w wymiarze technologicznym, jak i ekonomicznym pozwalała na podtrzy-
mywanie żywotnych więzi z kręgiem kulturowym przypisanym do terytorium po-
chodzenia migrującego. P. Hopper podkreślał, że fakty te kwestionowały powszech-
ne sądy twierdzące, że deterytorializacja osłabia więzi kulturowe migrujących15. 
Rozwój deterytorializmu wpływał jednocześnie na tworzenie się przestrzeni global-
nej, supraterytorialnej. Istnienie obszaru ogólnoświatowego odróżnia globalizację 
od takich pojęć jak internacjonalizacja, westernizacja czy uniwersalizacja. Suprate-
rytorialność odnosiła się do takiego kierunku, w którym „relacje społeczne stają się 
mniej powiązane z ramami terytorialnymi. Patrząc z tej perspektywy, granice nie są 
przekraczane czy otwarte, ale raczej transcendentne”16. 

Charakteryzowanie granic jako transcendentnych stanowi dopiero początek ich 
defi niowania w aspekcie rozwijających się procesów globalizacji17. W wymiarze te-
rytorialności państwa granice stają się bowiem zdelokalizowane (delocalized) i roz-
proszone (diff used), wykraczają poza obszar geografi czny w systemie skomplikowa-
nych zależności. Supraterytorialność pojawia się np. w momencie standaryzowania 
dokumentów czy procedur. Podejmując takie działania, państwo przyczynia się do 
budowania i rozszerzania przestrzeni supraterytorialnej, skutkującej jednocześnie 
osłabieniem jego suwerenności.

W globalnej przestrzeni, w której poruszają się migrujący, postępuje proces uni-
formizacji kulturowej. Opisany został powszechnie kojarzonymi z USA terminami 
makdonaldyzacji oraz disneizacji świata. Światowe marki narzuciły nowy globalny 
kanon kulturowy18. Prostota, wygoda i przewidywalność proponowanych rozwią-
zań spowodowały ekspansję nowych wzorców kulturowych i przyczyniły się do 
rozwoju procesów globalizacji oraz stymulacji migracji międzykulturowych. Uda-
jąc się nawet w odległe przestrzennie miejsca, migranci wiedzą, czego mogą się 
spodziewać. Docelowe obszary wędrówki przestały być miejscami niezbadanymi, 
pełnymi czyhających zagrożeń. Zdominowanie globalnego kanonu kulturowego 
przez akcenty kultury amerykańskiej nie pozostało bez wpływu na migracje do Sta-
nów Zjednoczonych. „Swojskość” obecnych tam wzorców kulturowych w wielu 
przypadkach stała się jednym z czynników stymulujących decyzje o wybraniu tego 
miejsca docelowego. 

N. Ferguson na początku XXI wieku przewidywał nadchodzący przełom w pro-
cesie globalizacji. Odpowiedzialnością za zachodzące zmiany obarczył Stany Zjed-
noczone, które coraz bardziej zmierzały w stronę protekcjonizmu. Świadczyły o tym 

15  P. Hopper, op.cit., s. 49.
16  K. Rygiel, op.cit., s. 2.
17  W. Walters, Border/Control, „European Journal of Social Theory”, Vol. 9, Issue 2, 2006, s. 187–

203; D. Bigo, Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease, „Alterna-
tives”, No. 27(1), 2002, s. 63–92; M.B. Salter, Passports, Mobility, and Security: How Smart Can the 
Border Be?, „International Studies Perspectives”, No. 5(1), 2004, s. 71–91.

18  Szerzej zob.: J. Szymkowska-Bartyzel, Amerykański mit, polski konsument, czyli reklamowe ob-
licza Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
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składane w Kongresie projekty zaostrzenia przepisów imigracyjnych czy regulują-
cych inwestycje zagraniczne w USA19. Prezydentura Donalda Trumpa dostarczyła 
kolejnych dowodów. Idea odgrodzenia państwa murem od południowego sąsiada sta-
ła się symbolem nowej polityki. W marcu 2018 roku amerykański prezydent ogłosił 
również wprowadzenie 25-procentowego cła na import stali oraz 10-procentowego 
na aluminium20. Decyzja nie objęła Kanady i Meksyku, a wymierzona była głów-
nie w Chiny, które są ich czołowym eksporterem. Według zapewnień administracji 
Trumpa działania te podjęte zostały w celu ochrony własnego rynku. W dyskusjach 
nad stanem i perspektywami globalizacji podkreśla się, że migracje odgrywają istot-
ną rolę. Przepływy ludności skojarzone zostały z międzynarodowym terroryzmem, 
co skłoniło państwa do przewartościowania dotychczasowego myślenia. Niepokój 
o bezpieczeństwo zaczął przeważać nad argumentami natury gospodarczej21. Kan-
clerz Niemiec Angela Merkel tak skrytykowała amerykańskie podejście do globaliza-
cji: „administracja amerykańska traktuje proces globalizacji nie jak sytuację, w której 
wszyscy mogą wygrać, lecz jak układ, w którym są zwycięzcy i przegrani”22. Zmiany 
zapowiadane przez prezydenta Trumpa godziły w wiele ponadnarodowych inicjatyw. 
Jeszcze w czasie kampanii wyborczej odniósł się on sceptycznie do dotychczaso-
wego funkcjonowania układu NAFTA i zasugerował jego zakończenie. Sprzeciwił 
się ratyfi kowaniu układu o Partnerstwie Transpacyfi cznym (TPP)23. Zapowiedział 
zerwanie rozmów w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu 
i Inwestycji (TTIP), czyli układu o wolnym handlu z Unią Europejską24. Realizacja 
tych zapowiedzi poważnie wpłynęłaby na procesy globalizacyjne – prognozuje się, 
że mogłaby nawet doprowadzić do ogólnoświatowej wojny handlowej i poważnej 
recesji25.

Niechęć Donalda Trumpa do globalizacji wynikała m.in. z obarczenia tego proce-
su odpowiedzialnością za zmniejszanie się miejsc pracy w USA, dlatego wiele jego 
działań podporządkowano idei „Najpierw Ameryka” (America First), która wspiera 
protekcjonizm, nacjonalizm czy ograniczenie imigracji, a tym samym godzi w pod-
stawy założeń globalizacji o wolności przepływów ludzi i kapitału.

19  N. Ferguson, Śmierć globalizacji?, „Newsweek”, 13.05.2006, https://bit.ly/2IeCKJ8, dostęp: 
29.03.2018.

20  Trump wprowadza cła na import stali i aluminium, Wyborcza.pl, 8.03.2018, https://bit.
ly/2GHLRFc, dostęp: 29.03.2018.

21  Koniec globalizacji, jaką znamy. Przyszłe pokolenia będą żyć w świecie pełnym murów?, Forsal.
pl, 12.04.2016, https://bit.ly/2pRS2vU, dostęp: 29.03.2018.

22  Ostry atak Niemiec przed szczytem G-20. Merkel: USA nie traktuje globalizacji jako procesu, 
w którym wszyscy mogą wygrać, Wpolityce.pl, 6.07.2017, https://bit.ly/2GE9v5n, dostęp: 29.03.2018.

23  TPP obejmuje 12 krajów leżących nad Pacyfi kiem w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej 
i w Azji. Wśród nich są USA i Japonia, ale nie ma Chin.

24  W. Gadomski, Donald Trump kończy z globalizacją. Jego pomysły mogą wywołać kryzys, Wybor-
cza.pl, 9.11.2016, https://bit.ly/2GFFfH6, dostęp: 30.03.2018.

25  Jak miało to miejsce w 1930 roku, kiedy Kongres USA przyjął ustawę Smoota-Hawleya. Dra-
stycznie podwyższono w niej cła importowe, co spowodowało skurczenie handlu międzynarodowego 
i pogłębiło recesję, która ogarnęła cały świat. D.A. Irwin, Peddling Protectionism: Smoot-Hawley and 
the Great Depression, Princeton–Oxford: Princeton University Press, 2017.
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2.1. DEFINICJA GLOBALIZACJI 

Podstawowym problemem w badaniach nad globalizacją jest zdefi niowanie procesu, 
który często określa się jako „integracja wszystkiego ze wszystkim”26. Jest to poję-
cie złożone, obejmujące swoim zasięgiem wiele zjawisk, czynników i podmiotów. 
Tym, co łączy jego różne oblicza, jest przestrzeń geografi czna. Cechą procesu jako 
zjawiska społecznego jest to, że interakcje społeczne wychodzą poza lokalny zasięg, 
stając się regionalnymi, a później globalnymi. Z faktu złożoności natomiast wynika, 
iż stworzenie jednorodnej, uniwersalnej defi nicji zjawiska jest bardzo trudne. Każda 
z wykładni akcentuje inne rodzaje jej składowych i wyodrębnia przede wszystkim te, 
które z punktu widzenia danej dziedziny nauki są najistotniejsze. Nacisk kładzie się 
albo na przyczyny globalizacji i jej siły sprawcze, albo na jej przejawy, albo też na 
skutki27. Cytując R.H. Browna: 

[...] globalizacja jest jednym z najszerzej omówionych pojęć, zarówno w naukach spo-
łecznych, jak i humanistycznych, nadal jednak nie udało się uzgodnić tego, co dokładnie 
globalizacja oznacza i jakie warunki ją konstytuują28. 

Jedną z najbardziej znanych defi nicji zaproponował R. Robertson, który stwier-
dził, że jest to proces zawężania (compression) świata oraz intensyfi kacji świadomo-
ści świata jako całości (single space)29. Badacz przedstawił dwie wizje globalizacji: 
Gemeinschaft oraz Gesellschaft, na które składały się tzw. globalny Gemeinschaft I, 
czyli koncepcja niezależnych od siebie wspólnot, unikatowych lub hierarchicznie so-
bie podległych (co przejawia się w antyglobalizmie lub ruchach fundamentalistycz-
nych); Gemeinschaft II, ukazujący świat jako jedną globalną wioskę (co uwidacznia 
się w ruchach ekumenicznych, pacyfi stycznych czy ekologicznych); Gesellschaft I, 
będący wizją suwerennych, hierarchicznie podporządkowanych lub równoprawnych 
państw, otwartych wzajemnie na siebie, oraz Gesellschaft II, wizja unifi kacji państw 
i powstania rządu światowego30. 

Przystępując do wyjaśniania pojęcia, należy zauważyć, że można je oprzeć na 
trzech podstawowych płaszczyznach: gospodarczej, politycznej i kulturowej. Więk-
szość defi nicji spotykanych w literaturze przedmiotu odnosi się przede wszystkim 
do jego ekonomicznego charakteru. B. Liberska tłumaczyła, że jest „to postępujący 
proces integrowania się krajowych i regionalnych rynków w jeden globalny rynek 

26  T.L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization, New York: Picador, 
2000, s. 21; G.J. Wells, The Issue of Globalization: An Overwiev [w:] Current Issues in Globalization, 
R.E. Westerfi eld, J. Abbink (red.), New York: Nova Publishers, 2004, s. 181.

27  K. Witecka, U. Kruszczak, Wschodni wymiar globalizacji politycznej i gospodarczej strefy eur-
azjatyckiej na przykładzie współpracy ASEAN z Chinami [w:] M. Miłek, G. Wilk-Jakubowski, R. Brzoza, 
Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, 
Kielce: Wydawnictwo Grzegorz Wilk-Jakubowski, 2012, s. 135.

28  Cyt. za: A. Błachnio, Człowiek autorski w erze globalizacji. Teoria, badania, życie, Bydgoszcz: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011, s. 16.

29  R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage Publications, 
1992, s. 8.

30  Ibidem, s. 79–81.
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towarów, usług i kapitału”31. Opisuje się nim narastającą integrację gospodarek na-
rodowych przez handel międzynarodowy oraz zagraniczne inwestycje bezpośrednie. 
W miarę jak kapitał staje się coraz bardziej mobilny, a technologie ułatwiają komuni-
kowanie się, granice poszczególnych państw stają się coraz bardziej przepuszczalne 
dla działalności gospodarczej realizowanej w skali międzynarodowej32. 

Również J.E. Stiglitz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, podkreś-
lał, że:

[...] globalizacja to ściślejsza integracja państw oraz ludzi na świecie, spowodowana 
ogromną redukcją kosztów transportu i telekomunikacji oraz zniesieniem sztucznych ba-
rier w przepływach dóbr, usług, kapitału, wiedzy i ludzi z kraju do kraju33. 

Warto zauważyć, że dokonujące się zmiany wywołały również wiele problemów. 
I. Wallerstein zwrócił uwagę, że globalny system tworzy i zaostrza konfl ikty, które 
mogą doprowadzić do rozpadu świata34. Powszechnie panuje przekonanie, że globa-
lizacja przyczynia się do utraty miejsc pracy, pogłębiania się nierówności oraz wzro-
stu wpływów wielkich międzynarodowych koncernów, zwłaszcza amerykańskich. 
Zwiększający się dystans między bogatymi a ubogimi prowadzi w konsekwencji do 
destabilizacji społecznej i zagraża pokojowi35.

Globalizacja defi niowana w płaszczyźnie politologicznej odnosi się do zmian 
w funkcjonowaniu państwa. J. Habermas dowodził, że ogólnoświatowym przemia-
nom gospodarczym powinny towarzyszyć przemiany polityczne. Zaproponował 
koncepcje „społeczeństwa światowego” i „globalnego obywatelstwa”36. Według 
ich założeń podstawą funkcjonowania międzynarodowego stanie się oparta na pra-
wie wspólnota narodów. Państwa narodowe będą uprawiać „światową politykę we-
wnętrzną”, w stanie „obywatelstwa światowego” prawa obywatela będą miały zasięg 
globalny, a celem działań „społeczeństwa światowego” będzie zapewnienie pokoju 
i ochrony praw człowieka. 

Skutkiem rozwoju globalizacji jest stopniowe zanikanie historycznej jedności 
narodu, państwa i przestrzeni. Zmiany prowadzą do wzrostu liczby międzynarodo-
wych aktorów, tworzenia się nowych stosunków władzy i konkurencji, a w sferze 
politycznej państwo traci swoją monopolistyczną pozycję. Pojawienie się niepań-
stwowych podmiotów, które predestynują do podejmowania politycznych decyzji, 
sprawiło, że państwo przeobraża się z monopolisty władzy w menagera władzy37. 

31  Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, B. Liberska (red.), Warszawa: Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, 2002, s. 18.

32  Za: M. Rosińska-Bukowska, Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreo-
wanie globalnej przestrzeni biznesowej, Toruń: Dom Wydawniczy „Duet”, 2009, s. 25.

33  J.E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 23.
34  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op.cit., s. 73; S. Cieśla, Globalizacja i metropolizacja. Nie-

które aspekty badań polskiej przestrzeni, „Studia Lokalne i Regionalne”, nr 4(4), 2000, s. 24.
35  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op.cit., s. 73.
36  J.E. Stiglitz, op.cit., s. 28.
37  A. Wolff -Powęska, Politologia – nauka w drodze, „Przegląd Politologiczny”, nr 3, 2012, s. 9, 

https://bit.ly/2J9FYPs, dostęp: 31.03.2018.
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Powstają wspólnoty nieposiadające przestrzeni (transnarodowe przestrzenie społecz-
ne). S. Cieśla dowodził, że: 

[...] globalizacja oznacza, że coraz mniej jest zjawisk, zdarzeń i procesów, które ogranicza-
łyby się do jakiegoś jednego konkretnego miejsca, lecz wszystkie wydarzenia, wynalazki, 
zwycięstwa i katastrofy dotyczą całego świata38. 

Na te zjawiska zwrócił uwagę również M. Pietraś:

Podstawową konsekwencją zachodzących zmian jest negacja konieczności funkcjono-
wania tak jednostek, jak i całych społeczeństw w zamkniętej przestrzeni (narodowej) 
i danie im swobody działania lub nawet tylko świadomości istnienia w transnarodowej 
przestrzeni. Mamy zatem niewątpliwie do czynienia ze zmianami jakościowymi o cha-
rakterze strukturalnym. Należy jednak podkreślić, iż te nie byłyby w ogóle możliwe bez 
wcześniejszej podbudowy w postaci zmian ilościowych, za które należy uznać stopniową 
liberalizację zasad funkcjonowania gospodarki światowej39. 

Badacze akcentujący społeczno-kulturowy aspekt procesu globalizacji podkre-
ślali przede wszystkim czas jego trwania. Wśród nich E. Lewandowski poszukiwał 
korzeni procesu:

Pierwotne stada ludzkie rozpraszały się po kontynentach, następnie łączyły w związki 
rodowo-plemienne, lecz ludzkość wciąż różnicowała się kulturowo. Potem ludy tworzyły 
narody. Współczesne państwa narodowe rezygnują natomiast z części swej suwerenności 
na rzecz organizacji międzynarodowych. Nasilają się procesy komunikacji, dyfuzji i kon-
wergencji. Prawie wszędzie można dziś nawiązać kontakt z innymi miejscami na ziemi, 
coraz łatwiej i szybciej pokonujemy granice. Przemiany w jednym systemie społecznym 
wpływają na inne systemy. Wciąż pogłębia się proces globalizacji40. 

Skutkiem zachodzących przemian było upodabnianie się do siebie wzorów zacho-
wań, wartości czy potrzeb w skali całego globu. Wędrujące jednostki w miejscach 
docelowych odnajdywały znane im schematy, co ułatwiało nie tylko podjęcie decy-
zji o przemieszczeniu, ale również „oswojenie” nowego otoczenia. Najoczywistsze 
przykłady dotyczyły ekspansji wzorców pochodzących z USA. Jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych przejawów globalizacji jest kultura „szybkiego jedzenia” (fast 
food). Pomimo że w tej branży działa wiele fi rm rozpoznawalnych w skali niemal 
ogólnoświatowej, jako zjawisko kulturowe powiązane zostało jednak z amerykański-
mi restauracjami McDonald’s41. 

38  S. Cieśla, Globalizacja i metropolizacja. Niektóre aspekty badań polskiej przestrzeni, „Studia 
Lokalne i Regionalne”, nr 4(4), 2000, s. 26.

39  M. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej [w:] Oblicza proce-
sów globalizacji, M. Pietraś (red.), Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2002, s. 35–66.

40  E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
Muza SA, 2004, s. 47.

41  Szerzej zob.: J.L. Kincheloe, The Sign of the Burger: McDonald’s and the Culture of Power, 
Philadelphia: Temple University Press, 2002; Global America?: The Cultural Consequences of Global-
ization, U. Beck, N. Sznaider, R. Winter (red.), Liverpool: Liverpool University Press, 2003.
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Zaproponowana przez G. Ritzera w 1993 roku teoria makdonaldyzacji dowodziła, 
że w świecie dokonuje się kulturowa uniformizacja42. Granice się zacierają i docho-
dzi do zaniku niektórych kultur. Badacz zauważył ponadto, „że w coraz to nowych 
sektorach społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, a także reszty świata, zaczynają do-
minować zasady działania baru szybkich dań”. Tezę zakwestionował m.in. U. Beck, 
którego zdaniem rezultatem rozwijającej się globalizacji jest dialog międzykulturowy 
prowadzący do powstania „globalnej kultury”. Lokalne kręgi kulturowe doświadcza-
ją w związku z tym nowej witalności, która nie stoi w sprzeczności z toczącym się 
procesem integracji kulturalnej43. Powszechnie jednak uważa się, że globalizacja nie-
sie ryzyko utraty własnej tożsamości i wywołuje określone konsekwencje społeczne, 
wśród nich nasilenie konfl iktów etnicznych, ideologicznych czy religijnych, a także 
wzrost zagrożeń terrorystycznych.

Globalizacja kultury to „proces tworzenia się różnorodnych zależności i powiązań 
między społeczeństwami i ich kulturami podczas ciągłych interakcji i przepływów 
kulturowych zachodzących wskutek zwiększania się zakresu swobody przepływu 
towarów, usług, kapitału, ludzi i idei w skali światowej”44. W procesach ogólnoświa-
towych zależności między zmianami kulturowymi a ekonomicznymi są znaczące. 
Choć współcześnie obserwuje się dominację kultury zachodniej, w szczególności 
amerykańskiej, trudno jest przewidzieć jej dalszy rozwój. Coraz częściej mówi się 
o zmierzchu cywilizacji zachodniej i prognozuje zmiany. Szybki rozwój gospodarek 
Chin i Indii poważnie zagraża USA w ich dotychczasowej roli przywódcy. Ekonomi-
ści dowodzą, że azjatycka ekspansja gospodarcza istotnie wpłynie na przemiany za-
chodzące również w kulturze. Według teorii globalizacji kulturowej U. Hanerza moż-
liwe są cztery drogi rozwoju ogólnoświatowej społeczności: globalna homogenizacja 
(dominacja kultury zachodniej), nasycenie kulturowe (powolna dominacja kultury 
zachodniej), deformacja kulturowa (degradacja kultury zachodniej w krajach peryfe-
ryjnych) oraz dojrzewająca amalgamacja kulturowa (kreolizacja albo hybrydyzacja 
kultury, wymiana międzykulturowa i wzbogacenie kultury)45. To, w jakim kierunku 
będą podążały kultury lokalne, zależne jest od wielu czynników. Wśród nich znalazły 
się możliwości wyjścia społeczeństwa z izolacji, poziom rozwoju ekonomicznego 
i technologicznego czy rodzaj reakcji na zmiany społeczne i nowe wyzwania. 

Globalizacja jest procesem integrującym, który prowadzi do ujednolicenia świa-
ta. W jego wyniku znikają dotychczasowe granice, bariery kulturowe, nasilają się 
migracje i ludzie zaczynają prowadzić transnarodowy styl życia. Niektórzy autorzy 

42  G. Ritzer, Makdonaldyzacja spoleczeństwa, Warszawa: MUZA SA, 2003, s. 45; G. Ritzer, N. Jur-
genson, Production, Consumption, Prosumption: The Nature of Capitalism in the Age of the Digital 
‘Prosumer’, „Journal of Consumer Culture”, Vol. 10, Issue 1, 2010.

43  D. Zolo, op.cit., s. 29.
44  Z. Sirojć, Globalizacja kultury, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humani-

styczne”, nr 1, 2012, s. 151.
45  Ibidem; E. Urwanowicz-Rajewska, Globalizacja jako organizacja różnorodności. Kulturowa 

koncepcja globalizacji Ulfa Hanerza a polska rzeczywistość społeczno-kulturowa, „Pogranicze. Studia 
Społeczne”, t. XXII, 2013, s. 91–102.
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uważają, że źródłem zmian w społeczności międzynarodowej jest tzw. czwarty wy-
miar przestrzeni społecznej, pozbawiony miejsca, granic i odległości46. 

Konsekwencją postępujących procesów globalizacyjnych stało się również silne 
przemodelowanie ruchów migracyjnych, prowadzące w rezultacie do wykorzenie-
nia i przemieszczeń ludności na dużą skalę. Zarówno migracje, jak i globalizacja 
jako procesy nieodłącznie towarzyszą rozwojowi ludzkości. Ich wzajemne interakcje 
przyjęły postać sprzężenia zwrotnego. Globalizacja stała się akceleratorem migracji, 
które z kolei przyczyniają się do rozwoju globalizacji. Ocena współdziałania tych 
procesów nie we wszystkich wymiarach wypadła pozytywnie. Jedną z ich istotnych 
konsekwencji o podłożu ekonomicznym było pogłębianie nierówności między naro-
dami. W odniesieniu do migracji przekładało się to na sytuacje, w których decyzja 
nie była wynikiem wyboru, ale ekonomicznej konieczności47. Przemieszczanie się 
siły roboczej w skali globalnej prowadziło do zmian powiększających wspomniane 
nierówności. Państwa docelowe migracji korzystały na tym procesie, wzbogacając 
swoje zasoby taniej siły roboczej i wypełniając nimi lukę w tych sektorach, gdzie 
rodzimi pracownicy zawodzili. Najczęściej dotyczyło to sektorów nisko opłacanych 
usług. W krajach wysyłających analogicznie rósł defi cyt na rynku pracowniczym. 
Zważywszy na fakt, że cechą współczesnej fazy globalizacji jest wzrost otwartości na 
migrację profesjonalistów, wysoko wykształconych specjalistów, w krajach tradycyj-
nie emigracyjnych problemem stała się utrata wartościowych pracowników. W kra-
ju przyjmującym korzyści płynące z obecności imigrantów mogły zostać zwielo-
krotnione. Warto jednak zauważyć, że przybywający obcokrajowcy nie oznaczają 
tylko wzrostu zasobów dostępnych rąk do pracy, ale również stają się katalizatorem 
kolejnych zmian. Ich obecność oznacza bowiem, że zwiększa się liczba konsumen-
tów oraz odbiorców różnego rodzaju usług. Takie zapotrzebowanie przekłada się 
więc w dalszej perspektywie na tworzenie nowych miejsc pracy. Migracje stymulują 
również rozwój określonych terytoriów wewnątrz państw docelowych. Wykluczając 
migracje sezonowe, w istotnym zakresie powiązane z zatrudnieniem np. w rolni-
ctwie, migranci zasilają głównie populację miast, co prowadzi do przeobrażeń w ich 
charakterze. Przykładem może być Nowy Jork – kulturowe zmiany towarzyszące na-
pływowi migrantów z całego świata uczyniły go metropolią kosmopolityczną i glo-
balną48. W amerykańskich miastach na skutek napływu licznych grup cudzoziemców 
utworzyły się etniczne enklawy. Powstały dzielnice, gdzie życie codzienne przypo-
minało to znane z kraju wysyłającego. Ich nieformalne nazwy nawiązywały często do 
miejsca pochodzenia, np. Little Italy, Chinatown czy Little Havana49. Społeczności 

46  T.T. Kaczmarek, Czy globalizacja zagraża społecznej gospodarce rynkowej?, http://bit.
ly/2EW72jz, dostęp: 20.11.2016; R. Kuźniar, Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku: wizje – kon-
cepcje – paradygmaty, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

47  R. Čiarnienė, V. Kumpikaitė, The Impact of Globalization on Migration Processes, „Social Re-
search”, No. 3(13), 2008, s. 43.

48  N. Foner, In a New Land: A Comparative View of Immigration, New York: NYU Press, 2005.
49  Szerzej zob.: The Urban Sociology Reader, J. Lin, C. Mele (red.), New York: Routledge, 2005; 

Encyclopedia of Urban Studies, Los Angeles–London–New Delhi: Sage, 2010; J.W. Frazier, F.M. Mar-
gai, Multicultural Geographies: The Changing Racial/Ethnic Patterns of the United States, Albany: 
Global Academic Publishing, 2010.
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te stały się czynnikiem przyciągającym kolejnych imigrantów i w konsekwencji – 
przyczyną dalszego pogłębiania wielokulturowego charakteru miast. Rozwój proce-
su globalizacji przyspieszył ich wzrost, ułatwiając podjęcie decyzji o przemieszcze-
niu. Dzięki szybkiemu przepływowi informacji i łatwemu dostępowi do nich życie 
w obcym miejscu stało się oswojone, jak w globalnej wiosce McLuhana. 

2.2. PERIODYZACJA GLOBALIZACJI

W literaturze przedmiotu istnieją różne ramy czasowe wyznaczane dla poszcze-
gólnych fal globalizacji. Ich bogactwo tłumaczy m.in. J.A. Scholte, badacz ogól-
noświatowych procesów integracyjnych, dowodzi, że „różne defi nicje tworzą różne 
chronologie i periodyzacje”50. Odwołuje się do wciąż niepokonanego przez badaczy 
problemu, jakim jest stworzenie jednej uniwersalnej defi nicji pojęcia. Jeśli przyj-
miemy, iż globalizacja oznacza internacjonalizację, to jej historia zaczyna się wraz 
z powstaniem suwerennych państw narodowych. Jeśli jednak jej defi nicja zmierza do 
pojęcia liberalizacji od ograniczeń nakładanych przez państwo, to jej korzeni należy 
szukać w połowie XIX stulecia, kiedy zniesione zostały brytyjskie ustawy zbożowe 
(British Corn Laws)51. 

Można również poszukiwać początków tego procesu, utożsamiając globaliza-
cję z westernizacją czy modernizacją. Wśród badaczy są tacy, którzy datują ją na 
moment, kiedy przodkowie współczesnej rasy ludzkiej wyemigrowali z Afryki 
i rozprzestrzenili się po całym globie52. Inni za przełomowy moment uznają czas 
odkrycia kontynentów amerykańskich i zmaterializowania się ich w świadomości 
ówczesnych ludzi53. Dokonując nawet tylko pobieżnego przeglądu teorii na temat 
granic czasowych poszczególnych fal globalizacji, dostrzec można ich zdecydowaną 
różnorodność54. Z pewnością cechą wspólną dla nich wszystkich jest przekonanie 

50  J.A. Scholte, Globalization: A Critical Introduction, New York: Macmillan International Higher 
Education, 2005, s. 85. 

51  Protekcjonistyczne prawa brytyjskie wprowadzające wysokie cła importowe; podniesienie cen 
zboża krajowego przynosiło wzrost dochodów właścicieli i dzierżawców ziemi kosztem zwłaszcza uboż-
szych warstw ludności miejskiej; krytykowane przez ideologów liberalizmu gospodarczego, A. Smitha 
i D. Ricardo; zwalczane przez Ligę Przeciw Ustawom Zbożowym; pod wpływem klęski głodu w Irlandii 
(od 1845) zniesione w 1846 roku. Za: Ustawy zbożowe [w:] Encyklopedia PWN, https://bit.ly/2IRT9Hq, 
dostęp: 19.03.2018.

52  Y.H. Ferguson, R.W. Mansbach, Globalization: The Return of Borders to a Borderless World, 
Abingdon–New York: Routledge, 2012, s. 40.

53  D. Zolo, op.cit., s. 1.
54  Dla przykładu: F. Poppi i W. Cheng zaproponowały podział, w którym lata 1492–1800 wyzna-

czają pierwszą falę globalizacji, lata 1800–2000 – drugą falę, a od 2000 roku – trzecią falę. G. Ziewiec 
natomiast uważa, że pierwszy etap procesu globalizacji przypadł na lata 1870–1913, drugi toczył się 
od 1950 do 1973 roku, a najnowszą falę datuje od 1980 roku. P. Pysz wydzielił globalizację kolonialną 
(1500–1850), globalizację imperialistyczną (1850–1950) oraz globalizację neoliberalną (1950–2000). 
Niektórzy badacze wyodrębniają lata 1915–1949 jako samodzielny okres – etap deglobalizacji, w którym 
powiązania i oddziaływania regionalne przeważały nad globalnymi. Szczegółową periodyzację zapro-
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o ekspansjonistycznym i uniwersalistycznym charakterze procesu55. Najprostsza 
i najbardziej powszechna periodyzacja jest oparta na podejściu ekonomicznym. 
Wyodrębnia trzy fale: 1870–1914 (liberalizacja wymiany handlowej, wzrost skali 
wymiany międzynarodowej), 1950–1970 (powstanie i wzrost znaczenia między-
narodowych organizacji gospodarczych i politycznych oraz rozwój korporacji 
transnarodowych) oraz od 1980 roku aż po czasy współczesne (działalność między-
narodowych rynków fi nansowych, globalizacja fi nansów międzynarodowych). 

Warto się zastanowić, dlaczego część badaczy „wyprzedza” pierwszą falę globa-
lizacji z przywołanej wcześniej typologii, oraz przyjrzeć się wpływowi migracji na 
poszczególne etapy rozwoju procesu. Wydaje się, że czas kształtowania się syste-
mu światowego, od odkrycia Nowego Świata do początku XIX wieku, był istotny 
głównie za sprawą szybko rozwijającej się ekspansji cywilizacji europejskiej. Ruchy 
ludnościowe rozwijały się wielokierunkowo, a początek fali migracyjnej napływają-
cej do nowych terytoriów dali Europejczycy56. Motywowały ich przede wszystkim 
czynniki ekonomiczne. Chęć łatwego i szybkiego zarobku stała się głównym deter-
minantem, choć nie jedynym. Obecność cudzoziemców na terenach Nowego Świata 
stała się katalizatorem dalszych procesów migracyjnych. Rozwój gospodarki kolo-
nialnej uzależniony został od taniej siły roboczej. Na skutek nieodpowiedzialnego 
traktowania miejscowej ludności zasoby darmowej siły roboczej zaczęły się jednak 
w błyskawicznym tempie kurczyć. Rozwiązaniem w tej sytuacji stały się transporty 
czarnych niewolników przywożonych z Afryki. Zapoczątkowany wówczas proces 
migracji przymusowej na długi czas stał się jednym z elementów postępującej glo-
balizacji ruchów migracyjnych. Objął zasięgiem obszar basenu Morza Karaibskiego, 
ale również obydwa kontynenty amerykańskie. Światowa ekspansja migracyjna wy-
warła niekwestionowany wpływ na kształt cywilizacyjny Nowego Świata. Zderzenie 

ponował również T. Kaczmarek, uznając, że pierwsza faza dokonała się od czasów nowożytnych do 
połowy XVIII wieku, druga od 1750 do 1880 roku, kiedy gwałtownie rozwijał się proces handlu świa-
towego, trzecia zaś faza tej periodyzacji przypadła na lata 1880–1945. W tym okresie, zarówno po I, jak 
i II wojnie światowej, można odnotować krótkie okresy deglobalizacji, ale badacz nie decyduje się na 
wyodrębnienie ich w osobnych kategoriach. Po 1945 roku do połowy lat 70. XX wieku następuje kolejna 
fala globalizacji, określona mianem „połówkowej” – ze względu na ograniczenia wynikające z dwu-
biegunowego funkcjonowania świata podczas zimnej wojny. To czas, w którym dokonuje się proces 
dekolonizacji, rozwija się społeczeństwo konsumpcyjne, a Stany Zjednoczone rosną w potęgę. Od lat 70. 
rozpoczyna się współczesny etap rozwoju procesu globalizacji, w którym narodziły się i zaczęły rozwijać 
nurty antyglobalistyczne. Za: F. Poppi, W. Cheng, The Three Waves of Globalization: Winds of Change 
in Professional, Institutional and Academic Genres, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publish-
ing, 2014, s. ix; G. Ziewiec, Trzy fale globalizacji. Rozwój, nadzieje i rozczarowania, Warszawa: Ofi cyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, 2012; T.N. Srinivasan, Trade, Growth and Poverty Reduction: Least-Devel-
oped Countries, Landlocked Developing Countries and Small States in the Global Economic System, 
London: Commonwealth Secretariat, 2009; P. Pysz, Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki 
gospodarczej, „Ekonomista”, nr 1, 2005, Warszawa, s. 77–97; T.T. Kaczmarek, Czy globalizacja zagraża 
społecznej gospodarce rynkowej?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 3(30), 2010, Warszawa, s. 15.

55  R. Szul, Osłabienie Zachodu jako element zmiany w systemie światowym [w:] Studia nad geo-
polityką XX wieku, P. Eberhardt (red.), t. 242, „Prace Geografi czne – Polska Akademia Nauk”, 2013, s. 51.

56  Szerzej zob.: H. Kamen, Imperium hiszpańskie. Dzieje rozkwitu i upadku, Warszawa: Bellona, 
2008; N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią. Część 2, Kraków: Wydawnictwo Otwarte, 
2012; S. Belmessous, Empire by Treaty: Negotiating European Expansion, 1600–1900, Oxford: Oxford 
University Press, 2015.
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dwóch, potem trzech tożsamości: świata europejskiego, rdzennego amerykańskiego 
oraz afrykańskiego, wywołało skutki natury religijnej, społecznej czy politycznej. 
Warto zauważyć, że był to istotny moment w historii wzajemnych relacji procesów 
globalizacji i migracji. Właśnie wtedy bowiem człowiek otworzył dla procesu globa-
lizacji ostatnie niezbadane zasoby terytorialne. 

Motywem napędzającym strumień migracyjny było szerzenie wiary chrześcijań-
skiej, chęć okrycia się chwałą i poszukiwanie złota, ale również spokoju i wolności 
od prześladowań. Procesy migracyjne w przypadku obu Ameryk były różne, choć 
zarówno jedne, jak i drugie przyczyniły się do rozwoju procesu globalizacji. Inne 
powody kierowały emigrantami wyprawiającymi się do Ameryki Północnej. Obszar 
dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Ameryki stał się azylem dla uciekających przed 
prześladowaniami w Europie57. Motywem, który kierował tymi migrantami, było 
znalezienie miejsca, gdzie panować będzie wolność od represji na tle politycznym 
i religijnym. Wśród czynników zmuszających do opuszczenia dotychczasowych sie-
dzib była nie tylko sytuacja ekonomiczna. Dobrze wykształceni, ze stabilną sytuacją 
fi nansową i pozycją społeczną mieli inny cel, który chcieli zrealizować na północno-
amerykańskim kontynencie. Podążali za potrzebą duchową, ideą wolności. Symbo-
lem tego myślenia stało się purytańskie „miasto na wzgórzu”, które w ideologii gło-
szonej przez Johna Winthropa miało stać się globalnym punktem odniesienia. Oczy 
całego świata miały być skierowane na ten twór doskonały i czerpać z tego źródła58. 
Zamysłem pielgrzymów było stworzenie miejsca, które zasiedli idealne społeczeń-
stwo chrześcijańskie podążające wzorcową drogą do zbawienia. Należy jednak za-
uważyć, że czynnik ideologiczny, choć istotny, nie był jedynym, który motywował 
migrantów. Co najmniej jedną czwartą wędrowców stanowili dotychczasowi służą-
cy, co więcej, bardzo młodzi, poniżej 18. roku życia. Po skończeniu służby zasilali 
miejscową warstwę drobnych właścicieli lub robotników59. Powszechne przekonanie 
o wyłącznie ideologiczno-religijnej podstawie tej fali migracyjnej zostało zakwe-
stionowane przez badaczy w połowie XX wieku. Podkreślano, że splot czynników 
duchowo-świeckich ukształtował migracje tego czasu, ale o decyzjach podejmowa-
nych przez migrantów w istotnym stopniu przesądzały również sprawy rodzinne czy 
materialne60. 

Fala migracji lat 30. XVII wieku (określana jako fala purytańska) przyniosła na-
pływ 21 tysięcy Europejczyków do Nowej Anglii. Purytanie stanowili jedną trzecią 
wszystkich Brytyjczyków, którzy dotarli wówczas do Ameryki. W latach 1760–1775 
do brytyjskiej Ameryki przybyło 125 tysięcy ludzi z Wysp Brytyjskich, wśród któ-
rych znalazło się 55 tysięcy protestanckich Irlandczyków, 40 tysięcy Szkotów i 30 ty-
sięcy Anglików61.

57  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op.cit., s. 33.
58  M. Parker, John Winthrop: Founding the City Upon a Hill, New York–London: Routledge, 2013, 

s. 43; D.R. Gabaccia, Immigration and American Diversity: A Social and Cultural History, Malden: 
Wiley-Blackwell, 2002, s. 33.

59  A. Walaszek, op.cit., s. 104.
60  D. Cressy, Coming Over: Migration and Communication Between England and New England in 

the Seventeenth Century, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, s. 74.
61  A. Walaszek, op.cit., s. 105.
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Ta fala globalizacji, czy to w Ameryce Północnej, czy Południowej, przyniosła 
ekspansję cywilizacji europejskiej. Mieszkańcy Starego Kontynentu rozprzestrzenili 
się po świecie i przyczynili do zmian. Cywilizacje, z którymi się zetknęli, zostały 
nieodwracalnie naznaczone obecnością przybyszów62. Niektóre nie przetrwały tej 
konfrontacji kręgów kulturowych, zostały zniszczone lub podporządkowane intere-
som cywilizacji europejskiej. Koniec fali wiązał się ze zmianami, jakie zachodziły 
w amerykańskich koloniach na przełomie XVIII i XIX wieku. Wraz z rozwojem 
ruchów niepodległościowych przyszedł koniec epoki europejskiej dominacji. Hi-
szpania, Portugalia, Francja i Wielka Brytania utraciły dotychczasową kontrolę i po-
siadłości w Amerykach, co w istotny sposób wpłynęło na kształt międzynarodowych 
interakcji63.

Zmiany zapoczątkowane przez upadek imperiów kolonialnych Nowego Świata 
legły u podstaw wyodrębnienia przez badaczy kolejnej fazy globalizacji. Jej początek 
czasem datuje się na 1815 rok, ale znacznie częściej na rok 1870. Dzięki stopniowe-
mu rozwojowi transportu, technologii, wzrastającej wymianie handlowej stworzone 
zostały podwaliny pod dalszy rozwój procesów globalizacyjnych. Czynniki te zmo-
dyfi kowały charakter ekspansji europejskiej migracji i cywilizacji. Ten etap oparty 
został na motywach nawiązujących do idei wolnego handlu, maksymalizacji zysków 
oraz nacjonalizmu. Wraz z dalszym rozprzestrzenianiem się cywilizacji europejskiej 
(zasiedlenie Australii, Nowej Zelandii, umocnienie wpływów w Azji i Afryce) zin-
tensyfi kował się handel światowy, rozprzestrzeniały się języki europejskie. Wraz 
z przemieszczającymi się Europejczykami rozszerzały się wpływy kultury europej-
skiej. Zachodzące zmiany miały dwojaki charakter: wewnętrzny, wynikający z chęci 
naśladownictwa wzorców europejskich, oraz zewnętrzny, polegający na wymuszaniu 
działań lub zachowań preferowanych przez dominującą cywilizację europejską. Naj-
istotniejsze stały się realizowanie idei wolnego handlu (tym bardziej, im korzystniej-
sza dla interesów europejskich), maksymalizacja zysku ekonomicznego oraz impe-
rializm64. Państwa europejskie w nowy wymiar globalnego funkcjonowania weszły 
z niezmienionymi oczekiwaniami. Do ich realizacji używano jednak nowego zestawu 
instrumentów. Maksymalizowanie zysku ekonomicznego odbywało się przez rozwi-
janie wymiany handlowej, a nie grabież relatywnie łatwo dostępnych bogactw. Zyski 
stały się wynikiem realizowanego procesu wymiany, a nie skutkiem gwałtownej eks-
ploatacji. Ekspansja cywilizacji europejskiej niezmiennie była elementem prestiżu, 
w omawianym okresie jednak przyjął on inny charakter. Zdobywanie i utrzymywanie 
dominacji nad jakimś obszarem stało się jednym z wyznaczników pozycji państwa. 
Podboje kolonialne przyczyniały się do chwały całego narodu, a nie tylko jednostki. 
Z drugiej strony imperializm europejski zawierał również pierwiastek ideowy. Migru-
jący Europejczycy nieśli kaganek oświaty podporządkowywanym społecznościom. 

62  Szerzej zob.: M.C. Eakin, Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009; J.C. Chasteen, Ogień i krew. Historia Ameryki Łacińskiej, War-
szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2007. 

63  Szerzej zob.: W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych: 
1815–1945, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002; Dzieje Ameryki Łacińskiej. Od schyłku 
epoki kolonialnej do czasów współczesnych, T. Łepkowski (red.), Warszawa: Książka i Wiedza, 1977.
64  R. Szul, op.cit., s. 56.
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Zgodnie z panującym wówczas przekonaniem cywilizacja Starego Kontynentu stała 
na wyższym poziomie ewolucyjnym, w związku z czym jej członkowie mieli mo-
ralny obowiązek szerzyć ją wśród stojących niżej. W bardziej radykalnym podejściu 
skłaniano się do argumentacji na poparcie tego, że niższe, prymitywne cywilizacje 
należy podporządkować, gdyż nie potrafi ą one efektywnie i umiejętnie korzystać 
z posiadanych zasobów.

Skutkiem rozwijających się zależności w procesach migracji i globalizacji było 
ukształtowanie się struktury międzynarodowej zamkniętej w ogólnym pojęciu cen-
trum–peryferie65. Centrum stanowiła Europa z jej dorobkiem cywilizacyjnym, pery-
ferie zaś – terytoria od niej zależne. Omawiana faza procesu globalizacji charakte-
ryzowała się dominacją migracji z centrum do peryferii. W przypadku kontynentów 
amerykańskich docierający tam ludzie byli głównie pochodzenia europejskiego, lecz 
migracja do Ameryki Północnej różniła się od tej do Ameryki Południowej skalą 
natężenia oraz składem narodowościowym. W przypadku południowego kontynen-
tu wśród nowo przybywających dominowali Hiszpanie, Portugalczycy oraz Włosi. 
Skład fali migracyjnej do Stanów Zjednoczonych zmieniał się – ewoluował od li-
czebnej dominacji mieszkańców Europy Północnej i Zachodniej do przewagi obywa-
teli Europy Środkowej i Wschodniej. Od czasu wielkiego głodu w Irlandii (lata 40. 
XIX wieku) do wybuchu I wojny światowej z Europy wyjechało około 50 milionów 
ludzi, z tego dwie trzecie wybrało Amerykę Północną, 10% Amerykę Południową 
i mniej niż 10% południową Afrykę, Australię i Nową Zelandię66. Od połowy XIX 
do początków XX wieku (tzw. epoka masowych migracji) do krajów Nowego Świata 
(USA, Kanada, Brazylia, Argentyna, Australia) wyemigrowało szacunkowo około 
60 milionów Europejczyków. Z tego między 1870 a 1920 rokiem ponad 26 milionów 
skierowało się do samych Stanów Zjednoczonych67.

 Migracje w latach 1901–1914 zapisały się w historii jako rekordowe. Każdego 
roku kontynent opuszczało około 1,3 miliona ludzi68. Postępy procesu globalizacji 
miały wpływ na migracje tego czasu. Zakładając, że jednym z ważnych, charakte-
rystycznych elementów procesu migracyjnego jest transfer technologii i siły robo-
czej, postępująca globalizacja w istotnym zakresie to ułatwiała. Rozwój komunikacji 
i przemysłu stymulował podjęcie decyzji o emigracji. Istotnym czynnikiem w tym 
czasie stała się również postawa państw przyjmujących imigrantów. Dla europejskich 
przybyszów właściwie nie istniały przeszkody w przemieszczaniu. Nawet w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie na sile przybierały już nastroje natywistyczne, w pierwszej 
dekadzie XX wieku jeszcze nie istniały ograniczenia, które znacząco zmniejszałyby 

65  Koncepcja centrum i peryferii w stosunkach międzynarodowych opisuje świat za pomocą modelu 
asymetrycznych stosunków przestrzennych zachodzących w różnych sferach życia – gospodarczej, poli-
tycznej, militarnej oraz kulturowej – charakteryzujących zależność obszarów peryferyjnych od dominu-
jącego centrum. M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografi i politycznej i geopolityce, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

66  D. Stola, Wielkie migracje w Europie XX wieku [w:] Cywilizacja europejska. Eseje i szkice z dzie-
jów cywilizacji i dyplomacji, M. Koźmiński (red.), Warszawa: PAN Instytut Historii, 2010, s. 356.

67  A. Solimano, International Migrationa And the Global Economic Order, Washington: World 
Bank Publications, 2001, s. 4.

68  S.L. Baily, op.cit., s. 23.
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liczbę wpuszczanych na terytorium USA Europejczyków. Z drugiej strony, kraje ta-
kie jak np. Brazylia prowadziły nawet politykę aktywnego zachęcania do osiedlania 
się na jej terytorium69.

Osiągnięcia w rozwoju globalnych technik komunikacji nie tylko zwiększyły 
świadomość i wiedzę na temat migracji, ale również wpłynęły na ruchliwość migran-
tów. Faza globalizacji od schyłku XIX do początków XX wieku charakteryzowała 
się również większą aktywnością migrujących. Wcześniejsze migracje cechowały się 
pewną nieodwracalnością. Za ocean przeprowadzały się całe rodziny, wyprzedawszy 
dobytek, którego nie dało się zabrać ze sobą. Towarzyszyła im myśl, że skala przed-
sięwzięcia, na jakie się porywają, skazywała ich na konieczność życia w miejscu do-
celowym, nawet jeśli okaże się ono trudne. U schyłku XIX wieku natomiast procesy 
migracyjne nie były już postrzegane jako nieodwracalne. Migracje powrotne były 
częste, co więcej, nie zawężały się tylko do przemieszczeń w obrębie jednego kon-
tynentu. „Nieprzypadkowo istniała wyraźna korelacja pomiędzy falami powrotnymi 
do Europy a okresami ekonomicznych kryzysów (w USA w latach 1885, 1894–1895, 
1904, 1907–1908)”70. Czynnik ekonomiczny zaczął odgrywać coraz bardziej istotną 
rolę, zarówno w procesie globalizacji, jak i migracji.

Świat u początków XX wieku znacznie się „skurczył”. W sposób istotny zmieniło 
to nastawienie migrantów do decyzji o wyjeździe. Przybywający do USA w pierw-
szej dekadzie XX wieku to już głównie ludzie młodzi, którzy przyjechali bez rodzin 
i często bez określonego jasno zamiaru pozostania tam na stałe71. Mechanizmy ryn-
kowe najmocniej kształtowały procesy migracyjne. W tym czasie konkurencją dla 
migracji transoceanicznych stały się również uprzemysłowione obszary w Europie. 
Ten kierunek miał przewagę nad wyprawami za ocean i związany był z oceną odle-
głości miejsc docelowych. Większy dostęp oraz różnorodność technik komunikacyj-
nych nie niwelowały w sposób znaczący niedogodności związanych z migracjami na 
tak dużym dystansie. Społeczny koszt takiej wędrówki nadal był wysoki. 

Na charakter toczących się globalnych procesów migracyjnych duży wpływ miał 
wybuch I wojny światowej. W analizach dotyczących procesów globalizacyjnych 
lata 1914–1945 określa się etapem „odwrotu globalizacji”. Skutki światowego kon-
fl iktu odczuwane były na wielu polach. Spowodowały zmniejszenie się skali między-
narodowej wymiany handlowej, wzrost bezrobocia i niezadowolenia społecznego. 
Na popularności zyskiwały nurty nacjonalistyczne i populistyczne. Przerwane lub 
osłabione zostały natomiast dotychczasowe procesy wędrówek ludności. Strumień 
migracyjny przemieszczający się pomiędzy krajami europejskimi wzbogacony zo-
stał o rzeszę żołnierzy oraz robotników pochodzących z Ameryki, Azji oraz Afryki. 
Globalna skala konfl iktu odbiła się echem nie tylko na procesie migracji między-
kontynentalnych, ale również na migracjach między państwami europejskimi. Za-
kończenie I wojny światowej wyzwoliło falę powrotów oraz przemieszczeń, które 

69  Szerzej zob.: F.V. Luna, H.S. Klein, The Economic and Social History of Brazil since 1889, New 
York: Cambridge University Press, 2014; T.E. Skidmore, Brazil: Five Centuries of Change, New York: 
Oxford University Press, 2010.

70  A. Walaszek, op.cit., s. 278.
71  D. Stola, op.cit., s. 358.
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dostosowywały rozmieszczenie ludności do kształtu nowych granic. Rezultatem 
zmian w Europie, ale i w skali globalnej, było ukształtowanie się ładu światowego, 
w którym siła robocza oraz kapitał skoncentrowane zostały w państwach najbardziej 
rozwiniętych72. 

W Stanach Zjednoczonych druga dekada XX wieku przyniosła kres dotychcza-
sowego, względnie liberalnego ustawodawstwa imigracyjnego. Do ustawy o wyklu-
czeniu Chińczyków (Chinese Exclusion Act, 1882) dołączono ustawę imigracyjną 
z 1917 roku, często potocznie zwaną Azjatycką Strefą Zaporową (Asiatic Barred 
Zone Act), która dyskryminowała przybyszów z tej części świata i praktycznie za-
trzymała ich poza granicami USA73. Restrykcje zawarte w prawodawstwie z lat 20. 
XX wieku w połączeniu z kryzysem ekonomicznym lat 30. skutecznie wyhamowały 
napływ ludności. Wprowadzenie kwot narodowościowych miało zapewnić kontrolę 
ilościową oraz „odpowiedni jakościowo” strumień migracyjny, czyli taki, w którym 
dominującą była biała imigracja europejska. Konsekwencją zmian była znacznie 
niższa liczba całkowita imigrantów. W dekadzie 1921–1930 do USA przybyło po-
nad 4 miliony imigrantów, z czego ponad połowa, tj. niemal 2,5 miliona, pochodziła 
z Europy, około 100 tysięcy z Azji oraz 1,5 miliona z kontynentów amerykańskich. 
W latach 1931–1940 do Stanów Zjednoczonych wyemigrowało około 530 tysięcy 
przybyszów, z czego Europejczyków było niemal 350 tysięcy, Azjatów 16,5 tysiąca, 
a mieszkańców Ameryk 160 tysięcy74. Aż do lat 60. XX wieku imigracja z obszaru 
kontynentów amerykańskich stanowiła nie więcej niż połowę liczby imigrantów eu-
ropejskich. 

Wzrost utrudnień związanych z migracją do Stanów Zjednoczonych zmodyfi ko-
wał dotychczasowe kierunki globalnych migracji. Kanada, Australia oraz Ameryka 
Południowa odnotowały wzrost liczby przybywających. Dodatkowo sytuację skom-
plikował fakt wybuchu kolejnego globalnego konfl iktu, jakim była II wojna świato-
wa, i wyzwolona przez niego fala masowych przemieszczeń ludności, w tym również 
uchodźców z III Rzeszy75. 

Podział świata, który ukonstytuował się po II wojnie światowej, przyniósł rów-
nież nowe czynniki oddziałujące na procesy migracyjne. Rozwój nowoczesnych 
technologii przyczynił się do pogłębiania się różnic między krajami należącymi do 

72  D. Walczak-Duraj, Podstawy współczesnej socjologii, Pabianice: Wydawnictwo Omega-Praksis, 
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73  Szerzej zob.: D. Hoerder, Cultures in Contact: World Migrations in the Second Millenium, Dur-
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1882, Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-CLIO, 2011; L.E. Salyer, Laws Harsh As Tigers: Chinese 
Immigrants and the Shaping of Modern Immigration Law, Chapel Hill–London: Univ of North Carolina 
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Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2012.
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centrów i peryferii. Wzrost populacji w krajach biednych w połączeniu z ograni-
czonym dostępem do żywności stały się czynnikami stymulującymi migracje. Co-
raz wyraźniejsze były konfl ikty oparte na zróżnicowanym rozwoju cywilizacyjnym. 
Spotykanie się odmiennych religijnie i kulturowo społeczności rodziło problemy76. 

Konsekwencją ewolucji prawa imigracyjnego w kierunku większej kontroli i re-
strykcji stał się wzrost liczby migrantów, którzy decydowali się na dłuższy pobyt 
w miejscu docelowym. Na gruncie amerykańskim przykładem była migracja Mek-
sykanów do USA. Ze względu na bliskie sąsiedztwo oraz dysproporcje ekonomiczne 
Meksykanie wędrowali wahadłowo. Intensywność tej migracji w znacznej mierze 
kształtowana była kalendarzem prac sezonowych w rolnictwie, gdzie najczęściej 
znajdowali zatrudnienie77. Po zakończeniu sezonu wracali do swoich domów i po-
zostawali tam do następnego wyjazdu. Jednakże wraz z polityką zaostrzania kontroli 
imigracyjnej wielu takich migrantów zdecydowało się pozostać w USA na stałe. Co 
więcej, starali się sprowadzić do siebie rodzinę lub znajomych, co przełożyło się na 
wzrost liczby cudzoziemców mieszkających na terytorium USA zarówno legalnie, 
jak i nielegalnie. W konsekwencji zaczęły rozrastać się społeczności etniczne i re-
ligijne. Wzrost tej liczby spowodowany był nie tylko napływającą ludnością, lecz 
także wyższym przyrostem naturalnym niż przeciętny, charakterystyczny dla społe-
czeństwa amerykańskiego. Istotne jest jednak, że wyłanianie się coraz liczniejszych 
grup, których członkowie różnili się językiem czy obyczajami, nie pozostało bez 
wpływu na całokształt społeczeństwa amerykańskiego.

Warto zauważyć, że jednym z rezultatów oddziaływania procesu globalizacji 
na migracje było stymulowanie tzw. migracji łańcuchowych. Dostrzega się skłon-
ność migrantów do podążania w miejsca pozornie „oswojone”, bo zasiedlone przez 
przedstawicieli tych samych kręgów kulturowych, rodzinnych, religijnych. Nowo-
czesne technologie pogłębiły przekonanie o mentalnym zniesieniu granic terytorial-
nych w procesach migracyjnych. Nawet przemierzając trasy bardzo odległe, trans-
oceaniczne, migranci nie mieli świadomości ich przekraczania. Jedyną namacalną 
granicą, jaką napotykali w procesie globalnych migracji, była bariera prawa imigra-
cyjnego krajów, do których się udawali. 

Ostatnia fala globalizacji rozpoczęła się w latach 80. XX wieku, kiedy doszło do 
zakończenia zimnej wojny. Najnowsza faza tego procesu w istotny sposób oparta 
została na osiągnięciach nauki i techniki. Nowe sposoby wytwarzania i dystrybu-
cji dóbr i usług sprawiły, że ukształtowała się nowa struktura zawodowa ludności. 
Społeczeństwa i państwa zaczęły ewoluować w kierunku postindustrialnym, co 
wpłynęło na charakter procesów migracyjnych. Najważniejszymi gałęziami gospo-
darki stały się bankowość, handel, nauka czy transport. Znaczenie przemysłu oraz 
rolnictwa, dotąd mocno powiązanych z procesami migracyjnymi, zmalało. Państwa 
poprzemysłowe otwierały się na imigrantów wyspecjalizowanych, profesjonalistów. 

76  L. Hofreiter, Wstęp do studiów bezpieczeństwa, Kraków: Ofi cyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 32.
77  Szerzej zob.: The Immigration and Nationality Act of 1965: Legislating a New America, G.J. Chin, 

R. Cuison Villazor (red.), New York: Cambridge University Press, 2015; R. Montemayor, H. Mendoza, 
Right Before Our Eyes: Latinos Past, Present, & Future, Washington DC.: Scholargy, 2004; A.M. García, 
The Mexican Americans, Westport–London: Greenwood Publishing Group, 2002.
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We współczesnej „globalnej wiosce” nie wystarczały już tylko tania siła robocza, 
masowa produkcja i lokalny rynek zbytu78. Globalizacji ruchów migracyjnych tego 
czasu sprzyjały nowe technologie, takie jak internet, telefonia komórkowa, upo-
wszechnienie transportu samolotowego czy rozwój telewizji satelitarnej. Migracje 
zmieniły charakter na bardziej zróżnicowany niż w poprzednich fazach globaliza-
cji. Nadal utrzymały się przemieszczenia ludności między centrami a peryferiami, 
które w przypadku przenoszenia się z centrum do peryferii były zazwyczaj krótko-
trwałe, natomiast w przeciwną stronę miały charakter stały lub sezonowy. Wraz ze 
wzrostem różnorodności procesów migracyjnych pojawiły się problemy z integracją 
przybyszów. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk wzrastało zwłaszcza 
w odniesieniu do migracji o charakterze ekonomicznym. Założeniem tej kategorii 
migrantów była bowiem tymczasowość pobytu w miejscu docelowym migracji, któ-
ra osłabiała potrzebę szybkiej asymilacji w nowym środowisku. 

Wiodącą cechą migracji u schyłku XX wieku stał się ich globalny zasięg. W tym 
okresie odległość przestała powstrzymywać od podjęcia decyzji o przemieszczeniu. 
Jednocześnie wzrosła liczba czynników popychających migrantów do opuszczenia 
dotychczasowych miejsc zamieszkania. Według raportu sporządzonego w 2017 roku 
przez Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) 68,5 miliona ludzi 
zostało zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, czyli 1 na 110. 
Każdego dnia przymusowymi migrantami (forcibly displaced) stawało się 44 tysiące 
osób. Liczba uchodźców wzrosła do 25,4 miliona79.

XXI wiek naznaczony został przez konsekwencje starcia się cywilizacji islamu 
i świata chrześcijańskiego. Zadeklarowana przez USA „wojna z terroryzmem” po 
atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku spleciona została z globalnymi 
wydarzeniami. Działania militarne na Bliskim Wschodzie, a w szczególności wojna 
w Syrii, wyzwoliły intensywne przemieszczanie się ludności, prowadzące do poważ-
nego kryzysu migracyjnego. Szacuje się, że z obszaru dotkniętego wojną uciekło 
około 5 milionów Syryjczyków, z czego ponad milion dotarło do Europy. Stany Zjed-
noczone zdecydowały się uczestniczyć w procesie przyjmowania uchodźców z Sy-
rii i w roku fi nansowym 2016 przyjęły 10 tysięcy uciekinierów80. W analogicznym 

78  P. Maśloch, Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji [w:] Przedsiębiorczość 
a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Kraków: MiWa, 2005, s. 22; szerzej 
zob. również: R. Munck, Globalisation and Migration: New Issues, New Politics, New York–London: 
Routledge, 2013; J.E. Lane, Globalization and Politics: Promises and Dangers, Hampshire–Burlington: 
Ashgate Publishing, Ltd., 2006.

79  Global Trends. Forced Displacement in 2017, UNHCR, https://bit.ly/2JYLAPI, dostęp: 
30.07.2018.

80  Dane z sierpnia 2016 roku (rok fi nansowy w USA kończy się 31 października). Należy również 
zauważyć, że 27 stycznia 2017 roku prezydent Trump na 120 dni całkowicie zawiesił przyjmowanie 
syryjskich uchodźców, dopóki nie zostanie zreformowany system administrowania uchodźcami w USA. 
Od początku roku fi nansowego 2018 do kwietnia 2018 roku Stany Zjednoczone przyjęły 44 uciekinierów 
z Syrii (rok wcześniej w tym samym przedziale czasowym – 6 tysięcy, większość jeszcze przed zaprzy-
siężeniem Trumpa). L. Koran, US admitted just 44 Syrian refugees in last 6 months, CNN, 18.04.2018, 
https://cnn.it/2mQWpGg, dostęp: 29.07.2018. 



Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji...82

przedziale czasowym Kanada zaoferowała pomoc trzy razy większej liczbie Syryj-
czyków81. 

Chociaż liczby opisujące skalę przemieszczania się uchodźców są ogromne, sta-
nowią zaledwie cząstkę globalnego ruchu migracyjnego. Zgodnie z danymi upublicz-
nionymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2017 roku całkowita liczba 
osób mieszkających poza krajem swojego urodzenia sięgnęła 258 milionów. Stano-
wiło to 49-procentowy wzrost w porównaniu z liczbą odnotowaną w 2000 roku82. 

Nie ma jednomyślności w ocenie relacji między procesem globalizacji a migra-
cjami międzynarodowymi. Wydaje się jednak, że teza o wyłączeniu migracji mię-
dzynarodowych ze współczesnych procesów globalizacyjnych ustępuje pierwszeń-
stwa tej mówiącej o ścisłym powiązaniu tych dwóch procesów83. Zależności między 
nimi były widoczne m.in. w zakresie zmian, jakie następowały między państwami 
źródłowymi i docelowymi migracji84. Europa, która do pierwszych dekad XX wieku 
była ważnym źródłem pochodzenia migrantów, głównie tych udających się do Ame-
ryki Północnej, straciła dominującą pozycję. Zmiana, jaka dokonała się w składzie 
światowych strumieni migracyjnych, wskazała na nowych liderów, którymi stały się 
państwa regionu latynoamerykańskiego oraz azjatyckiego. Warto zauważyć, że prze-
sunięcie obszaru źródłowego przemieszczeń ludności nie zachwiało pozycją Stanów 
Zjednoczonych i kraj konsekwentnie umacniał swój status czołowego światowego 
„odbiorcy” migrantów. Sprzyjały temu zarówno pozycja gospodarcza USA, jak 
i osiągnięcia technologiczne. 

Schyłek XX wieku przyniósł potwierdzenie tezy, że globalizujący się świat jest 
światem się starzejącym. Proces coraz mocniej odczuwalny jest właśnie w krajach 
wysoko rozwiniętych, na których chęć dalszego rozwoju może wymusić zredefi -
niowanie dotychczasowego stanowiska wobec imigrantów. Uważa się bowiem, że 
procesy migracyjne przywracają młodość społeczeństwom przyjmującym. Począw-
szy od lat 60. XX wieku, współczynnik dzietności (fertility rate) maleje85. Dane 
przedstawione przez badaczy z Banku Światowego oraz OECD pokazały, że prob-
lem ma światowy zasięg, różna jest tylko skala jego występowania. W przypadku 
Stanów Zjednoczonych współczynnik dzietności spadł z 3,65 w 1960 roku do 2,5 
w 2014 roku. W państwach europejskich w 2014 roku nie przekraczał 2 (z wyjątkiem 
Islandii – 2,03), podczas gdy w latach 60. XX wieku mieścił się jeszcze w przedziale 

81  Statement by National Security Advisor Susan E. Rice on Syrian Refugee Admissions, The White 
House, Offi  ce of the Press Secretary, 29 sierpień 2016, http://bit.ly/2bOkC9b, dostęp: 7.11.2016.

82  International Migration Report 2017, United Nations, Department of Economic and Social Af-
fairs, Population Division, 2017, https://bit.ly/2EZhqWd, dostęp: 27.07.2018.

83  G. Tapinos, D. Delaunay, Can one Really Talk of the Globalisation of Migration Flows? 
[w:] OECD, Globalisation, Migration and Development, Paris, 2000, s. 48.

84  P.S. Li, World Migration in the Age of Globalization: Policy Implications and Challenges, „New 
Zealand Population Review”, No. 33/34, 2008, s. 5.

85  Szerzej zob.: H.R. Klein, A Population History of the United States, New York: Cambridge Uni-
versity Press, 2012; D.A. Segura, P. Zavella, Women and Migration in the U.S.-Mexico Borderlands: 
A Reader, Durham–London, Duke University Press, 2007; M. Ronay, We Have to Change: Taking Ac-
tion to Stabilize Climate Change, Curb Population Growth Including Immigration, End Poverty, and the 
Liquidation of Nature’S Capital, New York–Bloomington: iUniverse, 2010.
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2,2–3,8 (Islandia – 4,3)86. W 2017 roku współczynnik w USA osiągnął historycznie 
niski poziom – 1,76 (przyjmuje się, że w celu zastępowalności pokoleń współczyn-
nik powinien być nie mniejszy niż 2,1)87.

Kolejnym obszarem zależności między migracjami a globalizacją jest większa 
możliwość awansu społecznego. W przypadku przemieszczeń do krajów wysoko 
rozwiniętych, poprzemysłowych możliwość takiej mobilności społecznej jest ofertą 
skierowaną do imigrantów wyspecjalizowanych, choć nadal potrzebują one również 
imigrantów do tzw. prac 3D88. W krajach rozwijających się główne zapotrzebowanie 
koncentruje się wokół niedrogich pracowników niewyspecjalizowanych. Stany Zjed-
noczone są głównym benefi cjentem transnarodowego rynku pracy. Prawo imigracyj-
ne już od połowy lat 60. XX wieku faworyzowało profesjonalnych pracowników. 
Obecnie stanowią oni około 17% wszystkich pracujących, przy czym branże zaawan-
sowanych technologii w znacznie większym zakresie opierają się na zagranicznych 
profesjonalistach niż inne.

 Równie istotnymi zmianami, w których dostrzegalny jest związek między pro-
cesami globalizacyjnymi a migracyjnymi, są zmiany kulturowe i etniczne. Rosnące 
zróżnicowanie społeczności zamieszkujących państwa o charakterze imigranckim 
doprowadziły do narodzin i rozwoju polityki wielokulturowości, której przykładami 
są Kanada i Australia. W Stanach Zjednoczonych jednym z istotnych obszarów, któ-
ry uległ zmianom, jest kompozycja rasowo-etniczna tego społeczeństwa. Proporcje 
wskazujące dominację białej ludności zachwiały się i uległy przeobrażeniom wraz 
z nowymi trendami migracyjnymi, które nastały od drugiej połowy XX wieku. Kolo-
rowe mniejszości przestają być mniejszościami. W niektórych stanach Latynosi już 
dominują nad ludnością białą, a projekcje ośrodków badawczych monitorujących 
procesy migracyjne do USA wskazują, że w niedalekiej przyszłości społeczeństwo 
amerykańskie przestanie być w przeważającej części białe, nawet zakładając wariant 
ostrożny, że imigracja do USA nie będzie przybierała na sile, lecz pozostanie tylko 
na dotychczasowym poziomie. 

Ocena procesów globalizacyjnych zdominowana została przez pryzmat ekono-
mii, wymiany handlowej, budowy wspólnych przestrzeni transnarodowych. W tym 
kontekście najsłabiej akcentuje się procesy migracyjne. Tymczasem zależności 
między nimi tworzą sieć skomplikowanych powiązań, w których wędrówki ludzi 
stanowią istotny składnik. Wraz z przemieszczającymi się migrantami dochodzi 
do transferu wartości niematerialnych, które zmieniają oblicze świata. Stany Zjed-
noczone Ameryki stanowią ważny punkt odniesienia podczas tej analizy. Biorąc 
pod uwagę ich imigracyjny rodowód, spełniały dwojaką rolę. Z jednej strony były 

86  Fertility Rates, OECD, http://bit.ly/1qwWhLG, dostęp: 21.11.2016; The World Bank, http://bit.
ly/1fxh6fR, dostęp: 21.11.2016. 

87  J. Belluz, The Historically Low Birthrate, Explained in 3 Charts, Vox, 22.05.2018, https://bit.
ly/2skcM0s, dostęp: 28.07.2018; N. Bakalar, U.S. Fertility Rate Reaches a Record Low, „New York 
Times”, 3.07.2017, https://nyti.ms/2tlAoBP, dostęp: 28.07.2018; A. Eunjung Cha, The U.S. Fertility Rate 
Just Hit a Historic Low: Why Some Demographers Are Freaking Out, Washington Post, 30.06.2017, 
https://wapo.st/2OsgRdi, dostęp: 28.07.2018. 

88  Rynek pracy 3D to określenie oznaczające prace brudne, niebezpieczne i nudne – w jęz. ang. 
dirty, dangerous, dull.
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pierwszym „importerem” procesów globalizacyjnych – napływ licznej i w skali cza-
su coraz bardziej różnicującej się grupy cudzoziemców inicjował zmiany w państwie 
i społeczeństwie amerykańskim. Z drugiej strony jednak międzynarodowa pozycja 
i rola USA sprawiły, że stały się również aktywnym „eksporterem”. Po zakończeniu
zimnowojennego podziału świata Stany Zjednoczone stały się czołowym przywód-
cą, a globalizacja święciła triumfy. Problem w tym, że światowe osiągnięcia miały 
źródło w krajach rozwiniętych i w znacznej mierze im służyły, pogłębiając podziały
międzynarodowe. Współcześnie zwraca się więc uwagę na coraz silniejszą kontesta-
cję procesu i krytykę działań USA. Uważa się, że globalizacja nie spełniła pokłada-
nych w niej nadziei i dotarła do momentu, w którym wymaga gruntownej rewizji89. 

89  J.E. Stiglitz, Globalizacja i jej nowi oponenci, „Obserwator Finansowy”, 18.08.2016, https://bit.
ly/2H4AxAC, dostęp: 3.04.2018; szerzej zob.: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, J. Symo-
nides (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010; M. Zachara, Global governance. Ład 
międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, 2012; J.E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.



WSPÓŁCZESNA IMIGRACJA DO USA

Procesy migracyjne wywoływały zmiany o charakterze ekonomicznym i rodziły wy-
zwania związane z adaptacją do amerykańskiej rzeczywistości rzesz nowo przyby-
łych, stawiając jednocześnie pytania o charakter i kształt prawa imigracyjnego. Wy-
daje się, że obecnie jednym z najważniejszych zadań jest dostosowanie istniejącego 
prawa do potrzeb współczesności. Ostatnia gruntowna reforma miała miejsce w 1996 
roku. Począwszy jednak od 2001 roku, Amerykanie są w stanie permanentnych prac 
nad kompleksową reformą prawa imigracyjnego. O tym, jak trudne jest to zadanie, 
świadczyć może fakt, że do 2018 roku, pomimo entuzjastycznych zapewnień z kam-
panii wyborczych, nie udało się takiej reformy przeprowadzić. Sytuację komplikuje 
również fakt stale rosnącego strumienia imigracyjnego. 

Według danych Biura Spisu Powszechnego rok 2018 USA rozpoczęły z całko-
witą liczbą ludności w wysokości 326 971 209. W ciągu jednego tylko roku wzrosła 
ona o prawie 2,3 miliona ludzi. Dane z 1 stycznia 2017 roku wskazywały jeszcze 
na 324 656 969. Amerykański Cenzus oszacował, że wzrost jest wypadkową liczby 
urodzin (co 8 sekund rodziło się kolejne dziecko), zgonów (co 11 sekund zgon) oraz 
imigracji (saldo migracji – co 26 sekund jeden migrant więcej). Oznacza to, że biorąc 
pod uwagę wszystkie zmienne, szacunkowe saldo przyrostu populacji w USA wyno-
siło jedną osobę co 15 sekund1. Badacze z Biura Spisu Powszechnego przewidują, że 
do 2060 roku populacja Stanów Zjednoczonych Ameryki wzrośnie o około 100 mi-
lionów i sięgnie liczby 417 milionów2. Uważa się, że w najbliższej przyszłości przy-
rost ludności nie będzie jednak tak intensywny jak dotąd, a odpowiadać za to będą 
malejący przyrost naturalny oraz umiarkowanie malejące saldo migracji. Uwzględ-
niając te założenia, w 2060 roku niemal co piąty mieszkaniec USA będzie cudzo-
ziemcem (foreign born), czyli 18,8% całej populacji będzie stanowić grupa ludności 

1  U.S. and World Population Clock, U.S. Census Bureau, http://bit.ly/1mULN4x, dostęp: 26.02.2018.
2  S.L. Colby, J.M. Ortman, Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014 

to 2060, Current Population Reports, March 2015, U.S. Census Bureau, http://bit.ly/1G8av78, dostęp: 
28.12.2016.

Rozdział 3
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napływowej3. Oznacza to, że zakładany wzrost od liczby 42 milionów (2014 rok) do 
78 milionów (2060 rok) sięgnie około 85% (zob. rysunek 1 i 2). 

Rysunek 1. Imigranci w USA, liczba i udział w całości populacji, 1900–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Zeigler, S.A. Camarota, Immigrants in the United States: 
A Profi le of the Foreign-Born using 2014 and 2015 Census Bureau Data, Center for Immigration Studies, 
October 2016, http://bit.ly/2wfxoXN, dostęp: 28.12.2016; U.S. Immigrant Population and Share over 
Time, 1850–Present, Migration Policy Institute, https://bit.ly/2HOHPJ3, dostęp: 30.07.2018.

Rysunek 2. Przewidywania dotyczące charakteru populacji w USA z podziałem na obywateli i imi-
grantów (w mln) oraz udział imigrantów w całości populacji, 2014–2060

Źródło: S.L. Colby, J.M. Ortman, Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014 
to 2060, Current Population Reports, March 2015, U.S. Census Bureau, http://bit.ly/1G8av78, dostęp: 
28.12.2016.

3  Defi nicja terminu „foreign born” wg Biura Spisu Powszechnego obejmuje wszystkie osoby, które 
nie są amerykańskimi obywatelami z urodzenia. Zatem na zbiorczą kategorię „cudzoziemcy” składają 
się: naturalizowani obywatele USA, imigranci z prawem stałego pobytu (lawful permanent residents), 
imigranci tymczasowi, uchodźcy, azylanci oraz imigranci nieautoryzowani, za: U.S. Census Bureau, 
http://bit.ly/2oq98U5, dostęp: 28.12.2016.
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3.1. ETNICZNOŚĆ I RASA. LATYNOSI I AZJACI

Badacze przewidują, że różnorodność rasowa i etniczna społeczeństwa amerykań-
skiego będzie nadal rosła. Od lat 70. XX wieku obserwuje się stały wzrost liczebności 
populacji latynoskiej w USA, lecz druga dekada XXI wieku przyniosła zmniejszo-
ny napływ imigrantów latynoamerykańskich. Wśród najbardziej prawdopodobnych 
powodów tego zjawiska wymieniano recesję gospodarczą w USA, przez którą ame-
rykański rynek pracy stracił wiele ze swej atrakcyjności. Również intensywniejsze 
zaangażowanie administracji państwa w ochronę granic skutkowało większą liczbą 
zatrzymań i stanowiło czynnik zniechęcający do migracji. Do zmiany przyczyniła 
się także polityka deportacyjna administracji Baracka Obamy, który usunął więcej 
nielegalnych imigrantów niż którykolwiek inny prezydent w historii tego państwa4. 

W 2015 roku opublikowano dane zgromadzone w ciągu kilku ostatnich lat. Przy-
niosły one informacje, jakich historia meksykańskiej migracji do USA dotąd nie od-
notowała. W okresie 2009–2014 różnica między przybywającymi do USA i opusz-
czającymi to państwo Meksykanami była coraz mniejsza, aż w 2013 roku sięgnęła 
zera. Badacze z Pew Research Center wyliczyli nawet wartość ujemną bilansu mi-
gracji meksykańskiej, co oznaczało, że więcej Meksykanów opuszczało terytorium 
państwa amerykańskiego, niż przyjeżdżało5. Zgodnie z danymi zgromadzonymi 
przez amerykańskie Biuro Spisu Powszechnego oraz meksykański Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía w badanym okresie około miliona Meksykanów i ich 
rodzin (w tym dzieci urodzone już na terytorium USA) zdecydowało się opuścić 
Stany Zjednoczone Ameryki6. Szacowano, że w tym samym czasie około 870 tysięcy 
przebyło drogę w przeciwną stronę. Waga, jaką badacze imigracji przywiązywali do 
Meksykanów, wynikała z ich największego udziału w całkowitej liczbie imigracyjnej 
populacji. Nadal są oni najliczniejsi (także wśród nielegalnych imigrantów) i zajmują 
najwyższe miejsce, choć ich udział w populacji imigrantów maleje. W 2000 roku 
30% wszystkich cudzoziemców w USA stanowili Meksykanie, w 2014 roku – 28%, 
a w 2016 – 26%7.

4  S. Marshall, Obama Has Deported More People than Any Other President, „ABC News”, Au-
gust 29, 2016, http://abcn.ws/2bvywSV, dostęp: 28.12.2016.

5  A. Gonzalez-Barrera, More Mexicans Leaving Than Coming to the U.S., November 19, 2015, 
Pew Research Center, http://pewrsr.ch/1S6KhIM, dostęp: 28.12.2016; J. Zong, J. Batalova, J. Hallock, 
Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States, Migration Policy 
Institute, February 8, 2018, https://bit.ly/2rHpxm6, dostęp: 14.05.2018.

6  Migración, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, https://bit.ly/2KgXSjL, dostęp: 
30.07.2018.

7  A. Gonzalez-Barrera, More Mexicans Leaving Than Coming…; J. Zong, J. Batalova, J. Hallock, 
Frequently Requested Statistics…
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Rysunek 3. Saldo migracji z Meksyku do USA, 1995–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Gonzalez-Barrera, More Mexicans Leaving Than Coming 
to the U.S., November 19, 2015, Pew Research Center, http://www.pewhispanic.org/2015/11/19/more-
-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/, dostęp: 28.12.2016.

Trudno dokładnie określić liczby związane z meksykańską migracją do/z USA. 
Znaczny udział w tej populacji stanowią ci, którzy w ofi cjalnych statystykach nie 
zostali ujęci, bo przybyli nielegalnie. Ich liczbę oszacowano na około 52% całkowitej 
liczby nielegalnych imigrantów w USA, tj. około 5,8 miliona w 2014 roku, a dwa 
lata później – 6,2 miliona8. O ile jednak pomiędzy 2009 a 2014 rokiem spadła liczba 
nielegalnie mieszkających w USA Meksykanów, o tyle w przypadku innych narodo-
wości liczba ta zwiększyła się o 235 tysięcy. W 2017 roku Federation for American 
Immigration Reform (FAIR) szacowała liczbę nielegalnie przebywających w USA 
imigrantów na 12,5 miliona9. 

Między 2009 a 2015 rokiem deportowano ponad 2,5 miliona nielegalnych imi-
grantów, nie licząc tych, którzy zdecydowali się na rozwiązanie tzw. deportacji 
dobrowolnej (self-deportation) lub zostali zawróceni na granicy. (W roku fi nanso-
wym 2017, pomimo restrykcyjnej polityki prezydenta Trumpa, ICE doprowadziło 
do usunięcia z terytorium państwa 226 tysięcy cudzoziemców. Było to o 6% mniej 
niż w roku poprzednim)10. Zaostrzenie procedur wymierzonych w nielegalnych imi-
grantów zaowocowało rosnącą liczbą tych, którzy w USA pozostawali na dłużej 
niż 10 lat. W szczególności uszczelnianie granicy z Meksykiem spowodowało, że 

8  J.M. Krogstad, J.S. Passel, D. Cohn, 5 Facts about Illegal Immigration in the U.S., November 3, 
2016, Pew Research Center, http://pewrsr.ch/2eiEbH2, dostęp: 28.12.2016.

9  FAIR to organizacja antyimigracyjna stawiająca sobie za cel edukowanie społeczeństwa amery-
kańskiego o konsekwencjach płynących z dopuszczalności nadmiernej liczby cudzoziemców. S. Raley, 
How Many Illegal Aliens Are in the US?, FAIR, 23.10.2017, https://bit.ly/2NSJYFA, dostęp: 30.07.2018.

10  Y. Torbati, U.S. Deportations Down in 2017 but Immigration Arrests up, Reuters, 5.12.2017, 
https://reut.rs/2zSCrA3, dostęp: 30.07.2018.
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wielu z tych, którym już udało się przedostać do Stanów Zjednoczonych, zmieniło 
nastawienie do swojego pobytu. Czasy, w których relatywnie łatwo było przekroczyć 
granicę amerykańską nielegalnie, stały się historią, podobnie jak wahadłowość mi-
gracji meksykańskich. Praktykowane częste powroty do domu na święta czy ważne 
uroczystości rodzinne teraz przestały się opłacać, gdyż znacznie zmalały szanse na 
powrót bez wymaganych dokumentów. Stąd w 2014 roku już 66% członków tej po-
pulacji przebywało w USA przynajmniej 10 lat, podczas gdy w 2005 roku – 41%. 
Jednocześnie widocznym skutkiem realizowanej przez amerykańską administrację 
restrykcyjnej polityki imigracyjnej był spadek liczby relatywnie niedawno przyby-
łych nielegalnych imigrantów, tj. mieszkających w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
nie dłużej niż 5 lat. W 2014 roku było to 14%, w porównaniu z 31% w 2005 roku11. 

Latynosi pozostają najliczniejszą populacją imigrantów (58,6 miliona – 2017 
rok) w społeczeństwie amerykańskim, ale to Azjaci są obecnie najszybciej rosnącą 
liczebnie grupą etniczno-rasową. W 2000 roku Latynosi stanowili 41,2% wszyst-
kich imigrantów, podczas gdy Azjaci – 23,6%, w 2009 roku odpowiednio 30,1% 
i 34,7%, a w 2013 roku różnica była jeszcze większa: Latynosi – 25,5%, podczas gdy 
Azjaci – 40,2%12. Według danych przedstawionych przez Biuro Spisu Powszechne-
go w 2013 roku Chińczycy wyprzedzili Meksykanów w rankingu krajów, z których 
przybywało najwięcej imigrantów. Należy pamiętać jednak, że był to rok, w którym 
saldo migracji meksykańskiej osiągnęło poziom zerowy. Warto także zauważyć, że 
w latach 2000–2015 populacja azjatycka w USA wzrosła o 72%, z 11,9 miliona do 
20,4 miliona, podczas gdy Latynosi odnotowali wzrost na poziomie 60%. Do tego 
należy uwzględnić przebywających w USA nielegalnie. Szacunkowe dane z 2017 
roku wskazały, że 13% z 11,1 miliona nieautoryzowanych imigrantów stanowili oby-
watele państw azjatyckich. 

Przybywający z Azji imigranci reprezentują ponad 20 krajów pochodzenia. Naj-
liczniejsze grupy to Chińczycy (w 2015 roku stanowili 24% wszystkich imigrantów 
azjatyckich), Hindusi (20%) i Filipińczycy (19%)13. Czołowe lokaty w zestawieniu 
państw o najwyższej dynamice migracyjnej do USA należą jednak do Indii, Korei, 
Filipin i Japonii. Pomimo zmian zachodzących we współczesnej imigracji do USA 
Latynosi pozostawali dotąd niezagrożeni na swojej pozycji najliczniejszej mniejszoś-
ciowej grupy etniczno-rasowej. Azjaci przodują jednak w liczbie nowo przybyłych 
imigrantów. Odsetek populacji cudzoziemców (foreign born) w tej grupie wynosił 
65,4, podczas gdy wśród Latynosów 35,2 (2013 rok). Wskazuje to na istotny udział 
w zbiorowości latynoskiej grupy imigrantów drugiego pokolenia i kolejnych, a więc 
urodzonych już w USA14. 

Szybki wzrost liczby przybywających obywateli krajów azjatyckich do USA suge-
ruje jednak nadejście zmian w kompozycji społeczeństwa amerykańskiego. Prognozuje 

11  J.M. Krogstad, J.S. Passel, D. Cohn, 5 Facts about Illegal Immigration…
12  E. Jensen, China Replaces Mexico as the Top Sending Country for Immigrants to the United 

States, U.S. Census Bureau, May 1, 2015, http://bit.ly/1IPXQtm, dostęp: 28.12.2016.
13  G. Lopez, N.G. Ruiz, E. Patten, Key Facts about Asian Americans, a Diverse and Growing Popu-

lation, Pew Research Center, September 8, 2017, https://pewrsr.ch/2hB1NO0, dostęp: 13.05.2018.
14  Ibidem.



Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji...90

się, że Azjaci wkrótce staną się największą grupą mniejszościową i w 2055 roku Laty-
nosi ustąpią im liczebnie. Szacuje się ponadto, że za 50 lat 38% wszystkich imigrantów 
w USA będzie pochodzić z krajów azjatyckich, a Latynosi będą stanowić 31%15.

3.2. WIEK I PŁEĆ

Współczesna imigracja do Stanów Zjednoczonych Ameryki to napływ ludzi mło-
dych, wśród których dostrzegalny jest istotny udział kobiet. Jak zauważono wcześ-
niej, w światowych debatach poświęconych współczesnym migracjom często mówi 
się zjawisku feminizacji migracji. Część badaczy zwraca jednak uwagę na uprosz-
czenia, które pojawiły się w analizach problemu. Feminizacja migracji dotyczy bo-
wiem nie tyle spektakularnego wzrostu udziału kobiet w światowych migracjach, 
ile diametralnie różnej roli odgrywanej obecnie przez migrantki16. Analogicznie zja-
wisko przebiega na gruncie amerykańskim. W 2005 roku kobiety stanowiły 50,4% 
wszystkich imigrantów, w 2009 – 50,1%, a w 2015 roku – 51,4%. Historycznie jed-
nak rzecz ujmując, kobiety w migracjach amerykańskich przeważały liczebnie nad 
mężczyznami od 1930 roku17. 

Rysunek 4. Populacja obcokrajowców w USA wg wieku i płci, 2015 r.

Źródło: A. Brown, R. Stepler, Statistical Portrait of the Foreign-Born Population in the United States, 
Pew Research Center, April 19, 2016, https://pewrsr.ch/2rJurPM, dostęp: 30.07.2018.

15  Ibidem; W.H. Frey, The US Will Become ‘Minority White’ in 2045, Census Projects, Brookings, 
14.03.2018, https://brook.gs/2peLtEf, dostęp: 30.07.2018.

16  D. Hoerder, Cultures in Contact: World Migrations in the Second Millenium, Durham–London: 
Duke University Press, 2002, s. 517–518.

17  Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision, United Nations, Department of Eco-
nomic and Social Aff airs, Population Division, 2009, http://bit.ly/2B1y7mE, dostęp: 28.12.2016.

mm



Współczesna imigracja do USA 91

Rysunek 5. Struktura wiekowa populacji cudzoziemców w USA w 1960 i 2015 r.

Źródło: G. Lopez, J. Radford, Facts on U.S. Immigrants, 2015: Statistical Portrait of the Foreign-Born 
Population in the United States, Pew Research Center, https://pewrsr.ch/2Ikc7CX, dostęp: 27.03.2018.

Jak pokazują rysunki 4 i 5, populacja nowo przybywających do USA jest dość 
młoda. Najwięcej imigrantów ma od 35 do 45 lat, czyli przeciwnie niż w przypadku 
obywateli amerykańskich, gdzie ta grupa wiekowa jest jedną z mniej licznych. Według 
danych Pew Research Center średni wiek cudzoziemca to 43 lata (2015 rok), a ponad 
połowa imigrantów (około 60%) mieściła się w przedziale wiekowym 18–49 lat.

Rysunek 5 pokazuje również zmianę, jaka zaszła w strukturze wiekowej populacji 
imigrantów. Wyraźnie widać znaczne obniżenie się wieku przybywających do USA 
cudzoziemców. W latach 60. XX wieku najliczniejszą grupę stanowili ludzie w wie-
ku 55–69 lat, czyli około 20 lat starsi niż obecnie. Wyraźna wówczas była też różnica 
wiekowa między ludnością napływową a obywatelami. Ludność urodzona w USA 
po powojennym baby boomie była najliczniejsza w przedziale wiekowym 0–15 lat. 

Zwolennicy liberalnego podejścia do imigracji podkreślali, że jedną z pozy-
tywnych cech otwarcia się na nowych przybyszów było zasilanie młodą populacją 
starzejących się społeczeństw państw rozwiniętych. Badacze z Centrum Badań nad 
Imigracją (Center for Immigration Studies, CIS) zakwestionowali jednak teorię „od-
mładzania”, dowodząc, że w przypadku współczesnej imigracji do USA brak jest 
takiej zależności. Z przeprowadzonej analizy wynikało, że wykluczenie z całego 
zbioru danych tych dotyczących imigrantów po 2000 roku właściwie nie zmieni-
ło średniego wieku całego społeczeństwa, który nadal wynosił 37 lat18. Środowiska
antyimigracyjne zwracały również uwagę, że dzieje się tak ze względu na starzenie 

18  K. Zeigler, S.A. Camarota, Immigrants in the United States: A Profi le of the Foreign-Born Us-
ing 2014 and 2015 Census Bureau Data, Center for Immigration Studies, October 2016, http://bit.
ly/2yML8KJ, dostęp: 28.12.2016.
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się populacji imigrantów. W 2000 roku średni wiek cudzoziemca był niższy niż wyli-
czony przez badaczy z Pew Research Center w 2014 roku i wynosił 39 lat19. 

Przeciwnicy imigracji oponowali również przed szerzeniem opinii, że wysoki sto-
pień rozrodczości wśród grup imigranckich przyczyniał się do rewitalizacji wieku 
społeczeństwa amerykańskiego. Przyznano wprawdzie, że odsetek dzietności (fer-
tility rate) był wyższy u nowo przybyłych mieszkańców USA, ale nie wpływało to 
w sposób znaczący na strukturę wiekową całej populacji. W skali całego społeczeń-
stwa w 2000 roku na jedną kobietę przypadało 2,1 dziecka, w 2014 roku – 1,85, 
a w 2016 – 1,82. W obu przypadkach, według wyliczeń CIS, gdyby wykluczyć ze 
zbioru danych te dotyczące imigrantów, współczynnik dzietności uległby niewielkim 
zmianom – wyniósłby odpowiednio 2,0 oraz 1,7820. 

Współczesne obserwacje dowiodły, że imigranci mają mniej dzieci, niż twier-
dzą środowiska antyimigracyjne. Demografowie podkreślają jednak, że rozrodczość 
cudzoziemców jest obecnie kluczem do rozwoju społeczeństwa amerykańskiego, 
w sytuacji gdy z roku na rok coraz mniej Amerykanek rodzi dzieci. Warto zauwa-
żyć, że w przeciwieństwie do Latynosów w grupie imigrantów pochodzenia azjatyc-
kiego rośnie liczba dzieci urodzonych przez Azjatki mieszkające w USA. W 2010 
roku 16% wszystkich cudzoziemskich dzieci urodzonych w Stanach Zjednoczonych 
miało matki azjatyckiego pochodzenia, podczas gdy pięć lat później już co piąte21. 
Odsetek dzietności wśród Azjatek mieszkających w USA był w 2016 roku taki sam 
jak w białej nielatynoskiej części populacji i wynosił 1,7. Pomiędzy 2006 a 2013 
rokiem natomiast odsetek dzietności Meksykanów w USA spadł o 35%, podczas gdy 
w przypadku grupy tzw. białych nielatynoskiego pochodzenia (non-Hispanic whites) 
– zaledwie o 3%. „The Ecomonist” dowodził, że przyczyną były procesy akultura-
cyjne, imigranci bowiem wykazywali większą otwartość na adaptowanie wzorców 
obecnych w społeczeństwach przyjmujących22. „The Wall Street Journal” zaś tłuma-
czył, że istotnym czynnikiem wpływającym na ten spadek były recesja gospodarcza 
oraz spowolnienie napływu imigrantów, widoczne zwłaszcza w przypadku Meksyka-
nów23. Nie zmienia to faktu, że Latynosi są grupą z największym odsetkiem dzietno-
ści, równym w 2016 roku 2,1. Należy jednak dodać, że wśród grup etnicznych miesz-
kających w USA taki sam wskaźnik odnotowuje zbiorowość określana jako rdzenni 
Hawajczycy i inni wyspiarze Pacyfi ku (Native Hawaiian / Other Pacifi c Isanders)24. 

19  S.A. Camarota, Immigration in an Aging Society: Workers, Birth Rates, and Social Security, Cen-
ter for Immigration Studies, April 2005, http://bit.ly/2oqgK9b, dostęp: 29.12.2016.

20  Ibidem.
21  Study: Asian Immigrants to U.S. Giving Birth at Higher Rates, CBS News, 26.10.2016, https://

cbsn.ws/2v0or6O, dostęp: 30.07.2018.
22  Fecund Foreigners? Immigrants do Less to Raise Birth Rates than is Generally Believed, „The 

Economist”, April 30, 2016, http://econ.st/1TksNaE, dostęp: 29.12.2016.
23  M. Jordan, Recession Big Factor as Birthrate Falls, „The Wall Street Journal”, November 29, 

2012, http://on.wsj.com/2AZPqEG, dostęp: 29.12.2016.
24  Total Fertility Rate in the United States in 2016, by Ethnicity of Mother (in Births per 1,000 

Women), Statista. The Statistics Portal, https://bit.ly/2AvboQ8, dostęp: 30.07.2018.



Współczesna imigracja do USA 93

3.3. ZATRUDNIENIE I WYKSZTAŁCENIE

Jednymi z istotnych czynników charakteryzujących współczesną imigrację w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki są udział w lokalnej sile roboczej, poziom zatrudnienia 
oraz stopień ubóstwa. Zgodnie z danymi z 2017 roku bezrobocie wśród obcokrajow-
ców wynosiło 4,1%, czyli mniej niż w roku poprzednim (4,3%)25. Wśród pracują-
cych cudzoziemców 23,9% zatrudnionych było w sektorze usług. Było to więcej 
niż w przypadku ogółu społeczeństwa amerykańskiego, gdzie ten odsetek wynosił 
16,1. Zatrudnienie w zawodach związanych z produkcją czy transportem znalazło 
14,9% cudzoziemców i niemal tyle samo (13,9%) jako konserwatorzy (maintenance) 
i w budownictwie (construction). Mniejszy odsetek obcokrajowców niż rodzimych 
pracowników znalazł zatrudnienie w sprzedaży i pracach biurowych (23,3%) oraz na 
stanowiskach kierowniczych (32,3%)26.

Meksykanie, podobnie jak imigranci z Ameryki Środkowej, najczęściej znajdo-
wali zatrudnienie w takich sektorach jak branża budowlana (construction trades) – 
odpowiednio 14,7% i 15,5% – czy sprzątanie, ochrona budynków, utrzymanie tere-
nów zielonych (building and grounds cleaning and maintenance) – 14,2% i 17,1%. 
Imigranci pochodzący z Azji zajmowali się głównie sprzedażą (sales) – 10,1%, a cu-
dzoziemców z Europy i Kanady zatrudniano przede wszystkim w zawodach należą-
cych do sektora zarządzania (management) – 13,6%. Przybysze z obszaru Ameryki 
Centralnej znajdowali zatrudnienie w zawodach biurowych (offi  ce and administrati-
ve support) – 11,4%. Imigranci ze Środkowego Wschodu, podobnie jak Azjaci, naj-
lepiej odnaleźli się w handlu – 16,3%, a cudzoziemcy pochodzący z regionu Afryki 
Subsaharyjskiej najczęściej (11%) zatrudniani byli w sektorze opieki zdrowotnej (he-
alth care practicioners and technicians)27. 

Rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemców jest uzależniony od posiada-
nego wykształcenia, kompetencji i umiejętności, które wpływają na ich pozycję na 
rynku pracy28. Badacze zauważyli ponadto, że imigracja może odgrywać istotną rolę 
w kształtowaniu poziomu ubóstwa. Odsetek biedy wśród cudzoziemców jest dość 
znaczny, a jego wzrost przyczynia się do proporcjonalnego wzrostu wskaźników 
dotyczących ubóstwa w całym społeczeństwie. Głównym problemem jest nie tyle 

25  „Not in labor force” to kategoria, która obejmuje osoby niezatrudnione i niebezrobotne, jak eme-
ryci, studenci, osoby opiekujące się dziećmi lub innymi członkami rodziny wymagającymi opieki oraz 
wszyscy pozostali, którzy ani nie pracują, ani nie szukają pracy; za: Labor Force Statistics from the 
Current Population Survey, Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, http://bit.ly/2kD5K2Y, 
dostęp: 29.12.2016.

26  Foreign-Born Workers: Labor Force Characteristics – 2017, Bureau of Labor Statistics, 
17.05.2018, https://bit.ly/2oZC3hV, dostęp: 30.08.2017; A. Brown, R. Stepler, Statistical Portrait of the 
Foreign-Born Population in the United States, Pew Research Center, April 19, 2016, http://pewrsr.
ch/2CMdpnW, dostęp: 29.12.2016.

27  Tab. 24, Statistical Portrait of the Foreign Born Population in the United States, 2014: De-
tailed Occupation, by Region of Birth: 2014, Pew Research Center, http://pewrsr.ch/2Byoj2W, dostęp: 
29.12.2016.

28  E. Morawska, A Sociology of Immigration: (Re)Making Multifaceted America, London: Palgrave 
Macmillan, 2009, s. 185.
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liczba przybywających, ile ich jakość. Imigranci z niskimi kwalifi kacjami i słabo 
wykształceni dysponują mniejszym potencjałem w konkurencji na rynku pracy i tym 
samym są bardziej narażeni na porażkę29. 

Statystyki dotyczące poziomu wykształcenia w populacji cudzoziemców powy-
żej 25. roku życia (2015 rok) pokazały, że co trzeci ukończył 12 lat nauki (29%), 
a 22% otrzymało dyplom ukończenia szkoły średniej (high school graduate). Najsła-
biej wykształceni byli Meksykanie i imigranci pochodzący z Ameryki Środkowej – 
57% Meksykanów oraz 49% urodzonych w Ameryce Centralnej ukończyło zaledwie 
poziom szkoły podstawowej. Lepiej w tym zestawieniu wypadli cudzoziemcy miesz-
kający w USA i pochodzący z regionu karaibskiego. W ich przypadku najsłabiej wy-
kształconych było 25%, a połowa członków populacji z Karaibów miała ukończoną 
szkołę średnią lub college (54%). Wśród europejskich i kanadyjskich obcokrajowców 
42% miało wyższe wykształcenie. Najlepiej wykształceni byli mieszkający w USA 
cudzoziemscy Azjaci i ludność pochodząca ze Środkowego Wschodu. Połowa człon-
ków tych grup miała wykształcenie co najmniej na poziomie ukończonego licencjatu, 
odpowiednio 51% oraz 48%30. Warto podkreślić, że populacja azjatyckich imigran-
tów stała się przedmiotem wielu badań, których wyniki zakwestionowały powszech-
ne stereotypy o mniejszościach rasowo-etnicznych, m.in. paradygmat stanowiący 
o niższym poziomie społeczno-ekonomicznego sukcesu (socioeconomic success, 
SES) powodowanym dyskryminacją. Dane dotyczące Azjatów w USA dowiodły 
nie tylko charakterystycznego dla tej grupy wysokiego poziomu wykształcenia, ale 
pokazały, że większość osiągnięć związanych z rynkiem pracy była porównywalna 
z osiągnięciami białej większości społeczeństwa amerykańskiego. W trudniejszej sy-
tuacji znalazły się jednak azjatyckie migrantki, które nawet posiadając wyższe wy-
kształcenie, nie osiągały takiego sukcesu społeczno-ekonomicznego na rynku pracy 
jak mężczyźni. Ciekawe, że będące w małżeństwach mieszanych Azjatki zarabiały 
8–13% mniej, niż będące w związkach jednorodnych rasowo31.

Niski poziom wykształcenia wśród populacji imigranckiej, wbrew powszechnym 
opiniom, nie wynikał z przekonania cudzoziemców o małej wartości wykształcenia. 
Statystyki dotyczące zapisów dzieci do szkół pokazały, że imigranci w 95,1% posy-
łali je do placówek oświatowych. Porównanie z grupą dzieci urodzonych na teryto-
rium USA (97,1%) pokazało, że źródło problemu niskiego poziomu wykształcenia 
w populacji obcokrajowców znajdowało się gdzie indziej. Proporcja zmieniała się 
na niekorzyść grupy cudzoziemców w kategorii uczniów porzucających szkołę. Nie-
mal dwukrotnie więcej imigrantów niż rodzimych uczących się nie kończyło szkoły. 
W 2014 roku procent zaniechania dalszej edukacji wśród uczniów urodzonych na te-
rytorium USA wynosił 3,8, podczas gdy w populacji obcokrajowców – 7. Ponownie 

29  S. Raphael, E. Smolensky, Immigration and Poverty in the United States [w:] Changing Poverty, 
Changing Policies, M. Ciancian, S. Danziger (red.), New York: Russell Sage Foundation, 2009, s. 122.

30  G. Lopez, K. Bialik, Key Findings about U.S. Immigrants, Pew Research Center, 3.05.2017, 
https://pewrsr.ch/2p5E33c, dostęp: 30.07.2018; Tab. 16, Statistical Portrait of the Foreign Born Popu-
lation in the United States, 2014: Educational Attainment, by Nativity and Region of Birth: 2014, Pew 
Research Center, http://pewrsr.ch/2AZEI0O, dostęp: 30.12.2016.

31  K. Lueck, Socioeconomic Success of Asian Immigrants in the United States, „Journal of Ethnic 
and Migration Studies”, Vol. 44, Issue 3, 2018, s. 425.
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pierwsze miejsca w tym zestawieniu zajęli Latynosi. Największy odsetek niekończą-
cych szkoły charakteryzował uczniów pochodzących z Ameryki Środkowej (17,8%), 
Meksyku (11,2%) oraz Ameryki Południowej (5,4%)32. 

Powyższe dane pokazały, że istotna część mieszkających w USA imigrantów 
znajduje się w grupie potencjalnie zagrożonej największym ryzykiem popadnięcia 
w ubóstwo. Pomimo tego, że amerykańska polityka imigracyjna od wielu już dekad 
faworyzuje imigrację wysoko wykształconej siły roboczej (high skilled labor), wciąż 
zjawisko ubóstwa jest wyzwaniem. Wprawdzie między 1970 a 2005 rokiem doszło 
do zmniejszenia się jego poziomu, ale dotyczył on populacji urodzonej na terytorium 
USA. W przypadku cudzoziemców dane wskazały na wzrost skali ubóstwa33. 

W 2016 roku Statystyki Biura Spisu Powszechnego dowiodły, że w obu grupach 
odnotowano spadek poziomu ubóstwa. Wśród osób urodzonych w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki z 13,1% (2015 rok) do 12,3% (2016 rok), a w populacji obco-
krajowców z 16,6% do 15,1%. Należy jednak zauważyć, że w grupie naturalizo-
wanych cudzoziemców pozostał niemal bez zmian, a sytuacja materialna poprawiła 
tylko w grupie imigrantów, którzy nie mieli amerykańskiego obywatelstwa34. War-
to również zauważyć, że skala ubóstwa w istotny sposób powiązana jest z rasowo-
-etniczną strukturą społeczeństwa amerykańskiego. O ile Latynosi są liczebnie naj-
większą grupą rasowo-etniczną zamieszkującą USA, o tyle w porównaniach doty-
czących wielkości biedy niewiele ustępują czarnoskórym mieszkańcom tego kraju. 
W 2016 roku 22% czarnych żyło w ubóstwie, a Latynosów 19,4%. Najlepiej w tym 
zestawieniu wypadają Azjaci, u których skala ubóstwa jest najniższa. W 2015 roku 
11,4% żyło w ekonomicznym niedostatku, a rok później – 10,1%35.

3.4. JĘZYK

Wraz z powiększającą się liczbą imigrantów latynoskiego pochodzenia i rosnącą po-
pularnością języka hiszpańskiego na terytorium Stanów Zjednoczonych zwiększyły 
się obawy o przyszłość języka angielskiego36. Środowiska antyimigranckie alarmo-

32  Ibidem.
33  S. Raphael, E. Smolensky, op.cit., s. 123.
34  Proctor B.D., Semega J.L., Kollar M. A., Income and Poverty in the United States: 2015, U.S. 

Census Bureau, Current Population Reports, P60-256(RV), Washington, DC, 2016, http://bit.ly/2cL32Ut, 
dostęp: 30.12.2016.

35  J.L. Semega, K.R. Fontenot, M.A. Kollar, Income and Poverty in the United States: 2016, U.S. 
Census Bureau, September 2017, https://bit.ly/2f2YwGH, dostęp: 30.07.2018; Tab. 3 People in Pov-
erty by Selected Characteristics: 2014 and 2015, U.S. Census Bureau, http://bit.ly/2coyyJw, dostęp: 
30.12.2016.

36  Szerzej zob.: A. Kaganiec-Kamieńska, Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa et-
niczna w Stanach Zjednoczonych, Kraków: Universitas, 2008; A. Kaganiec-Kamieńska, Jeden naród –
jeden język? Ruch English-Only w kontekście wcześniejszych prób uregulowania statusu języka angiel-
skiego w Stanach Zjednoczonych, „Sprawy Narodowościowe”, nr 37, 2010; A. Bartnik, Różnorodność 
czy jedność – problem równości praw językowych w USA [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa pro-
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wały, że niebezpieczeństwo ewentualnej dominacji języka hiszpańskiego zwiększa 
fakt, iż język angielski nie jest ustanowiony językiem urzędowym USA. Pomijając 
nawet obawy wyrażane przez przeciwników imigracji, zagadnienia związane z języ-
kiem są istotnym składnikiem rzeczywistości państw imigranckich. Wpisują się bo-
wiem w problem społecznego, zawodowego czy politycznego funkcjonowania nowo 
przybywających. R.G. Rumbaut i D.S. Massey zwrócili uwagę na amerykański pa-
radoks różnorodności językowej. Bogactwo języków budowane przez kolejne grupy 
imigrantów nieodwracalnie wrosło w historię Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie 
jednak dokonywał się istotny proces wymierania i wypierania przez powszechny an-
gielski wielu obecnych wcześniej języków. O ile tożsamość etniczna potrafi ła w ja-
kiejś formie przetrwać nawet do trzeciego czy czwartego pokolenia, o tyle język 
umierał najwcześniej37. C. Veltman dowodził nawet, że gdyby nie stała imigracja, 
która poniekąd „odświeża” różnorodność językową USA, bardzo szybko języki inne 
niż angielski zniknęłyby z terytorium amerykańskiego38. 

W 2016 roku rekordowa liczba 65,5 miliona osób mówiła w domu językiem in-
nym niż angielski. Warto jednak zauważyć, że w tej grupie (od 5. roku życia wzwyż) 
60% osób było jednocześnie w pełni anglojęzycznych (fully profi cient in English). 
Populacja tych, którzy w domu mówili innym językiem, z uwzględnieniem imigran-
tów oraz osób urodzonych już w USA, wzrosła około trzykrotnie od lat 80. XX wie-
ku, kiedy wynosiła 23,1 miliona. W Nowym Jorku (mieście) ponad jedna trzecia 
mieszkającej tam populacji nie rozmawiała w domu po angielsku. Biuro Spisu Po-
wszechnego podało również, że na terytorium amerykańskiego państwa używa się 
ponad 350 języków39. 

Poważnym wyzwaniem są jednak osoby nieznające języka angielskiego. Określa 
się je jako LEP – Limited English Profi cient – i zalicza do nich każdego w wieku po-
wyżej pięciu lat, kto deklaruje, że słabo posługuje się językiem angielskim (less than 
„very well”). W 2015 roku 9% (25,9 miliona) całej populacji mieszkającej w USA 
miało problemy z komunikowaniem się po angielsku. Z tego 18% stanowili urodzeni 
już na terytorium USA. Istotne, że choć liczba osób, które nie znały w wystarczają-
cym stopniu języka angielskiego, była wysoka, od pięciu lat pozostawała również na 
dość stałym poziomie. Z połączenia tych danych z informacją, że większość grupy 
LEP stanowili imigranci, i skontrastowania ich ze stale rosnącym napływem nowych 
przybyszów wynikało, że znajomość angielskiego wśród nowo przybywających 
również była lepsza. Nie zmieniło to jednak faktu, że nadal wskaźnik przypadków 

fesora dra hab. Andrzeja Mani, W. Biernacki, A. Walaszek (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2009, s. 11–30.
37  R.G. Rumbaut, D.S. Massey, Immigration and Language Diversity in the United States, „Daedalus”, 
Summer 2013, No. 142(3), s. 141.
38  C. Veltman, Language Shift in the United States, New York: Walter De Gruyter Inc, 1983.
39  S.A. Camarota, K. Zeigler, 65.5 Million U.S. Residents Spoke a Foreign Language at Home in 2016, 
Center for Immigration Studies, 24.10.2017, https://bit.ly/2OvGGcf, dostęp: 30.07.2018; Census Bureau 
Reports at Least 350 Languages Spoken in U.S. Homes, U.S. Census Bureau, November 3, 2015, http://
bit.ly/1RRQlVk, dostęp: 02.01.2017; Table 1. Detailed Languages Spoken at Home and Ability to Speak 
English for the Population 5 Years and Over for United States: 2009–2013, U.S. Census Bureau, October 
2015, http://bit.ly/1Q4mqeW, dostęp: 2.01.2017.
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LEP wśród imigrantów był wysoki i ich liczba w 2015 roku wynosiła 43,3 miliona40. 
Wśród stanów, gdzie problem jest powszechny, pierwszą pozycję zajmuje Kalifornia, 
której 19% mieszkańców ma problemy z językiem angielskim. Najmniejszy udział 
populacji LEP mają dwa stany: Zachodnia Wirginia i Montana, odpowiednio 0,7% 
oraz 0,9%41. 

Najwięcej problemów ze znajomością języka angielskiego mieli Meksykanie, 
którzy stanowili 38% całej populacji LEP wśród obcokrajowców w USA. Następ-
nie Chińczycy – 7%, Salwadorczycy – 5%, Wietnamczycy i Kubańczycy – po 4% . 
W grupie LEP obejmującej urodzonych już na terytorium USA (native born) uwagę 
przykuwa grupa Portorykańczyków42, z których 14% urodzonych na wyspie, a posia-
dających przynajmniej jednego rodzica obywatela amerykańskiego, nie znało języka 
angielskiego. Liczba ta jest interesująca, zważywszy m.in. na fakt, że od 1917 roku 
urodzeni na wyspie mieszkańcy mają amerykańskie obywatelstwo, a także ze wzglę-
du na długą historię zależności łączących USA i Portoryko43. 

Azjatycka grupa etniczna mieszkająca w USA jest bardzo zróżnicowana. Jej 
członkowie pochodzą z ponad 20 krajów i reprezentują bogate dziedzictwo histo-
ryczne, kulturowe czy językowe. Co siódmy Azjata mieszkający w USA w 2015 
roku mówił płynnie po angielsku. Najlepiej pod tym względem wypadali Japończycy 
(84% mówiło swobodnie w tym języku), Filipińczycy (82%) oraz Hindusi (80%). 
Niemal wszyscy (94%) urodzeni już w Stanach Zjednoczonych Azjaci płynnie posłu-
giwali się angielskim, ale tylko 32% używało tego języka w domu44.

Co ciekawe, istnieją współzależności między poziomem wykształcenia, znajo-
mością języka angielskiego a skalą ubóstwa. Dane dowiodły, że osoby z ograniczo-
nymi umiejętnościami językowymi należały do grup o niskim poziomie edukacji.
45% członków grupy LEP powyżej 25. roku życia nie ukończyło poziomu szkoły 
średniej, w porównaniu z 9% tych, którzy z komunikowaniem się po angielsku nie 
mieli problemów. Brak znajomości języka nie wydawał się natomiast stanowić istot-
nej bariery w znalezieniu zatrudnienia. Udział w amerykańskim rynku pracy osób 
z brakiem znajomości angielskiego był niewiele mniejszy niż w grupie swobodnie 
posługujących się językiem, odpowiednio 60% i 63%45. Istotne różnice pojawi-
ły się jednak w przypadku poszczególnych płci. Wśród anglojęzycznych pracow-
ników i pracownic to mężczyźni stanowili większą część rynku pracy, odpowied-
nio 68% i 59%. W grupie nieanglojęzycznych pracowników proporcje układały się 

40  J. Batalova, J. Zong, Language Diversity and English Profi ciency in the United States, Migration 
Policy Institutes, November 11, 2016, http://bit.ly/2o6DBl0, dostęp: 2.01.2017. 
41  Number and Share of the Limited English Profi cient (LEP) Population in United States, 1990 to 2015, 
Migration Policy tabulation of data from the U.S. Census Bureau 2015 ACS, November 11, 2016, http://
bit.ly/2o6DBl0, dostęp: 2.01.2017.    
42  Portoryko to nieinkorporowane terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie państwa 
stowarzyszonego.
43  Szerzej zob.: Foreign in a Domestic Sense: Puerto Rico, American Expansion, and the Constitution, 
C. Duff y Burnett, B. Marshall (red.), Durham–London, Duke University Press, 2001; A. Bartnik, 
Portoryko – 500 lat historii zależnej, „Ameryka Łacińska”, nr 79(1), 2013, s. 59–74.
44  G. Lopez, N.G. Ruiz, E. Patten, Key facts about Asian Americans…
45  J. Batalova, J. Zong, Language Diversity and English Profi ciency in the United States, Migration 
Policy Institutes, November 11, 2016, http://bit.ly/2o6DBl0, dostęp: 2.01.2017.
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odpowiednio 74% i 48%. Brak znajomości języka i niski poziom wykształcenia sta-
nowiły istotne bariery na rynku pracy, ale również były jednymi z podstawowych 
czynników, które wpływały na poziom sytuacji fi nansowej. Populacja z ograniczo-
nymi możliwościami językowymi częściej wpadała w ubóstwo. W 2015 roku około 
23% osób z grupy LEP mieszkało w gospodarstwach domowych, których dochód nie 
przekraczał federalnego poziomu progu ubóstwa. 

Analiza danych dotyczących problemów językowych w USA pozwoliła wyod-
rębnić przynajmniej jeden, który nie znalazł potwierdzenia w dotychczasowych ba-
daniach. W dyskusjach poświęconych procesom migracyjnym w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki przywołuje się zagrożenie, jakim jest „bałkanizacja USA”46. Uważa 
się ją za jedną z najpoważniejszych konsekwencji rosnącej obecności imigrantów 
w USA. Zagrożenie łączone jest nie tylko z zagadnieniami terroryzmu, ale również 
z konfl iktami na tle etnicznym i religijnym, które mogą prowadzić do destabilizacji, 
a w konsekwencji rozpadu państwa i społeczeństwa. W tym dyskursie problem języ-
kowy urasta do rangi czynnika stymulującego bałkanizację Stanów Zjednoczonych. 
Zwraca się jednak uwagę, że brakuje danych, które wspierałyby takie projekcje przy-
szłości USA. Z raportów udostępnianych cyklicznie zarówno przez amerykańskie 
Biuro Spisu Powszechnego, jak i inne jednostki badawcze wynikało, że język angiel-
ski wypierał języki macierzyste imigrantów. Proces był rozłożony w czasie i polegał 
na tym, że w drugim pokoleniu imigranci byli już w większości dwujęzyczni, w ko-
lejnym istotnie malał stopień znajomości języka macierzystego i wygasał on zupełnie 
w czwartym pokoleniu47. Nawet silna i mocno zakorzeniona obecność języka hi-
szpańskiego w społeczeństwie amerykańskim nie stanowi potencjalnego zagrożenia. 
Badacze zauważyli, że w Kalifornii, stanie, w którym jako pierwszym w skali kraju 
przestała liczebnie dominować biała ludność niehiszpańskojęzyczna, powtarzał się 
schemat charakterystyczny dla całego kraju. Znajomość języka hiszpańskiego wśród 
mieszkańców była niewielka w trzecim pokoleniu i zanikała w kolejnym.

3.5. MIEJSCA DOCELOWE

Współcześnie migrujący do USA powielają schematy dawno zaobserwowane i opi-
sane przez badaczy, które pokazały, że migranci w państwach docelowych udają się 
zwykle tam, gdzie już wcześniej osiedli ich znajomi, rodzina czy przyjaciele. Kon-

46  J. Fonte, The Obama-Clinton Immigration Agenda Will Mean the Balkanization of America, „Na-
tional Review”, August 18, 2016, http://bit.ly/2bw98KJ, dostęp: 2.01.2017; A. Nowrasteh, Balkanization 
and Immigration in America, Cato Institute, June 20, 2016, dostęp: 2.01.2017; F. Wooldridge, Balkaniza-
tion of America Accelerating, Rense.com, July 16, 2007, http://bit.ly/2oswZ5H, dostęp: 2.01.2017; M. El-
lis, R. Wright, The Balkanization Metaphor in the Analysis of U.S. Immigration, „Annals of the Associa-
tion of American Geographers”, 88, no. 4, 1998, s. 686–698, http://bit.ly/2j81tnO, dostęp: 2.01.2017.

47  R.G. Rumbaut, D.S. Massey, Immigration and Language Diversity…, s. 153.
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sekwencją zachowań migrantów, charakterystyczną zarówno dla migracji łańcucho-
wych, jak i sieci społecznych, jest podążanie utartymi szlakami migracyjnymi48. 

W przypadku Stanów Zjednoczonych jest to najbardziej widoczne, kiedy porów-
na się poszczególne stany. Patrząc z perspektywy historycznego rozwoju procesów 
wędrówek ludności, wyodrębnić można tzw. stany imigranckie, czyli te, które w naj-
większym stopniu doświadczyły i nadal doświadczają licznej obecności imigrantów. 
Mając na uwadze kierunek rozwoju terytorialnego USA, nietrudno znaleźć powody, 
dla których Nowy Jork przez niemal dwieście lat istnienia państwa zajmował czoło-
we miejsce w zestawieniu stanów z najliczniejszą populacją cudzoziemców. 

Rysunek 6. Populacja cudzoziemców wg daty przybycia i stanu osiedlenia, 2010 r. (w %)

Źródło: N.P. Walters, E.N. Trevelyan, The Newly Arrived Foreign-Born Population of the United States: 
2010, November 2011, http://bit.ly/2BnfXc3, dostęp: 22.12.2016.

Druga połowa XX wieku przyniosła jednak zmiany w strumieniu migracyjnym 
płynącym do Stanów Zjednoczonych. Liczebnie i etnicznie zaczęli dominować ci, 
których szlaki migracyjne były inne od europejskich i wiodły na zachód i południo-
wy zachód USA. Obecne już na tym obszarze grupy azjatyckie i latynoskie stały się 
czynnikiem przyciągającym kolejnych nowo przybywających. Na skutek tych proce-
sów Nowy Jork ustąpił miejsca Kalifornii w kategorii największej liczby cudzoziem-
ców mieszkających na terytorium stanu. Co więcej, jak zwrócono uwagę, Kalifornia 
stała się również pierwszym stanem USA, w którym biała ludność nielatynoskiego 
pochodzenia przestała dominować liczebnie wśród mieszkańców stanu. Odwołując 
się do konkretnych danych, należy zauważyć, że nadal czołowe miejsce wśród sta-
nów imigranckich zajmują tradycyjnie te, które dotąd również przodowały w takich 
zestawieniach. Według danych ostatniego spisu powszechnego były to: Kalifornia, 
gdzie 27,2% ludności to cudzoziemcy, Nowy Jork – 23%, Floryda – 20,6%, Teksas –
17%, New Jersey – 22,5%. Terytorium tych czterech stanów (z wyłączeniem New 

48  A. Walaszek, op.cit., s. 23; E. Morawska, op.cit., s. 17.
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Jersey) stało się domem dla niemal połowy całej populacji cudzoziemców osiadłych 
w USA49. Począwszy od lat 60. XX wieku, siedem stanów (Nowy Jork, Kalifornia, 
Floryda, Teksas, New Jersey, Illinois i Massachusetts) wspólnie zgromadziło ponad 
60% populacji obcokrajowców. Ostatnie dekady XX wieku przyniosły jednak wi-
doczne zmiany. Strumienie migrujących dotychczas utartymi szlakami zaczęły coraz 
częściej zmierzać ku nowym miejscom docelowym (zob. rysunek 6). 

W pierwszej dekadzie XXI wieku 14 stanów odnotowało intensywny wzrost 
liczby imigrantów. Były to: Południowa Karolina, Alabama, Tennessee, Delawa-
re, Arkansas, Dakota Południowa, Newada, Georgia, Kentucky, Karolina Północna, 
Wyoming, Idaho, Indiana i Missisipi50. Dane Biura Spisu Powszechnego dowiodły, 
że imigranci przybywający po 2005 roku w mniejszym niż dotąd procencie wy-
bierali stany tradycyjnie imigracyjne51. Niezmienna pozostaje jednak atrakcyjność 
dużych miast. W kontekście historycznym czołowymi ośrodkami miejskimi przy-
ciągającymi nowo przybyłych były skupione w obszarze północno-wschodnim 
ośrodki przemysłowe od Bostonu i Baltimore do Chicago i St. Louis. Współcześnie, 
pomimo że rozmieszczenie imigrantów jest bardziej rozległe, nadal jednak osiedlają 
się oni głównie w dużych miastach. W 2010 roku 85% populacji cudzoziemców 
mieszkało w 100 najliczniejszych okręgach metropolitalnych. Znacznie częściej 
wybierali również przedmieścia niż centra miast. W tym wypadku dostrzegalna jest 
wyraźna zmiana. Początek XX wieku charakteryzował się bowiem dominacją licz-
by imigrantów zamieszkujących centra miast, ale w miarę upływu kolejnych dekad 
coraz więcej z nich decydowało się na przeprowadzkę na przedmieścia, co się wiąże 
z procesem suburbanizacji, widocznym w skali całego USA. W latach 90. XX wieku 
41% imigrantów mieszkało w miastach, a 46% na przedmieściach. Do 2010 roku 
różnica w dysproporcji jeszcze się pogłębiła i według raportu Światowej Organiza-
cji ds. Migracji wynosiła 51% i 33%52.

49  E.M. Grieco et al., The Foreign-Born Population in the United States: 2010, American Commu-
nity Survey Reports ACS-19, U.S. Census Bureau, May 2012, http://bit.ly/1eSJqe4, dostęp: 5.01.2017.

50  A. Terrazas, Immigrants in New-Destination States, Migration Policy Institute, February 8, 2011, 
http://bit.ly/2AIYk5a, dostęp: 5.01.2017.

51  N.P. Walters, E.N. Trevelyan, The Newly Arrived Foreign- Born Population of the United States: 
2010, American Community Survey Briefs, November 2011, http://bit.ly/2BnfXc3, dostęp: 25.01.2017.

52  M. Price, Cities Welcoming Immigrants: Local Strategies to Attract and Retain Immigrants 
in U.S. Metropolitan Areas, International Organization for Migration, December 2014, s. 7, http://bit.
ly/1QXT5EV, dostęp: 25.01.2017. 



EKONOMIA A MIGRACJE

Stałym zainteresowaniem, które towarzyszy badaczom związków między procesa-
mi imigracyjnymi a ekonomią państw przyjmujących, jest poszukiwanie pierwotnej 
przyczyny wędrówek ludności. W tym dyskursie najczęściej zestawia się dwie kon-
cepcje. Pierwsza z nich zakłada, że większą rolę odgrywa kondycja ekonomiczna 
krajów wysyłających; druga dowodzi, że istotniejsze znaczenie dla migrantów mają 
jednak możliwości, jakie oferuje państwo przyjmujące1. Liczba czynników wpływa-
jących na podjęcie decyzji o przemieszczeniu jest duża, a wiele z nich ma podłoże 
pozaekonomiczne. W dyskusjach nad powiązaniami migracji z ekonomią zwraca się 
uwagę m.in. na proces starzenia się społeczeństw, który wpływa na malejącą zastę-
powalność pracowników. Przyszłość potencjału pracowniczego państw rozwiniętych 
spoczywa zatem w rękach imigrantów2. 

Wpływ imigrantów na społeczeństwo państwa przyjmującego oraz jego gospo-
darkę związany jest z ich charakterystyką. Ważne są posiadane kompetencje spo-
łeczne, językowe czy umiejętności zawodowe3. Inne będą konsekwencje obecno-
ści imigrantów niewykwalifi kowanych, a inne – profesjonalistów. W perspektywie
krótkoterminowej konsekwencje napływu migrantów prowadzą do zwiększenia po-
daży siły roboczej4. Innym obszarem, na którym można obserwować bezpośrednie 
rezultaty prowadzonej przez państwo polityki imigracyjnej, jest system fi skalny. Imi-
granci płacą podatki (handlowy, akcyzowy, od nieruchomości), korzystają z usług, 
np. systemu ubezpieczeń społecznych, są również konsumentami różnych dóbr. Taka 
aktywność cudzoziemców w kraju przyjmującym przyczynia się do tworzenia za-
równo dochodów, jak i wydatków. Tym samym istotny jest zarówno zakres korzy-
stania przez nich z usług państwa, jak i wysokość odprowadzanych podatków. Warto 

1  D.S. Massey, International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century: The Role of the 
State, „Population and Development Review”, June 1999, Vol. 25, No. 2, s. 303.

2  The Economic and Fiscal Consequences of Immigration, F.D. Blau, C. Mackie (red.), Washington 
D.C.: The National Academies of Sciences, Ingineering and Medicine, 2017, s. 80.

3  Ibidem, s. 178.
4  K. Wysieńska, Z. Karpiński, Ekonomia imigracji – imigranci na polskim rynku pracy, „Anali-

zy, Raporty, Ekspertyzy”, 6, 2011, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, http://bit.ly/2B9dOPv, dostęp: 
17.01.2018.
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zwrócić uwagę, że w przypadku pewnych grup imigrantów państwo poniekąd na 
nich oszczędza. Dotyczy to osób w wieku produkcyjnym, którym nie trzeba zapew-
nić edukacji czy zorganizować szkoleń zawodowych. W przypadku wysoko wykwa-
lifi kowanych pracowników jest to również grupa, która rzadko korzysta z systemów 
wsparcia socjalnego państwa. W raporcie opublikowanym przez Instytut Polityki 
Ekonomicznej i Podatkowej (Institute on Taxation and Economic Policy) zwróco-
no uwagę na rolę, jaką w amerykańskiej gospodarce i polityce fi skalnej odgrywają 
nielegalni imigranci. Wbrew obiegowym opiniom propagowanym przez środowiska 
antyimigracyjne, jakoby przebywający w USA bez zezwolenia cudzoziemcy na-
rażali państwo wyłącznie na koszty, wykazano pozytywne aspekty ich obecności. 
Prognozowano, że zalegalizowanie pobytu nielegalnych imigrantów i stworzenie im 
możliwości uzyskania obywatelstwa przyniosłyby większe niż dotychczas osiągane 
wpływy budżetowe. Ich wysokość mogłaby sięgnąć nawet 3 miliardów dolarów wię-
cej. Deportowanie przebywających bez zezwolenia mieszkańców USA oznaczałoby 
wyrzeczenie się potencjalnego dochodu5. 

Szacunkowe dane za 2016 rok wskazywały, że nielegalni imigranci w USA za-
płacili w postaci podatków federalnych i stanowych niemal 12 miliardów dolarów. 
Wyliczona średnia wysokość odprowadzanych podatków z dochodów w tej grupie 
wyniosła 8%6. Dla porównania: podatki, które zapłacili nielegalnie przebywający 
w USA cudzoziemcy, sięgnęły w 2010 roku wysokości 10,6 miliarda dolarów. Ozna-
czało to, że obcokrajowcy średnio odprowadzali 6,4% swoich dochodów do skarbu 
państwa w postaci stanowych i federalnych zobowiązań7. W tej sytuacji rodzi się jed-
nak pytanie, w jaki sposób nielegalnie pracujący w USA cudzoziemcy mogą płacić 
składki na państwowe ubezpieczenie społeczne. Przyczynił się do tego m.in. sposób 
działania biurokracji amerykańskiej. Wielu imigrantów przebywających w kraju bez 
zezwolenia nabyło fałszywe numery ubezpieczeniowe i posługując się nimi, pozoro-
wało legalność zatrudnienia i odprowadzało regularnie składki. Wydaje się, że dopó-
ki pieniądze wpływały do budżetu państwowego, administracja nie przykładała wiel-
kiej wagi do weryfi kacji kart ubezpieczenia społecznego. Biurokracja i nadmierne 
obciążenie obowiązkami Administracji Ubezpieczeń Społecznych (Social Security 
Administration, SSA), instytucji zarządzającej systemem, sprawiły, że wykrycie fał-
szywego numeru ubezpieczeniowego było trudne8. Jeśli nawet SSA wykryła numer, 
którego nie było w ofi cjalnej bazie (lub gdy dane się nie zgadzały), jedyne, co mo-
gła zrobić, to przekazać informację do właściwego pracodawcy. Miało to charakter 

5  L. Christesen Gee, M. Gardner, M.E. Hill, M. Wiehe, Undocumented Immigrants’ State & Local 
Tax Contributions, The Institute on Taxation and Economic Policy, March 2017, http://bit.ly/2CzMPh2, 
dostęp: 19.01.2018.

6  Ibidem.
7  M. Santana, 5 Immigration Myths Debunked, CNN, 20.11.2014, http://cnnmon.ie/2kFCvzc, 

dostęp: 19.01.2018.
8  B.D. Bovbjerg, Social Security Administration: Improved Agency Coordination Needed for Social 

Security Card Enhancement Eff orts, DIANE Publishing, 2006, s. 16; szerzej zob.: M. Derthick, Agency 
Under Stress: The Social Security Administration in American Government, Washington: Brookings In-
stitution Press, 2011. 
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wyłącznie powiadomienia i nie inicjowało żadnego postępowania wyciągającego 
konsekwencje, co w istotnym stopniu przyczyniało się do słabości sytemu kontroli9. 

Dla posiadacza fałszywego numeru ubezpieczeniowego sięganie po gwaranto-
wane nim korzyści było jednak niebezpieczne. Podczas stosowanych procedur we-
ryfi kacyjnych mogło dojść do ujawnienia faktu bezprawnego pobytu. Obawy, by tak 
się nie stało, sprawiały, że imigranci, nawet będąc w trudnej sytuacji życiowej, nie 
decydowali się na podjęcie takiego ryzyka. Tym samym odprowadzając składki, zasi-
lali budżet państwa, ale jednocześnie nie korzystali z żadnego wsparcia fi nansowego. 

Największym ciężarem dla kraju przyjmującego staje się grupa tych obcokrajow-
ców, którzy intensywnie korzystają ze świadczeń socjalnych. „Migracja dla socjalu” 
jest jednak bardziej wyzwaniem dla krajów Europy Zachodniej niż USA. Dane doty-
czące wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Fund) pokazały, 
że nielegalni imigranci zasilali instytucję niemałymi kwotami10. Te informacje nie 
pokrywały się z argumentami przywoływanymi przez środowiska antyimigracyjne, 
które posądzały ich o nadmierne korzystanie ze środków amerykańskiego podatnika, 
kierowanych na wsparcie osób w trudnych sytuacjach życiowych. Należy pamię-
tać, że nielegalny status imigracyjny nie dopuszcza do korzystania z jakichkolwiek 
federalnych programów pomocowych. Dodatkowo analiza danych ekonomicznych 
dowiodła, że wkład nielegalnych imigrantów do budżetu Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych utrzymywał się na szacunkowym poziomie około 15 miliardów dola-
rów rocznie11. 

W sporach między zwolennikami dopuszczenia większej liczby imigrantów a re-
strykcjonistami są obszary, które można zweryfi kować wymiernymi i obiektywny-
mi wskaźnikami, ale są również takie, które mają charakter subiektywny i ocenny. 
Jednym z nich jest ocena wartości imigrantów dla amerykańskiego państwa i spo-
łeczeństwa pod kątem wnoszonej przez nich innowacyjności i przedsiębiorczości. 
Argument ten był często przywoływany podczas debat nad kształtem polityki imi-
gracyjnej. Zwolennicy ograniczonego napływu imigrantów zwrócili jednak uwagę 
na relatywizm danych mówiących o większej przedsiębiorczości imigrantów niż 
rodzimych pracowników. Podkreślali, że pozytywne opinie o cudzoziemcach budo-
wane były na podstawie wyników badań prowadzonych na grupie osób od 18. roku 
życia. Sceptycy podkreślali, że z dotychczasowych ustaleń wynikało, iż młodych 
przedsiębiorców, poniżej 25. roku życia, było bardzo mało. Pamiętając o tym, nale-
żałoby badać grupę powyżej tego wieku. Było to tym bardziej istotne, że dane dla 
tak określonych grup wiekowych różniły się. O ile bowiem młodsi wiekowo badani 
częściej prowadzili własną działalność gospodarczą (10%) niż rodzimi pracownicy 
(8%), o tyle różnica ta zacierała się w grupie osób powyżej 25. roku życia (odpowied-
nio 11,4% i 11,1%)12. Jednocześnie należało pamiętać o jeszcze jednym czynniku, 
który istotnie wpływał na wiarygodność wyników takich badań – wieku imigrantów. 

9  Undocumented Immigrants in the United States: An Encyclopedia of Their Experience, A. Ochoa 
O’Leary (red.), Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-CLIO, 2014, s. 653.

10  S. Anderson, Immigration, Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-CLIO, 2010, s. 183.
11  Ibidem.
12  Ibidem.
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Najliczniejszą część strumienia imigracyjnego stanowili głównie ludzie po 25. roku 
życia.

Zauważono ponadto, że charakter amerykańskiej polityki imigracyjnej wpływa 
niekorzystnie na przedsiębiorczość imigrantów. Wprowadzając system przedkłada-
jący powiązania rodzinne nad umiejętności posiadane przez obcokrajowców, USA 
doprowadziły do spadku „jakości” przyjmowanych cudzoziemców13. Polityka łącze-
nia rodzin oraz nielegalna imigracja uważane są za dwie główne przyczyny spad-
ku potencjału przedsiębiorczości obcokrajowców14. Obie te okoliczności wpływają 
na szybkość i stopień asymilacji. Imigranci „gorsi jakościowo” (m.in. przez brak 
wykształcenia), podobnie jak nielegalnie przebywający, najczęściej wybierają życie 
w dzielnicach etnicznych, gdzie kultywuje się tożsamość świadczącą o pochodze-
niu. W przypadku przebywających w USA bezprawnie obcokrajowców dodatkowym 
ograniczeniem dla ich przedsiębiorczości były bariery wynikające ze statusu imigra-
cyjnego. Uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności, możliwość zaciągania 
kredytów czy otrzymywania wsparcia, jakim jest prawo do dochodzenia sprawiedli-
wości przed sądem w sporach handlowych, było praktycznie niemożliwe. Warto rów-
nież zauważyć, iż teza zakładająca, że gospodarcza aktywność imigrantów w kraju 
przyjmującym jest zależna od poziomu przedsiębiorczości w kraju wysyłającym, nie 
znalazła potwierdzenia np. w przypadku imigracji meksykańskiej. Według Monito-
ra Światowej Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Monitor) wśród krajów 
OECD Meksyk przodował w liczbie samozatrudnionych obywateli, co nie pokry-
wało się jednak z aktywnością obserwowaną w grupie imigrantów meksykańskich 
w USA15. 

Analizując związki między migracjami i ekonomią, należy również zwrócić 
uwagę na zjawisko przywołane już na wstępie książki, które towarzyszy przepły-
wom ludzi między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Jego skutki dotykają 
zarówno państw wysyłających imigrantów, jak i przyjmujących. Proces, który po-
wszechnie jest określany jako drenaż mózgów, ma dwoisty charakter. W literaturze 
anglojęzycznej to rozróżnienie widoczne jest już w terminologii. Z punktu widzenia 
skutków w środowisku przyjmującym imigrantów mówi się o „pozyskiwaniu móz-
gów” (brain gain; o pozytywnym charakterze z punktu widzenia ekonomii). Jest to 
przeciwieństwem drenażu/utraty mózgów (brain drain; o negatywnym charakterze 
z punktu widzenia ekonomii), który charakteryzuje sytuację w kraju wysyłającym. 
Defi niując pojęcie „drenaż mózgów”, zarówno Słownik języka polskiego PWN, jak 
i Uniwersalny słownik języka polskiego podają podobne wyjaśnienia, odpowiednio: 
„ściąganie specjalistów wysokiej klasy do innego kraju lub fi rmy poprzez zapewnie-
nie im tam lepszych warunków pracy i płacy” oraz „skłanianie specjalistów wysokiej 
klasy do podejmowania pracy w krajach uprzemysłowionych przez zapewnienie im 

13  S.C. Parker, The Economics of Entrepreneurship, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 
s. 177.

14  Ö.B. Bodvarsson, H. Van den Berg, The Economics of Immigration: Theory and Policy, Dor-
drecht–Heidelberg–London–New York: Springer Science & Business Media, 2013, s. 356.

15  GEM 2003 Global Report, Global Entrepreneurship Monitor, http://bit.ly/2DCAPPQ, dostęp: 
22.01.2018.
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lepszych warunków ekonomicznych i nowoczesnej organizacji pracy”16. Należy za-
uważyć, iż podejście zastosowane w obu defi nicjach tłumaczy zjawisko w sposób 
jednowymiarowy i przenosi ciężar znaczeniowy pojęcia na stronę państwa przyj-
mującego. Charakterystyka zjawiska pokazuje jednak, że w istotnym stopniu doty-
ka ono również kraju emigracji i polityka państwa przyjmującego nie jest jedynym 
czynnikiem wpływającym na jego rozwój. Równie istotny jest stopień inwestycji 
w kapitał ludzki17 po stronie wysyłającej, który bezpośrednio wpływa na decyzję jed-
nostki o migracji. Uwzględniając te zastrzeżenia, można posługiwać się wykładnią 
Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), która drenaż mózgów tłumaczy 
jako „ponadgraniczną mobilność osób wysoko wykwalifi kowanych, które pozostają 
za granicą przez dłuższy czas”18. Słabością tej defi nicji jest określenie przedziału 
czasowego pobytu obcokrajowca w państwie przyjmującym. IOM przyjął wyłącznie 
perspektywę długoczasową, podczas gdy przebieg zjawiska wskazał, że część trans-
granicznych ruchów migracyjnych osób wysoko wykształconych miała charakter 
krótkoterminowy lub cykliczny. Zagraniczne staże, szkolenia czy stypendia dotyczą 
nie tylko naukowców, ale również lekarzy czy pracowników na wyższych stanowi-
skach w międzynarodowych korporacjach. 

Odpowiadając na problemy defi nicyjne, zaproponowano termin „wymiana móz-
gów” (brain exchange), który można stosować w sytuacji, kiedy przepływ wysoko 
wykwalifi kowanych ludzi ma charakter dwustronny, o podobnym stopniu nasilenia, 
czyli przyjmuje wartość równą zeru19. W wypadku gdy z kraju wysyłającego emigro-
wała duża liczba profesjonalistów, zachodziło zjawisko drenażu/utraty mózgów. Gdy 
państwo przyjmujące odczuwało wzmożony napływ wysoko wykwalifi kowanych 
pracowników, zachodziło zjawisko pozyskiwania mózgów:

Obecnie użycie terminu „drenaż mózgów” stało się problematyczne, z uwagi na jego nie-
precyzyjność i niejednoznaczność. Część autorów zdaje się nadal wykorzystywać to okre-
ślenie do opisu wszystkich typów migracji osób wykwalifi kowanych, zaś inni stosują je 
w celu wyraźnego podkreślenia negatywnych ekonomicznych skutków tego zjawiska dla 
krajów rozwijających się (emigracji)20. 

Oceniając skutki procesu drenażu mózgów, podkreśla się jednak, że nie są one 
jednoznacznie negatywne. Utrata wartościowych zasobów ludzkich równoważona 
jest w pewnym stopniu transferami pieniężnymi wysyłanymi przez imigrantów, które 
często stanowią istotną pozycję w budżetach krajów emigracyjnych (o czym szerzej 
w dalszej części tego rozdziału). Ponadto znacząca liczba emigrantów udających się 
do kraju przyjmującego, a także powracających może stać się stymulatorem kolejnych 

16  Uniwersalny słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2008, s. 694.

17  Powszechnie przez to pojęcie rozumie się wszystkie cechy i umiejętności ludzi, które wpływają 
na ich produktywność.

18  World Migration 2003. Managing Migration – Challenges and Responses for People on the 
Move, International Organization for Migration, 2003, s. 215.

19  P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.

20  J. Brzozowski, Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifi kowanych emigrantów a inwestycje 
w kapitał ludzki, „Ekonomista”, nr 6, 2010.
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fal migracyjnych21. Warto jednak zauważyć, że ich rynkowa wartość będzie nawet 
wyższa niż przed wyjazdem, gdyż do wcześniej posiadanej wiedzy i umiejętności 
dodali jeszcze międzynarodowe doświadczenie. Bezsprzecznie walory ekonomiczne 
takiej migracji odczuwają państwa docelowe. Nie ponosząc kosztów potrzebnych do 
wyedukowania profesjonalistów, pozyskują rzeszę wysoko wykształconych specjali-
stów. W kontekście społecznym wykształceni i przedsiębiorczy imigranci mogą być 
postrzegani jako zagrożenie dla miejscowych pracowników. Obserwuje się jednak, 
że stopień niechęci części społeczeństw przyjmujących i tak jest mniejszy w stosun-
ku do imigracyjnej elity niż wobec słabo wykształconych czy nielegalnych przyby-
szów22. 

Teoretyczne cechy opisujące zjawisko pozyskiwania mózgów można analizować 
na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których współczesna debata imi-
gracyjna w istotnym zakresie dotyczy tego zjawiska. Wywołana została przez za-
powiedź prezydenta Donalda Trumpa zreformowania systemu imigracyjnego w za-
kresie pozyskiwania profesjonalistów. Krytycy istniejących rozwiązań zarzucają mu 
nadmierne faworyzowanie mobilności rodzinnej. System preferencji skonstruowany 
w latach 60. XX wieku wprowadził rozbudowany program łączenia rodzin, który ich 
zdaniem nie przyczynił się do poprawy jakości populacji imigrantów i reprezentowa-
nego przez nią kapitału ludzkiego. Analiza danych amerykańskiego Biura Spisu Po-
wszechnego dotyczących wyspecjalizowanych imigrantów w USA nie potwierdziła 
tych zarzutów. W stosunku do trendów migracyjnych z drugiej połowy XX wieku 
charakterystyka przybywających obcokrajowców zmieniła się także w kategorii po-
siadanego przez nich kapitału ludzkiego. Niemal połowa imigrantów (48%), którzy 
w latach 2011–2015 zostali wpuszczeni na terytorium USA, posiadała wyższe wy-
kształcenie. To w dużej mierze zasługa napływu Azjatów, w szczególności Hindusów, 
wśród których 86% ukończyło co najmniej college23. Kolejne dane dowiodły tezy, 
że ekonomia i gospodarka Stanów Zjednoczonych to główni benefi cjenci zjawiska 
„pozyskiwania mózgów”. Niemal jedna czwarta całkowitej liczby fi rm zakładanych 
w latach 1995–2005 miała fundatora obcokrajowca24. Ponad połowa (52%) nowych 
przedsięwzięć w Sillicon Valley zostało zrealizowanych przez cudzoziemców. Około 
połowy międzynarodowych patentów zgłoszonych w 2006 roku z terytorium USA 
również związanych było z innowacyjnością obcokrajowców. Warto zauważyć, że 

21  I. Nawrot, Gospodarcze skutki bezrobocia [w:] Praca, społeczeństwo, gospodarka. Między polity-
ką a rynkiem, J. Osiński (red.), Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2011, s. 114.

22  A. Makulec, Konsekwencje migracji wysoko wykwalifi kowanego kapitału ludzkiego dla krajów 
wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego, „CMR Working Papers”, 61(119), Luty 
2013, http://bit.ly/2Ed7MTm, dostęp: 3.02.2018.

23  J. Batalova, M. Fix, New Brain Gain: Raising Human Capital Among Recent Immigrants to the 
United States, Migration Policy Institute, May 2017, http://bit.ly/2EcZdId, dostęp: 3.02.2018.

24  A. Sahay, Reverse Brain Drain: New Strategies by Developed and Developing Coubtries 
[w:] Global Diasporas and Development: Socioeconomic, Cultural, and Policy Perspectives, S. Sahoo, 
B.K. Pattanaik (red.), New Delhi–Heidelberg–New York–Dordrecht–London: Springer Science & Busi-
ness Media, 2013, s. 193.
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jedna trzecia wszystkich amerykańskich zdobywców Nagrody Nobla w dziedzinie 
medycyny i fi zjologii miała rodowód imigrancki25. 

Wielu zwolenników imigracji uważa jednak, że Stany Zjednoczone Ameryki nie 
wykorzystują w pełni możliwości, jakie niesie zjawisko „pozyskiwania mózgów”. 
Wnioskują o szybką reformę prawa imigracyjnego, która pozwoli na zwiększenie 
rocznego dopuszczalnego limitu dla profesjonalistów. Dotychczasowy system ich 
zdaniem nie sprawdza się w warunkach popytu i podaży ekonomiczno-migracyjnej. 
Branża nowoczesnych technologii zgłasza wciąż rosnące, niezaspokojone zapotrze-
bowanie na specjalistów, które w niewystarczającym stopniu jest zapełniane przez 
pracowników sprowadzanych z Indii26. W konfrontacji z ograniczeniami wynikają-
cymi z istniejących reguł imigracyjnych doszło jednak do swoistego zastoju. Pracow-
nicy, obcokrajowcy, w tym także osoby, które ukończyły amerykańskie uniwersytety, 
czekają nawet po 10 lat na otrzymanie zezwolenia na legalny pobyt w USA. Taka sy-
tuacja sprawiła, że wielu profesjonalistów zaczęło wybierać inne miejsca docelowe 
migracji. Coraz istotniejszym rywalem w starciu o korzyści płynące z „pozyskiwania 
mózgów” staje się Kanada. Kiedy Donald Trump deklarował ograniczenie napływu 
cudzoziemców profesjonalistów, zgodnie z przyświecającą jego prezydenturze ideą 
America First, Justin Trudeau ogłosił nowy program stymulujący imigrację elit. Jest 
to rodzaj „szybkiej ścieżki imigracyjnej” (tzw. Global Skills Strategy) dla wysoko 
wykształconych pracowników zatrudnianych przez fi rmy na terenie Kanady. Zgod-
nie z tym programem rozpatrzenie wniosku wizowego ma trwać nie dłużej niż dwa 
tygodnie27. Wśród krytyków polityki imigracyjnej USA wobec profesjonalistów był 
również burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg, który tak skomentował poli-
tykę imigracyjną USA: 

[...] popełniamy to, co nazywam narodowym samobójstwem. Jakimś sposobem po 9/11 
odeszliśmy od sprowadzania najlepszych i najmądrzejszych na rzecz powstrzymywania 
ich napływu. W rzeczywistości popełniamy największą głupotę, dajemy im wykształce-
nie, a potem nie dajemy zielonych kart28.

Analizując konsekwencje napływu imigrantów profesjonalistów, należy jednak 
zwrócić również uwagę na zjawisko niewykorzystania potencjału kapitału ludzkie-
go. Nie zawsze osiedlający się w USA wyspecjalizowani cudzoziemcy znajdują za-
trudnienie zgodne z posiadanymi kwalifi kacjami. Dane zgromadzone przez badaczy 
z MPI wskazały, że niemal 2 miliony obcokrajowców z wykształceniem na pozio-
mie co najmniej college’u nie miało pracy lub było zatrudnionych na stanowiskach 

25  D.M. West, Creating a “Brain Gain” for U.S. Employers: The Role of Immigration, The Brook-
ings Institution, 12.01.2011, http://brook.gs/2kDlVNd, dostęp: 3.02.2018; A. Bluestein, The Most Entre-
preneurial Group in America Wasn’t Born in America, „INC Magazine”, February 2015, http://on.inc.
com/2qk2mzV, dostęp: 3.02.2018.

26  Szerzej zob.: P.M. Orrenius, M. Zavodny, Beside the Golden Door: U.S. Immigration Reform in 
a New Era of Globalization, Washington D.C.: AEI Press, 2010; Higher Education and Silicon Valley: 
Connected But Confl icted, W.R. Scott, M.W. Kirst (red.), Baltimore: JHU Press, 2017.

27  S. Sataline, Trump Has Started a Brain Drain Back to India, „Foreign Policy”, 22.09.2017, http://
bit.ly/2fgHxNX, dostęp: 3.02.2018.

28  D.M. West, Creating a “Brain Gain” for U.S. Employers: The Role of Immigration, The Brook-
ings Institution, 12.01.2011, http://brook.gs/2kDlVNd, dostęp: 3.02.2018.
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wymagających niższych kwalifi kacji. Określa się to jako „marnotrawstwo mózgów” 
(brain waste), oznaczające również dodatkowe koszty dla państwa29. Były one rów-
noważne wpływom, które zasiliłyby budżet, gdyby cudzoziemscy pracownicy za-
trudnieni zostali zgodnie z posiadanym potencjałem. W skali całego kraju straty li-
czono w miliardach dolarów. Z ustaleń Biura Spisu Powszechnego za lata 2009–2013 
wynikało, że spośród 7,9 miliona wyedukowanych na wyższym poziomie cudzo-
ziemskich pracowników co czwarty zatrudniony był poniżej posiadanych kwalifi ka-
cji30. Kalkulacje ekonomiczne dla tej liczby mówiły o prawie 40 miliardach dolarów 
rocznie, których budżet nie zyskał, a które wpłynęłyby, gdyby osoby te zatrudnione 
były na odpowiednich stanowiskach. 

Stany Zjednoczone mają ogromny potencjał przyciągający ambitnych imigran-
tów. Uniwersytety o globalnej renomie, mocna gospodarka, podejście do przedsię-
biorczości sprawiają, że pojawia się wielu chętnych na przeniesienie się do USA. 
Możliwości te podlegają jednak ograniczeniom, które mogą wpłynąć na zwiększenie 
prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska „marnotrawstwa mózgów”. Wśród nich 
znajdują się stopień znajomości języka oraz jakość odebranego wykształcenia. War-
tość posiadanej wiedzy jest najczęściej oceniana przez renomę ukończonej uczelni; 
52% (2016 rok) obcokrajowców z wyższym wykształceniem zdobywało wiedzę na 
pozaamerykańskich uczelniach i pochodziło z nieanglojęzycznych krajów. To ozna-
czało, że ich znajomość środowiska rynku pracy w USA była gorsza niż imigrantów, 
którzy studiowali w Stanach Zjednoczonych, co potwierdzały gromadzone dane. 
Wynikało z nich, że najbardziej wrażliwi na wymagania ekonomii i gospodarki byli 
imigranci kształceni poza granicami USA. 29% tej grupy doświadczało zjawiska 
„marnotrawstwa mózgów”, w porównaniu z obcokrajowcami z dyplomami amery-
kańskich uczelni i rodzimymi pracownikami – odpowiednio 21% oraz 18%31. Ważne 
były kompetencje związane z doświadczeniem zawodowym, ale także z orientacją 
w funkcjonowaniu miejscowego rynku pracy. Nieznajomość tych zasad kształtowała 
postawy i zachowania zmniejszające efektywność działań imigrantów. W zjawisku 
„marnotrawstwa mózgów” kryje się jeszcze dodatkowe zagrożenie dla wartości ka-
pitału ludzkiego. Długookresowa praca na stanowiskach wymagających niższych 
kwalifi kacji stymulowała proces stopniowego pogarszania się posiadanych umiejęt-
ności oraz wiedzy. W ogólnym rozrachunku decyzja imigranta o przemieszczeniu 
okazywała się nieopłacalna. Wykonując pracę poniżej swoich kwalifi kacji, osiągał 
on również niższe dochody. Nie rozwijał się zawodowo i nie podnosił posiadanych 
kwalifi kacji, a w wielu przypadkach dotychczas posiadane umiejętności uległy ero-
zji. To miało dalsze konsekwencje, związane również z ewentualnym powrotem do 
kraju pochodzenia. Znalezienie zatrudnienia w sektorach odpowiadających posiada-
nemu wykształceniu również było utrudnione. Tym samym konsekwencje zjawiska 

29  Szerzej zob.: K. Tamas, J. Palme, How Migration Can Benefi t Development: Bridging the Re-
search and Policy Gap, Institute for Futures Studies, 2006; D.M. West, Brain Gain: Rethinking U.S. 
Immigration Policy, Washington: Brookings Institution Press, 2010.

30  J. Batalova, M. Fix, J.D. Bachmeier, Untapped Talent: The Costs of Brain Waste among 
Highly Skilled Immigrants in the United States, Migration Policy Institute, December 2016, http://bit.
ly/2E1kC81, dostęp: 5.02.2018.

31  Ibidem.
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marnotrawstwa mózgów oddziaływały również w istotnym stopniu na państwa wy-
syłające – traciły one wykwalifi kowanych pracowników, którzy w przypadku powro-
tu dysponowali mniejszym kapitałem ludzkim32.

4.1. IMIGRANCI A RYNEK PRACY

Jedną z sił sprawczych procesów migracyjnych są ludzkie wyobrażenia i marzenia 
o lepszej rzeczywistości. Ważną rolę odgrywają te związane ze stanem posiadania 
i bezpieczeństwem fi nansowym swoim i rodziny. Ludzie, opierając swoją wiedzę 
na przekazach medialnych, relacjach znajomych i krewnych oraz zakorzenionych 
w globalnej świadomości mitach, budują swój obraz „imigranckiego raju”33. Mit 
o Eldorado, którego symbolika ulegała zmianom na przestrzeni czasu, równie mocno 
stymulował przemieszczanie się ludności w XVI wieku do Ameryki Łacińskiej, jak 
w XIX wieku do Kalifornii. Współczesne Stany Zjednoczone wciąż postrzegane są 
jako kraj ekonomicznych możliwości. Badania przeprowadzone przez Instytut Gal-
lupa dowiodły, że w skali globalnej ponad 700 milionów dorosłych ludzi (tj. 14% 
światowej populacji ludzi dorosłych), gdyby mogło, zdecydowałoby się na migrację. 
Wśród krajów docelowych potencjalnych imigrantów najpopularniejsze były USA. 
Jeden na pięciu respondentów (21%) chciałby przeprowadzić się do tego kraju. Skalę 
popularności Stanów Zjednoczonych widać zwłaszcza w porównaniu z kolejnymi 
wskazywanymi w tym rankingu miejscami docelowymi. Drugie co do popularności 
Niemcy wybrało 6%, Kanadę, Anglię i Francję – po 5%, a Australię – 4% poten-
cjalnych migrantów. Co ciekawe jednak, w skali 10 lat, w których Instytut Gallupa 
przeprowadzał to badanie, wskaźniki dotyczące USA utrzymywały się na względnie 
stałym poziomie. W przypadku Niemiec liczba chętnych do przeprowadzki do tego 
kraju wzrosła, co łączy się z otwartą polityką imigracyjną Angeli Merkel w czasie 
kryzysu uchodźczego w 2015 roku. W przypadku Wielkiej Brytanii zaś zmalała, co 
z kolei tłumaczy się niejasną sytuacją związaną z Brexitem34.

Świadomość niesłabnącej popularności gospodarki Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki jako głównego czynnika przyciągającego imigrantów sprawia, że debaty nad 
dopuszczalnością i konsekwencjami imigracji są w tym społeczeństwie wciąż żywe. 
Odpowiedzi na wiele pytań, m.in. o to, jaki wpływ na stan rodzimego rynku pracy 
będą mieć rzesze legalnych i nielegalnych imigrantów, są uzależnione od ideologicz-
nego podejścia środowiska, które ich udziela. Zwolennicy imigracji zwracają uwagę 
na pozytywne ekonomiczne aspekty obecności imigrantów, dowodząc ich przydat-
ności w społeczeństwie przyjmującym. Przeciwnicy podkreślają, że obecność taniej 

32  J. Brzozowski, Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifi kowanych emigrantów a inwestycje 
w kapitał ludzki, „Ekonomista”, nr 6, 2010.

33  R. Alba, N. Foner, Strangers No More: Immigration and the Challenges of Integration in North 
America and Western Europe, Princeton: Princeton University Press, 2015, s. 47.

34  N. Esipova, J. Ray, A. Pugliese, Number of Potential Migrants Worldwide Tops 700 Million, „Gal-
lup News”, 8.06.2017, http://bit.ly/2k6nvs4, dostęp: 17.12.2017.
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cudzoziemskiej siły roboczej skutkuje pogarszającymi się warunkami płac i pracy 
rodzimych pracowników. 

Badania opinii publicznej dowodzą, że Amerykanie zmieniali swoje nastawie-
nie do oceny wpływu imigrantów na ekonomię. W przedziale ostatniego ćwierć-
wiecza dwukrotnie ponad połowa respondentów uważała, że imigranci niekorzystnie 
wpływali na miejscową gospodarkę. W 1993 roku (tuż po recesji z lat 1990–1991) 
64% badanych wyrażało taką opinię, a w 2004 roku (po ogłoszeniu przez prezydenta 
Georga W. Busha projektu dotyczącego tymczasowych pracowników, który zalega-
lizowałby pobyt około 8 milionów nielegalnych imigrantów) 65% stwierdziło, że 
obecność imigrantów szkodziła gospodarce35. Wydaje się, że opinia ta podyktowana 
była w znacznej mierze emocjami wywołanymi planowanymi zmianami w polityce 
imigracyjnej, gdyż zaledwie rok później procent negatywnych opinii spadł do 49. 
Począwszy od 2010 roku, kiedy stosunek liczby zwolenników dostrzegających pozy-
tywny wpływ do liczby zwolenników podkreślających przede wszystkim negatywne 
konsekwencje wynikające z obecności imigrantów na rodzimym rynku pracy zrów-
noważył się, dostrzegalna była tendencja polaryzowania się nastrojów społeczeństwa 
amerykańskiego36.

 W 2017 roku, pomimo że polityka prezydenta USA Donalda Trumpa budowana 
była na negatywnym wizerunku imigranta, niemal połowa (49%) respondentów uwa-
żała, że imigranci wspierają gospodarkę USA. Przeciwnego zdania było 40% bada-
nych37. Pozytywny stosunek niemal połowy ankietowanych nie oznaczał, że Amery-
kanie całkowicie pozbawieni byli obaw. Przedmiotem troski była i nadal jest „jakość” 
przybywających cudzoziemców. Amerykańskie prawo imigracyjne przewiduje wiele 
mechanizmów, których celem jest zabezpieczenie interesu amerykańskiego podat-
nika przed negatywnymi konsekwencjami, jakie mogłaby wywołać nieumiejętność 
dostosowania się imigranta do wymogów amerykańskiego rynku pracy. Jak zauwa-
żono już we wcześniejszych rozdziałach, współczesna wizja polityki imigracyjnej 
USA, budowana od lat 60. XX wieku, zakłada większą otwartość na imigrantów 
wyspecjalizowanych. Niezależnie od tego, skąd pochodzą wysoko wykwalifi kowani 
pracownicy, ich podstawową zaletą z ekonomicznego punktu widzenia jest fakt, że 
zazwyczaj płacą wyższe podatki oraz rzadziej sięgają po wsparcie socjalne. Amery-
kańskie prawo imigracyjne reguluje kwestie napływu wykwalifi kowanych pracow-
ników z zagranicy przez procedurę znaną jako program wizowy H1-B38. Pozwala on 

35  E. Fussell, Warmth of the Welcome: Attitudes Toward Immigrants and Immigration Policy, „An-
nual Rewiev of Sociology”, Vol. 40, 2014; A. Pantoja, Against the Tide? Core American Values and 
Attitudes Toward US Immigration Policy in the Mid-1990s, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, 
Vol. 32, Issue 3, 2006. 

36  Szerzej zob.: J.A. Berg, Explaining Attitudes Toward Immigrants and Immigration Policy: A Re-
view of the Theoretical Literature, „Sociology Compass”, Vol. 9, Issue 1, 2015; J. Hainmueller, D.J. Hop-
kins, The Hidden American Immigration Consensus: A Conjoint Analysis of Attitudes Toward Immi-
grants, „American Journal of Political Science”, Vol. 59, Issue 3, 2015.

37  A. Swift, More Americans Say Immigrants Help Rather Than Hurt Economy, „Gallup News”, 
29.06.2017, http://bit.ly/2jbrKSo, dostęp: 17.12.2017.

38  Szerzej zob.: B. Powell, The Economics of Immigration: Market-Based Approaches, Social Sci-
ence, and Public Policy, New York: Oxford University Press, 2015; C. Costello, M. Freedland, Migrants 
at Work: Immigration and Vulnerability in Labour Law, Oxford: Oxford University Press, 2014.



Ekonomia a migracje 111

pracodawcom na terytorium USA sprowadzać i zatrudniać pracowników, których 
umiejętności i wiedza są na tyle wyjątkowe, iż na rodzimym rynku pracy nie ma 
możliwości znalezienia równie dobrych kandydatów wśród obywateli USA. Warunki 
takiego zatrudnienia są obwarowane wieloma zabezpieczeniami w celu zapobieżenia 
sytuacji, w której wizy pracownicze H1-B mogłyby się stać okazją do nadmiernego 
napływu obcej siły roboczej. Jednym z nich jest czas, na jaki można sprowadzić 
takiego pracownika – nie dłuższy niż sześć lat. Dodatkowo każdego roku fi skalnego 
Kongres ustala roczny dopuszczalny pułap wizowy dla tej kategorii pozwoleń. Roz-
wiązanie to wprowadziła ustawa imigracyjna z 1990 roku (Immigration Act of 1990), 
w której limit roczny imigracji pracowniczej określono na 65 tysięcy39. Osiem lat 
później Kongres zwiększył go do 115 tysięcy (American Competitiveness and Work-
force Improvement Act of 1998, ACWIA)40. Mocą kolejnej ustawy (American Com-
petitiveness in the Twenty-fi rst Century Act of 2000, AC21)41 z 2000 roku, w latach 
2001–2003 zezwolono na 195 tysięcy przyjazdów, a od 2004 roku powrócono do 
wyjściowego pułapu 65 tysięcy oraz 20 tysięcy dla posiadających wyższe wykształ-
cenie zdobyte na amerykańskich uczelniach42. Na 2018 rok fi skalny utrzymano do-
tychczasowe schematy. Przewidzianych zostało 65 tysięcy wiz H1-B, z czego jednak 
prawie 7 tysięcy zostało wyodrębnionych na potrzeby realizacji postanowień umów 
o wolnym handlu z Chile oraz Singapurem43. Dodatkowe 20 tysięcy przeznaczo-
no również dla tych obcokrajowców zatrudnianych w USA, którzy ukończyli studia 
w tym kraju (master’s degree).

Rozwiązanie, jakie oferuje wiza pracownicza w USA, przyciąga imigrantów 
z całego świata. Zgłoszenia przesyłane są w liczbach znacznie przekraczających 
zakładane przez amerykańską administrację limity. W 2016 roku wpłynęło 236 ty-
sięcy podań o wizę H1-B. Podczas naboru na rok 2018 już w pierwszym tygodniu 
rejestracji podań wypełniony został przewidziany limit roczny44. Taka sytuacja nie 
oznaczała automatycznego zamknięcia procedury przyjmowania zgłoszeń, gdyż 
z całej zebranej puli na dany rok losowanych jest ostateczne tylko tyle pozwoleń, ile 
przewiduje ustawowy limit. Ten nabór był jednak pierwszym od 2014 roku, kiedy 
w sumie wpłynęło mniej zgłoszeń niż w roku poprzednim. Według danych ame-
rykańskiego Urzędu ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS) w 2017 roku zostało 

39  Immigration Act of 1990, Pub.L. 101-649 (November 29, 1990), 104 Stat. 4978, Govtrack.us, 
https://bit.ly/2KasHW3, dostęp: 30.07.2018.

40  American Competitiveness and Workforce Improvement Act of 1998, Pub.L. 105-277 (October 21, 
1998), 112 Stat. 2681–641, NAFSA.org, https://bit.ly/2NT01mG, dostęp: 30.07.2018.

41  American Competitiveness in the 21st Century Act (AC 21), Pub.L. 106-313 (October 17, 2000), 
114 Stat. 1251, NAFSA.org, https://bit.ly/2mUlSib, dostęp: 30.07.2018.

42  Report on H1-B Petitions. Fiscal Year 2015 Annual Report to Congress. October 1, 2014 – Sep-
tember 30, 2015, U.S. Citizenship and Immigration Services, 16.02.2016, http://bit.ly/2ljhokS, dostęp: 
29.12.2017.

43  H-1B Fiscal Year (FY) 2018 Cap Season, U.S. Citizenship and Immigration Services, 3.10.2017, 
http://bit.ly/2npb9yp, dostęp: 29.12.2017.

44  H-1B Visa Quota For 2018 Filled in Less Than a Week, Inquirer.net, 13.04.2017, http://bit.
ly/2lpZlsz, dostęp: 29.12.2017; N. Natarajan, H1B Visa Applications Reach 85,000 Cap in 4 Days – All 
You Need to Know, Firstpost.com, 8.04.2017, http://bit.ly/2obfxAt, dostęp: 29.12.2017.
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złożonych 199 tysięcy wniosków o wydanie wizy H1-B45. Wśród fi rm aktywnie po-
szukujących zagranicznych pracowników byli znani na całym świecie giganci, jak 
IBM, Microsoft, Amazon, Google, Intel czy Apple. W pierwszej piątce fi rm, które 
podjęły starania o sprowadzenie największej liczby wykwalifi kowanych pracowni-
ków z zagranicy, znalazły się jednak fi rmy pochodzące głównie z Indii: Cognizant 
Technology Solutions Corp., Infosys oraz Wipro46. Dane gromadzone przez USCIS 
pokazały wyraźnie, że najaktywniejszymi uczestnikami programu wizowego H1-B 
byli dotąd Hindusi. W ostatniej dekadzie (2007–2017) przez tę grupę złożonych zo-
stało ponad 2 miliony wniosków. Drugimi co do liczebności składanych podań byli 
Chińczycy – niemal 300 tysięcy. Trzecie miejsce zajęli Filipińczycy – niemal 90 ty-
sięcy wniosków47. 

Rekrutowani pracownicy z obcych krajów to ludzie młodzi. Najwięcej, bo pra-
wie 2,5 miliona osób, mieściło się w przedziale wiekowym 25–34 lata, a niemal 
800 tysięcy w przedziale 35–44 lata. Jak zauważono wcześniej, branża komputerowa 
naj intensywniej korzystała z możliwości zatrudniania obcokrajowców. Około 2 mi-
lionów takich specjalistów znalazło pracę w fi rmach IT i pokrewnych48. Czynnikiem, 
który w istotny sposób stymulował napływ potencjalnych pracowników, była przede 
wszystkim wysokość proponowanych zarobków. Przeciętna płaca oferowana przez 
najważniejsze fi rmy w branży zaczynała się od 60 tysięcy dolarów i sięgała do 140 
tysięcy dolarów rocznie49. Choć dla wielu imigrantów takie zarobki mogły wydawać 
się atrakcyjne, należy zauważyć, że były one niższe niż w przypadku rodzimych spe-
cjalistów. Przedmiotem krytyki stało się wiele fi rm zatrudniających obcokrajowców, 
kiedy okazało się, że stałą ich praktyką było płacenie zagranicznym pracownikom 
poniżej średniej obecnej w danym regionie. Amazon, Facebook czy Google potrakto-
wały w ten sposób ponad 90% swojej zagranicznej siły roboczej50. Zarzucono im, że 
pod pozorem zatrudniania najlepszych specjalistów znaleźli sposób na importowanie 
taniej siły roboczej. Eksperci dowodzili, że „zdecydowana większość z przybywają-
cych na wizach H1-B miała co najwyżej zwykłe umiejętności z zakresu IT”51.

Firmy zyskiwały nie tylko tanich pracowników, ale również gwarancję ich wier-
ności. W przypadku gdy pracodawca zdecydował się na wspieranie swoich pracowni-
ków zatrudnionych w ramach programu H1-B w procesie starania się o prawo stałego 

45  S.A. O’Brien, H-1B Visa Applications Decline For First Time in 5 Years, CNN, 17.04.2017, http://
cnnmon.ie/2CvwET6, dostęp: 31.12.2017.

46  G. Donnelly, 37% of H-1B Visa Holders Work At These 20 Companies, Fortune.com, 3.08.2017, 
http://for.tn/2lhHNPY, dostęp: 29.12.2017.

47  Number of H‐1B Petition Filings Applications and Approvals, Country, Age, Occupation, In-
dustry, Annual Compensation ($), and Education FY2007 – FY2017, U.S. Citizenship and Immigration 
Services, http://bit.ly/2wR18eJ, dostęp: 29.12.2017.

48  Ibidem.
49  Y. Zhou, New Data on H-1B Visas Prove That IT Outsourcers Hire a Lot But Pay Very Little, 

„Quartz India”, 1.08.2017, http://bit.ly/2ueEF9j, dostęp: 29.12.2017.
50  G. Donnelly, 37% of H-1B Visa Holders…
51  M. Hiltzik, A Phony STEM Shortage And The Scandal Of Engineering Visas – How American 

Jobs Get Outsourced, „Los Angeles Times”, 26.02.2016, http://lat.ms/1oFnPxu, dostęp: 29.12.2017.
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pobytu w USA, ten tracił możliwość zmiany pracodawcy52. Krytyka programu H1-B 
nasiliła się wraz ze skandalem, jaki wywołała polityka zatrudnienia zastosowana 
przez Disney Co. Środowiska mówiące o negatywnym wpływie zagranicznej siły 
roboczej na rodzimy rynek pracy zyskały nowe argumenty na potwierdzenie ich za-
rzutów. W 2014 roku 300 pracowników Walt Disney Co., w tym wielu wieloletnich, 
zostało zwolnionych z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Zastąpiono ich nowo za-
trudnionymi specjalistami sprowadzonymi na podstawie programu wizowego H1-B. 
Oburzenie wywołał fakt, że 90-dniowy termin wypowiedzenia posłużył pracodaw-
cy do zlecenia zwalnianym pracownikom przyuczenia nowo zatrudnionych do ich 
obowiązków. Nie był to pierwszy taki przypadek w USA, ale po raz kolejny stał się 
przedmiotem debaty nad regułami i skutkami programu H1-B dla amerykańskiej go-
spodarki i rynku pracy. Korporacyjna część Ameryki przekonywała do rozszerzenia 
programu, wysuwając argumenty o poważnych brakach specjalistycznej siły pracow-
niczej w zakresie branż tzw. STEM (science, technology, engineering, mathematics). 
Wspierani byli przez członków Kongresu, którzy w 2015 roku przedstawili projekt 
reformy zakładającej rozwinięcie dotychczasowych zasad programu. Jeden z jego 
autorów, senator Marco Rubio (R-Floryda), powiedział: „Ameryka zasługuje na taki 
system imigracyjny, który będzie korzystny dla naszej gospodarki, rozbudzi innowa-
cyjność oraz stworzy dobrze płatne miejsca pracy”53. 

Wobec żywiołowej dyskusji, jaka toczyła się wokół wiz H1-B, kampania pre-
zydencka 2016 roku nie mogła pozostać obojętna. Za sprawą Donalda Trumpa za-
trudnianie zagranicznych pracowników stało się przedmiotem sporów politycznych. 
Początkowe stanowisko kandydata na prezydenta było zdecydowane – twierdził on, 
że wysoko wykwalifi kowani pracownicy z zagranicy „zdziesiątkują amerykańskich 
pracowników”54. W debacie, która odbyła się w Fox Theatre w Detroit na początku 
marca 2016 roku, Trump zmienił zdanie i zapewnił: „Potrzebujemy profesjonalistów 
i jeśli nie umiemy sobie z tym poradzić, to wpuścimy ich. Ale naprawdę potrzebu-
jemy ich w Dolinie Krzemowej, absolutnie musimy ich mieć”55. Zdanie to wygłosił 
w czasie, kiedy na jego ofi cjalnej stronie internetowej wciąż aktualny był komentarz 
negatywnie odnoszący się do kwestii sprowadzania zagranicznych pracowników. 
W krytyce wygłoszonej opinii pojawiły się argumenty, że Donald Trump sprzyja nie-
pochlebnej dla absolwentów amerykańskich uczelni argumentacji przedsiębiorców 
z przemysłu komputerowego, że poziom wiedzy i kompetencji rodzimych specja-
listów jest niewystarczający na ich potrzeby56. Głos środowiska zaawansowanych 

52  N. Matloff , Stop Using Infosys As A Scapegoat For America’s H-1B Visa Abuses, Fortune.com, 
3.05.2017, http://for.tn/2Cc3344, dostęp: 29.12.2017.

53  Bipartisan Legislation Reforms Employment-Based H-1B and Student Visas, Increases Access to 
Employment-Based Green Cards, and Promotes STEM Education, Orin Hatch. United States Senator for 
Utah, 13.01.2015, http://bit.ly/2CcxGWY, dostęp: 29.12.2017.

54  S. Jones, Trump: ‘I’m Changing’ on Visas For Highly Skilled Workers, CNSNews.com, 4.03.2016, 
http://bit.ly/2lwoQbz, dostęp: 31.12.2017.

55  „We need highly skilled people in this country, and if we can’t do it, we’ll get them in. But, and 
we do need in Silicon Valley, we absolutely have to have”. Tłum. wł. za: S. Jones, Trump: ‘I’m Chang-
ing’ on Visas…

56  P. Schlafl y, The Final Columns of Phyllis Schlafl y: Volume II, Creators Publishing, 2016; 
G. Ugeux, Immigration of Skilled Foreign Workers: America Is Shooting Itself in the Foot, „The Huffi  ng-
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technologii jest istotny w amerykańskiej polityce. Gospodarczo jest to jedna z naj-
bardziej obiecujących gałęzi. Według danych amerykańskiego Departamentu Pra-
cy zatrudnienie w sektorze IT w latach 2014–2024 wzrośnie o 15%, czyli znacznie 
szybciej niż w pozostałych branżach57. Dodatkowo prezydentowi zarzucono, że sam 
jako przedsiębiorca aktywnie korzystał z cudzoziemskiej siły roboczej, dopuszczając 
się przy tym różnych przewinień. W 2017 roku prasa ujawniła dokumenty poświad-
czające, że w wyniku decyzji sądu musiał wypłacić w ramach ugody ponad milion 
dolarów nielegalnym pracownikom z Polski, których zatrudniał w latach 80. XX 
wieku przy budowie Trump Tower58. 

W komentarzu po debacie, tłumacząc zmianę swojego stanowiska, Donald Trump 
dowodził, że jego wypowiedź została źle zinterpretowana:

Megan Kelly [dziennikarka prowadząca debatę – dop. A.B.] zapytała o imigrację wysoko 
wykształconych profesjonalistów. Program H1-B nie dotyczy ani profesjonalistów, ani 
imigracji: to są tymczasowi pracownicy obcokrajowcy, przywożeni z zagranicy dla wy-
raźnego celu, jakim jest zastąpienie amerykańskich pracowników tańszymi. Pozostaję cał-
kowicie oddany sprawie wyeliminowania nadużyć związanych z programem H1-B i za-
kończenia skandalicznych praktyk, jak te, które zdarzyły się na Florydzie u Disneya, kiedy 
Amerykanie zostali zmuszeni do przyuczania swoich zagranicznych następców. Zakończę 
na zawsze używanie programu H1-B jako programu taniej siły roboczej i wprowadzę ab-
solutny wymóg zatrudniania w pierwszej kolejności amerykańskich pracowników59.

Kwestią kluczową w prowadzonej debacie na temat programu H1-B stały się nad-
użycia, których dopuszczały się fi rmy sprowadzające imigrantów. Reguły programu 
nakładały na pracodawców obowiązek wypłaty wynagrodzeń dostosowanych do lo-
kalnego rynku. Tymczasem badania prowadzone w tym zakresie ujawniły nagmin-
ne stosowanie procedur pozwalających na wypłatę niższych środków pracownikom 
zagranicznym, bez łamania obowiązującego prawa. Luka w przepisach związana 
była z defi niowaniem umiejętności posiadanych przez sprowadzanych pracowników. 
W roku fi skalnym 2015 najniższe z możliwych kwalifi kacje do wykonywanej pracy, 
porównywane z poziomem wiedzy stażysty (tzw. internship) miało 41% imigrantów 
zatrudnionych na podstawie wiz H1-B. Takim pracownikom płaci się zazwyczaj 40% 
mniej, niż wynosi przeciętne wynagrodzenie w danym miejscu pracy60.

ton Post”, 20.09.2013, http://bit.ly/2CmXUWa, dostęp: 31.12.2017.
57  N. Natarajan, H1B Visa Applications…
58  C.V. Bagli, Trump Paid Over $1 Million in Labor Settlement, Documents Reveal, „The New York 

Times”, 27.11.2017, http://nyti.ms/2ibY22O, dostęp: 31.12.2017. 
59  „Megyn Kelly asked about highly-skilled immigration. The H-1B program is neither high-skilled 

nor immigration: these are temporary foreign workers, imported from abroad, for the explicit purpose 
of substituting for American workers at lower pay. I remain totally committed to eliminating rampant, 
widespread H-1B abuse and ending outrageous practices such as those that occurred at Disney in Florida 
when Americans were forced to train their foreign replacements. I will end forever the use of the H-1B as 
a cheap labor program, and institute an absolute requirement to hire American workers fi rst for every visa 
and immigration program. No exceptions”. Tłum. wł. za: C. Campbell, ‘I’m Changing’: Donald Trump 
Casually Announces Policy Flip-Flop At Debate, „Business Insider”, 3.03.2016, http://read.bi/2C4bqux, 
dostęp: 31.12.2017.
60  M. Hiltzik, A Phony STEM Shortage…; Y. Xue, R.C. Larson, STEM Crisis or STEM Surplus? Yes 
and Yes, „Monthly Labor Review”, May 2015, https://bit.ly/2LJwTRB, dostęp: 30.07.2018. 
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Warto zauważyć, że umiejętności posiadane przez przybywających cudzoziem-
ców bezpośrednio wpływają na sytuację rodzimych pracowników61. Nie jest jednak 
prawdą uogólnienie, że największe zmiany zachodziły w grupie niewykwalifi kowa-
nej siły roboczej, gdyż analogiczne wystąpiły w środowisku pracowników wysoko 
wykwalifi kowanych. Skala importu siły roboczej jest zależna od potrzeb gospodarki. 
Braki w rodzimych zasobach pracowniczych stymulują państwo do wdrażania roz-
wiązań pozwalających te luki zapełnić. Całkowity bilans korzyści i kosztów płyną-
cych z procesów migracji, zarówno w odniesieniu do pracowników wykwalifi kowa-
nych, jak i niewykwalifi kowanych, był bezpośrednio powiązany z umiejętnościami 
przez nich posiadanymi oraz ich porównaniem z umiejętnościami pracowników 
rdzennych. Zgromadzone dane potwierdziły, iż przeciętni imigranci zarabiali mniej 
niż osoby urodzone w USA. W wypadku gdy porównanie dotyczyło imigrantów oraz 
obywateli o analogicznym poziomie wykształcenia, ta rozbieżność z czasem zaczy-
nała zanikać. Były to prawidłowości charakterystyczne nie tylko dla USA, ale obecne 
również w innych krajach o typowo imigranckim charakterze. Im dłużej imigranci 
mieszkają i pracują w kraju docelowym, tym lepiej im się wiedzie również na rynku 
pracy. 

Ważnym punktem odniesienia w analizie powiązań migracji i ekonomii jest skala 
bezrobocia i poziom zatrudnienia wśród pracowników obcego i rodzimego pocho-
dzenia. W większości wysoko rozwiniętych krajów bezrobocie jest wyższe wśród 
imigranckiej siły roboczej. Dotyczy to jednak w znacznej części tych, którzy przybyli 
stosunkowo niedawno62. Stopień asymilacji pracowników obcokrajowców w znacz-
nym zakresie wpływa na ich sytuację na rynku pracy. Jak dowodzono wyżej, nowi 
imigranci muszą sprostać wyzwaniu adaptacji do nowego i obcego dla nich rynku 
pracy i dostosować do niego posiadane umiejętności. Przeprowadzone badania po-
kazały, że po upływie 10–15 lat od przyjazdu płace pracowników obcokrajowców 
oraz rodzimych uległy zrównaniu. Czas ten może wydłużyć się lub skrócić w za-
leżności od tego, jak duży dystans kulturowy dzieli kraj pochodzenia imigranta od 
kraju docelowego. Wydaje się jednak, że w ocenie powodów niższych zarobków 
nowych imigrantów teoria asymilacji nie powinna być przeceniana. Uznając istotny 
wpływ procesów asymilacyjnych na sytuację na rynku pracy, należy uzupełnić ją 
równie ważnym czynnikiem, jakim są posiadane przez potencjalnych pracowników 
kwalifi kacje63. Zdobyte umiejętności, wykształcenie czy znajomość języka w znacz-
nej mierze określają pozycję zawodową na miejscowym rynku pracy. Już w latach 
90. zauważono ograniczenia teorii asymilacji. Z prowadzonych badań wynikało, że 
gorsza pozycja obserwowanej w tym projekcie grupy latynoskich pracowników na 
amerykańskim rynku pracy wynikała bezpośrednio z faktu, że coraz liczniej przyby-
wali ci, którzy mieli najmniej do zaoferowania, młodzi, niewykształceni, bez znajo-

61  G.J. Borjas, Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy, Princeton: Princ-
eton University Press, 2011, s. 20.

62  R.B. Freeman, Migracje w procesie globalizacji, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2, 2007, s. 109, 
http://bit.ly/2CgMy61, dostęp: 28.12.2017.

63  R. Abramitzky, L. Platt Boustan, K. Eriksson, A Nation of Immigrants: Assimilation and Econo mic 
Outcomes in the Age of Mass Migration, „Journal of Political Economy”, June 2014, No. 3, s. 467–506.
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mości języka angielskiego. Co więcej, długoterminowe zmiany nie pokrywały się 
z tymi przewidywanymi przez teorię asymilacji. Liczba badanych Latynosów żyją-
cych w ubóstwie wzrosła. Dla porównania przywołano sytuację czarnoskórych pra-
cowników. Na początku projektu zarabiali około dwie trzecie tego, co pracownicy 
latynoscy, by u końca prowadzonych badań wyprzedzić ich w wysokości zarobków64. 

Obecność siły roboczej z zagranicy stymuluje zmiany rynku pracy kraju przyj-
mującego. Dostępna tańsza niż rodzima siła robocza wywołuje wiele pozytywnych 
i negatywnych zjawisk. Wartościowe są np. zmiany w zakresie postępu technolo-
gicznego, naukowego i innowacyjności. Spośród 87 fi rm rozpoczynających dzia-
łalność (tzw. start up-ów) połowa założona została przez imigrantów. W 70% tych 
przedsięwzięć imigranci, jeśli nie byli ich założycielami, zajmowali w nich jedne 
z najwyższych stanowisk65. Dominującym benefi cjentem funkcjonowania programu 
H1-B były jednak fi rmy outsourcingowe. Na ich interesach najmocniej zaznaczyły 
się negatywne skutki zamieszania wywołanego toczącą się debatą nad przyszłością 
pracowników zagranicznych. Zmniejszona liczba podań o wizy H1-B w 2017 roku 
była powszechnie uważana za skutek niepewności co do dalszego funkcjonowania 
tego rozwiązania. Zapowiedziana przez prezydenta Trumpa reforma programu H1-B 
w styczniu 2017 roku wywołała niepokój w Indiach, których obywatele w najwięk-
szym zakresie korzystają z możliwości stworzonych przez amerykański system imi-
gracyjny. Notowania fi rm Tata Consultancy Services (TCS), Infosys (INFY) i Wipro 
(WIT) na giełdzie w Mumbaju natychmiast spadły – TCS o 5% i o 4% INFY oraz 
WIT66.

Prezydent Donald Trump rozpoczął urzędowanie od decyzji (lub zapowiedzi pod-
jęcia decyzji) z zakresu prawa imigracyjnego. W kwietniu 2017 roku wydał rozpo-
rządzenie wykonawcze zatytułowane „Kupuj amerykańskie [produkty – dop. A.B.] 
i zatrudniaj Amerykanów” (Buy American and Hire American), którego celem było 
zmniejszenie negatywnych skutków wynikających z realizacji programu H1-B67. 
Zaproponowane rozwiązania miały zmniejszyć skalę dotychczasowych nadużyć, 
czemu służyć miał m.in. specjalny, nowy adres e-mail, na który można było słać 
informacje o wystąpieniu takich przypadków. Ponadto prezydent zobowiązał Depar-
tament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialny m.in. za sprawy imigracyj-
ne, ale również Departament Sprawiedliwości oraz Urząd Imigracyjny do bardziej 
skrupulatnego egzekwowania prawa imigracyjnego, tak by wizy H1-B trafi ały do 
imigrantów najbardziej wyspecjalizowanych, a tym samym lepiej opłacanych. Ten 
zabieg miał poprawić sytuację rodzimych pracowników, których płace były zaniżane 
lub którzy tracili pracę na rzecz zatrudnianych obcokrajowców. Kongres również 

64  Statistics on U.S. Immigration: An Assessment of Data Needs for Future Research, B. Edmonston 
(red.), National Academy Press, 1996, s. 42; R. Abramitzky, L. Boustan, Immigration in American 
Economic History, „Journal of Economic Literature”, December 2017, Vol. 55, No. 4, s. 1311–1345.
65  S. Anderson, 7 Facts You Didn’t Know About High-Skilled Immigrants, „Forbes”, 20.08.2016, http://
bit.ly/2DrJ0uE, dostęp: 28.12.2017.
66  R. Iyengar, India Freaks Out Over U.S. Plans to Change High-skilled Visas, CNN, 31.01.2017, http://
cnnmon.ie/2Cx0lmw, dostęp: 31.12.2017.
67  Presidential Executive Order on Buy American and Hire American, The White House, 18.04.2017, 
http://bit.ly/2CjCpq8, dostęp: 31.12.2017.
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pracował nad kilkoma projektami, których celem było m.in. ustalenie minimalnej 
płacy dla posiadaczy H1-B w wysokości 90 tysięcy dolarów rocznie (w 2017 r. było 
obecnie jest to 60 tysięcy) czy wprowadzenie zakazu zastępowania amerykańskich 
pracowników obcokrajowcami. Wśród krytyków pomysłów złożonych w Kongresie 
aktywną rolę odgrywał NASSCOM, czyli indyjskie stowarzyszenie branżowe tech-
nologii informatycznych i oprogramowania komputerowego. Jego przedstawiciele 
dowodzili, że tocząca się debata nad programem H1-B przyczyniła się do narastania 
mitów. Zwrócili uwagę, że dane wskazują na duże braki w grupie wyspecjalizowa-
nych pracowników wśród rodzimej siły roboczej, a do tego, zgodnie z informacjami 
Departamentu Pracy, około 20 milionów ludzi rocznie traci posadę z powodów in-
nych niż związane z zatrudnianiem obcokrajowców. Zaprzeczono również informa-
cjom o niskich wynagrodzeniach. Powołując się na dane USCIS oraz Pew Research 
Center, NASSCOM zapewniło, że w ośmiu na dziesięć indyjskich przedsiębiorstw 
IT średnia płaca dla pracowników z wizą H1-B była wyższa niż przeciętna płaca 
amerykańskiego obywatela pracującego w tej branży68. 

Pomimo nagłośnienia takich przypadków jak zwolnienia w Disney Co. zwolenni-
cy imigracji podkreślają, że mówienie o zawłaszczaniu amerykańskich miejsc pracy 
przez obcokrajowców jest mitem. Krytycy dotychczasowej polityki gospodarczej 
USA w obecnej administracji Donalda Trumpa, jak Peter Navarro (D), zwrócili uwa-
gę, że za problem zmniejszającej się liczby miejsc pracy na rynku odpowiedzial-
ni są nie imigranci, ale tzw. korporacyjna Ameryka, której silna pozycja wyrosła 
na fali reform przeprowadzonych przez prezydenta Ronalda Reagana w latach 80. 
XX wieku69. Aviva Chomsky również zgadza się z tą opinią. Próbując obalić ten 
mocno zakorzeniony w debatach na temat imigracji pogląd o zabieraniu miejsc pra-
cy Amerykanom przez obcych, odwołuje się do dwóch płaszczyzn analitycznych. 
Po pierwsze, przystępując do negacji tego twierdzenia, należy zacząć od defi nicji 
„amerykańskich miejsc pracy”. Na skutek zmian, jakie zaszły w gospodarce USA 
w drugiej połowie XX wieku, współcześnie trudno mówić o istnieniu „amerykań-
skich” miejsc pracy. „Współczesna gospodarka jest tak dalece zintegrowana global-
nie, że idea miejsc pracy utożsamianych narodowo jest praktycznie bezużyteczna”70. 
Przedsiębiorstwa kierują się maksymalizacją zysku jako naczelną wytyczną, dlatego 
stałym elementem ich strategii jest zatrudnianie najbardziej opłacalnej, bo taniej, siły 
roboczej, a w przypadku braku takiej na rodzimym rynku – przenoszenie części lub 
całości przedsięwzięć do krajów, gdzie osiągnięcie tego celu jest możliwe. Po dru-
gie, argument, że to imigracja i imigranci są odpowiedzialni za zmniejszającą się 
liczbę dostępnych miejsc pracy, nie jest zgodny z prawdą. Przyrost populacji stymu-
lowany m.in. napływającymi cudzoziemcami przekładał się na wzrost siły nabyw-
czej i produkcyjnej. Więcej imigrantów oznaczało większą konsumpcję, ale również 

68  Congressional Committee Votes to Increase Minimum Salary of H1B Visa, „The Economic Times”, 
16.11.2017, http://bit.ly/2hsWoWy, dostęp: 31.12.2017.
69  L. Lopez, The White House is Only Telling You Half of the Sad Story of What Happened to American 
Jobs, „Business Insider”, 25.07.2017, dostęp: 2.01.2018.
70  A. Chomsky, “They Take Our Jobs” and 20 Other Myths About Immigration, Boston: Beacon Press, 
2007, s. 3. 
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potrzeby, których zaspokojenie wymagało tworzenia nowych miejsc pracy. Pomimo 
wielu badań obalających pogląd o zabieraniu miejsc pracy Amerykanom, głoszony 
w publicznych debatach, wciąż ma się on dobrze i jest trudny do wykorzenienia71. To 
przełożyło się na większą tolerancję dla restrykcyjnej polityki imigracyjnej państwa. 
Teorie te dodatkowo znajdują potwierdzenie w danych pokazujących, że konsekwen-
tnie od lat 80. XX wieku udział obcokrajowców w amerykańskim rynku pracy rośnie. 
Szczególnie intensywnie dało się to zauważyć w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
Jeszcze w 1980 roku 6,7% populacji pracowniczej w USA (tj. ludzi powyżej 16. roku 
życia, którzy byli zatrudnieni albo bezrobotni w tygodniu poprzedzającym badanie) 
stanowili legalni imigranci, w 1990 roku – 9,2%, w 2000 roku – 12,4%, w 2010 roku 
– 16,5%, a w 2015 roku – 16,9%72. MPI ustalił w 2006 roku, że 28% Amerykanów 
stwierdziło, iż obecność imigrantów miała negatywny wpływ na dostępność miejsc 
pracy. Kolejne przeprowadzone sondaże pokazały, że od 29% do 36% Amerykanów 
obwiniało imigrantów, w szczególności nielegalnych, o zabieranie miejsc pracy oby-
watelom73. 

Nie bez znaczenia dla opinii publicznej był aktywny udział w debacie przeciw-
ników imigracji. Badania, na które się powoływali, określając wpływ procesów imi-
gracyjnych na amerykańską ekonomię, jednoznacznie negatywnie opisywały rolę 
obcokrajowców na rynku pracy. CIS, powołując się na rządowe dane, dowodziło, że 
począwszy od 2000 roku, cały zysk netto (net gain) dla grupy osób w wieku produk-
cyjnym (16–65 lat) mających pracę przypadł w udziale imigrantom, zarówno legal-
nym, jak i nielegalnym. W 2014 roku mniej (o 127 tysięcy) rodzimych pracowników 
w wieku produkcyjnym miało pracę niż w roku 2000, podczas gdy w przypadku 
imigrantów liczba ta była większa o prawie 6 milionów. Tym samym, wskazując 
na te proporcje, zakwestionowano tezę o braku pracowników na rodzimym rynku 
pracy i konieczności sprowadzania obcokrajowców. Wzrost liczby zatrudnionych 
cudzoziemców dotyczył właściwie wszystkich rodzajów prac. Zarówno tych wyma-
gających niskich kwalifi kacji, jak i przeznaczonych dla wysoko wykwalifi kowanych 
specjalistów z zakresu nowych technologii. Pomimo wychodzenia z kryzysu gospo-
darczego po 2010 roku rodzimy rynek pracy nie odnotował znacznego ożywienia, 
w przeciwieństwie do tej jego części, gdzie zatrudnienie znajdowali cudzoziemcy. 

Zarzuty przeciwników imigracji o zabieraniu miejsc pracy amerykańskim obywa-
telom odpierali również specjaliści z Instytutu Brookingsa, dowodząc nie tyle kon-
kurencyjności, ile raczej komplementarności cudzoziemskiej siły roboczej na rynku 
pracy74. Pozytywne aspekty widoczne były zwłaszcza w grupach o niskich kwali-
fi kacjach zawodowych (tzw. low skilled). Przedstawiciele tego środowiska podej-
mowali się wykonywania prac, których zazwyczaj nie chcieli obywatele USA. Tym 
samym pracując na farmach czy budowach, poszerzali ich możliwości produkcyjne, 
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72  Immigrant Share of the U.S. Population and Civilian Labor Force, 1980–Present, Migration 

Policy Institute, 8.03.2017, http://bit.ly/2CzacI3, dostęp: 6.01.2018.
73  J. Murray, J. Batalova, M. Fix, The Impact of Immigration on Native Workers: A Fresh Look at 

the Evidence, Migration Policy Institute, July 2006, No. 18, http://bit.ly/2EHRoI4, dostęp: 2.01.2018.
74  B. Hoban, Do Immigrants “Steal” Jobs From American Workers?, Brookings Institute, 

24.08.2017, https://brook.gs/2gnz8vO, dostęp: 30.07.2018.



Ekonomia a migracje 119

przyczyniając się bezpośrednio do wzrostu dochodów ich właścicieli75. Krytycy 
udziału obcokrajowców w amerykańskim rynku pracy odpierali teorie komplemen-
tarności, zaprzeczając również opiniom o tym, że imigranci wykonywali prace, któ-
rych nie chcieli podjąć urodzeni w USA obywatele. Zbadano wiele zawodów po-
wszechnie wykonywanych przez pracowników z zagranicy, zarówno legalnych, jak 
i nielegalnych. Przedmiotem zainteresowania było to, jaki procent tych prac wyko-
nywany był przez rodzimych, a jaki przez napływowych pracowników. W zawodach 
związanych z pracami domowymi (sprzątanie, prowadzenie domu) 51% stanowiły 
osoby urodzone w USA; w przypadku taksówkarzy i szoferów – 58%; wśród pra-
cowników zajmujących się pielęgnacją zieleni – 64%; w zawodach budowlanych –
66%; w grupie dozorców – 73%76. Zgromadzone dane dowiodły, że nie było takich 
zawodów, których obywatele urodzeni w USA nie chcieliby wykonywać. Warto jed-
nak zauważyć, że spośród wyodrębnionych 472 profesji jedynie sześć było w prze-
ważającej części zdominowanych przez imigrantów i stanowiło zaledwie 1% całko-
witej liczby siły roboczej. Wykazano również, że obecność nielegalnych imigrantów 
pracujących w Stanach Zjednoczonych stanowiła konkurencję tylko dla określonej, 
dość wąskiej grupy rodzimych pracowników. W zawodach zdominowanych przez 
nielegalnie przebywających w USA mieszkańców pracowało około 6 milionów ro-
dzimych pracowników. Niskie wykształcenie, niewychodzące poza poziom szkoły 
średniej77 miało 70% tej grupy. 

Opierając się na przeprowadzonych badaniach, potwierdzono jednakże nieznacz-
ny spadek płac spowodowany dużym napływem niewykwalifi kowanej siły roboczej 
z zagranicy. Zjawisko występowało w grupie pracowników rodzimych, o analogicz-
nym poziomie wykształcenia czy kwalifi kacji. Niekorzystna sytuacja na rynku pracy 
przekładała się również na rosnącą liczbę pobierających świadczenia rentowe (di-
sability pension). Konkurencyjność wywołana napływem licznej imigranckiej siły 
roboczej skłoniła rodzimych pracowników do poszukiwania alternatywnych form 
utrzymywania się. Przekwalifi kowanie posiadanych umiejętności wymagało czasu, 
starań i środków. Zwłaszcza nieopłacalne wydawało się to starszym pracownikom, 
bo oznaczało konieczność rozpoczęcia nowego etapu w życiu i podejmowania ryzy-
ka, którego skutki trudno było przewidzieć. Stąd w latach 1985–2005 liczba osób po-
bierających świadczenia rentowe podwoiła się, a w czasie recesji w kolejnych latach 
wzrosła o dalsze 20%78. 

Szeroko komentowany raport National Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine, opublikowany w 2016 roku, zawierał wyniki badań, w których zależności 
między ekonomią a procesami migracyjnymi rozpatrywano w dłuższej, 20-letniej 
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perspektywie79. Wnioski sugerowały, że autorzy znaleźli przyczynę niekończącej się 
debaty między zwolennikami i przeciwnikami imigracji. Obydwa środowiska, opie-
rając się na tych samych źródłach informacji, wysnuwały przeciwstawne wnioski. 
W raporcie wskazano, że rozbieżności w przekazywanych opiniach były wynikiem 
przyjęcia innej perspektywy czasowej. W przedziale długookresowym ogólny bilans 
oddziaływania migracji na ekonomię był dodatni. Pierwsze pokolenie imigrantów 
było jednak tym, które dostarczało argumentów przeciwnikom napływu cudzoziem-
ców. Ta grupa w największym zakresie korzystała ze środków państwowych. Na po-
ziomie władz lokalnych znacznym obciążeniem dla budżetów tych jednostek była 
konieczność zapewnienia dostępu do edukacji. Na poziomie szkoły podstawowej jest 
to przywilej należny każdemu dziecku w USA, bez względu na jego status imigra-
cyjny. Z drugiej jednak strony dorastające dzieci imigrantów stawały się aktywnymi 
uczestnikami rynku pracy i oddawały w postaci podatków więcej niż ich rodzice 
z pierwszego pokolenia imigrantów czy nawet pracownicy urodzeni w USA80. W per-
spektywie długofalowej nie znalazła również potwierdzenia teza Donalda Trumpa, 
jakoby skutkiem obecności imigranckiej siły roboczej był wzrost bezrobocia wśród 
pracujących Amerykanów urodzonych w USA. Wskazywano, że najmocniej poszko-
dowaną w tym procesie grupą byli najmłodsi pracownicy obecni na rynku. Tymcza-
sem zgromadzone dane dowiodły, że populacja ta odczuła skutki konkurencyjności 
imigrantów w zakresie wysokości płac, ale nie poziomu zatrudnienia81. 

Spór wokół oceny wpływu imigracji na rynek pracy w USA wydaje się nie mieć 
końca. Ekonomiści przyznają jednak, że stan gospodarki państwa przyjmującego jest 
czynnikiem, który w sposób istotny kształtuje siłę strumienia imigracyjnego. Wraz 
z nastaniem kryzysu gospodarczego w 2007 roku, którego skala przyrównywana jest 
do wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku, intensywność napływu cudzoziemców 
do USA wyraźnie osłabła. Począwszy od 2006 roku, kiedy liczba legalnych imi-
grantów osiągnęła wartość najwyższą od 1991 roku, tj. 1,2 miliona, w kolejnych 
latach utrzymywała się na stabilnym poziomie około 1 miliona rocznie. Wyjątkowo 
zapisał się w historii rok 2013, kiedy po raz pierwszy od 10 lat liczba imigrantów nie 
przekroczyła miliona82. Powszechnie uważa się, że wynik ten był skutkiem różnych 
działań podjętych w celu ograniczenia napływu imigrantów latynoskich, takich jak 
zaostrzenie polityki wizowej. Warto zauważyć, że w procesach migracyjnych oby-
wateli pochodzących z Ameryki Południowej pojawiły się również inne państwa do-
celowe, jak Japonia, Hiszpania czy Włochy, które zaczęły się cieszyć większą niż do-
tychczas popularnością, zwłaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku. Meksyk, który 
dotychczas przodował w zestawieniach dotyczących liczby obywateli udających się 
do USA, przedstawił dane pokazujące spowolnienie procesu. W 2006 roku 10,5 na 
1000 ankietowanych deklarowało chęć wyjazdu, a dwa lata później już tylko 6 (na 
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1000 ankietowanych) Meksykanów planowało opuścić kraj83. W 2013 roku saldo 
migracji meksykańskiej osiągnęło poziom zerowy, później strumień zaczął ponownie 
przybierać na sile, choć już nie tak gwałtownie jak poprzednio. 

Latynosi stanowią istotną część cudzoziemskiej siły roboczej w Stanach Zjed-
noczonych. Według danych z 2017 roku opublikowanych przez Departament Pracy 
USA stanowią niemal połowę tej grupy (48,3%). Wśród największych zbiorowości 
rasowych i etnicznych tworzących amerykańskie społeczeństwo mieszkańcy pocho-
dzenia latynoamerykańskiego mają najwyższe po czarnoskórych (Blacks) wskaźniki 
uczestnictwa w rynku pracy (labor force participation rate), odpowiednio 70,1% oraz 
67,9%84. Rodzime i obce grupy pracownicze różnią się, a gromadzone dane dowo-
dzą większej aktywności i zaangażowania cudzoziemców. Czynnie zaangażowanych 
w poszukiwania pracy lub wykonywało pracę już posiadaną 62,3% pracowników 
urodzonych na terytorium USA, podczas gdy w przypadku imigrantów – 65,2%85. 
Bardziej aktywnymi uczestnikami rynku pracy byli mężczyźni imigranci (77,8%) 
niż rodzimi (67,5%). Wśród kobiet sytuacja była odwrotna i imigrantki w mniejszym 
stopniu aktywnie realizowały się na rynku pracy niż obywatelki USA.

Warto również zauważyć istotną rolę społeczności pochodzenia azjatyckiego. 
Badania pokazały, że w 2015 roku 15,1% aktywnych zawodowo Azjatów mieszka-
jacych w USA było zatrudnionych w branżach STEM. Udział ten był nawet wyższy 
w grupie imigrantów – 17,3%, a w grupie świeżo przybyłych do USA Azjatów wy-
niósł 27%86.

4.2. TRANSFERY PIENIĘŻNE IMIGRANTÓW

Istotnym czynnikiem wpływającym na natężenie fali migracyjnej jest dostępność 
miejsc pracy na rynku państwa przyjmującego. W czasie recesji, kiedy możliwości 
znalezienia zatrudnienia są ograniczone, napływ obcokrajowców słabnie. W kalku-
lacjach imigrantów ważne są płace oferowane im w kraju docelowym. Szczegól-
nie aktywnie czynnik ten oddziałuje na przepływy ludności między sąsiadującymi 
państwami o znacznej dysproporcji ekonomicznej. Przykładem są migracje Mek-
sykanów do USA, czy też ujmując w szerszym kontekście – Latynoamerykanów 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dane amerykańskiego Departamentu Pracy 

83  D. Papademetriou, A. Terrazas, Immigrants in the United States and the Current Economic Crisis, 
Migration Policy Institute, 1.04.2009, http://bit.ly/2D0snak, dostęp: 5.01.2018.

84  Labor Force Participation Rate – jest to wskaźnik pozwalający ocenić wielkość aktywnej części 
siły roboczej. Określa liczbę ludzi w wieku produkcyjnym, którzy są zatrudnieni lub aktywnie poszukują 
pracy.

85  Foreign-born Workers: Labor Force Characteristics – 2016, U.S. Department of Labor, 
18.05.2017, http://bit.ly/2oZC3hV, dostęp: 5.01.2018.

86  Power of the Purse: How Asian Americans and Pacifi c Islanders Contribute to the U.S. Economy, 
Partnership for a New American Economy Research Fund, October 2017, https://bit.ly/2KsZ8jk, dostęp: 
30.07.2018.
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z 2016 roku wykazały, że wysokość zarobków imigrantów w USA wynosiła 83,1% 
wysokości zarobków rodzimych pracowników. Oznaczało to, że średnia tygodniowa 
płaca obcokrajowców wynosiła 715 dolarów, a urodzonych w USA mieszkańców – 
860 dolarów87. 

Pomimo tego, że wynagrodzenie za pracę cudzoziemca było niższe niż w przypad-
ku obywatela, i tak zazwyczaj równe było wielokrotności płacy otrzymywanej przez 
imigranta w kraju ojczystym. Dla przykładu, średnia płaca w Meksyku była o ponad 
połowę niższa i wynosiła równowartość około 318 dolarów tygodniowo88. Według 
danych z 2014 roku 53,2% mieszkańców kraju żyło poniżej granicy ubóstwa89. Rząd 
meksykański starał się przeciwdziałać problemowi niskich płac. Podwyższono kra-
jową płacę minimalną, a w styczniu 2017 roku minimalną stawkę dzienną zmieniono 
z 3,52 na 3,86 dolara. Prezydent Enrique Peña Nieto ogłosił, że po raz pierwszy od 
40 lat wzrost wynagrodzeń był o 15% wyższy od wzrostu cen90. Problem polegał 
jednak na tym, że dla 7 milionów Meksykanów zarabiających minimalną pensję kra-
jową taka podwyżka nie przynosiła żadnej odczuwalnej zmiany. Koszt tzw. koszyka 
żywnościowego, czyli ceny podstawowych produktów potrzebnych do zaspokojenia 
potrzeb żywieniowych rodziny składającej się z dwojga dorosłych oraz dwójki dzie-
ci, wynosił pod koniec 2016 roku 10,52 dolara dziennie. 

Stany Zjednoczone szczególnie wyraźnie odczuwały skutki meksykańskich prob-
lemów gospodarczych. Miliony nielegalnych i legalnych imigrantów przekroczy-
ły granicę północnego sąsiada w poszukiwaniu lepiej płatnych posad. W dekadzie 
1995–2005 szacunkowa liczba nielegalnych imigrantów na amerykańskim rynku 
pracy uległa podwojeniu z 3,6 do 7,3 miliona91. W latach 2009–2014 liczba utrzy-
mywała się na względnie stałym poziomie około 8 milionów92. Niewielki spadek, 
który miał miejsce w 2014 roku, tłumaczy się zmianami, jakie nastąpiły w imigracji 
z Meksyku. Po pierwsze, skutkiem wielu działań podjętych na granicy trudniej niż 
dotychczas było pokonać ją nielegalnie. Po drugie, znacznie utrudnione było rów-
nież przedostanie się z Ameryki Środkowej do Meksyku. Pod naciskiem Stanów 
Zjednoczonych meksykańskie służby imigracyjne bardziej restrykcyjnie zaczęły 
egzekwować obowiązujące w tym kraju prawo, co przyczyniło się do zatrzymania 
wielu imigrantów zmierzających do granic USA. Należy również uwzględnić de-
cyzje podejmowane przez imigrantów pod wpływem oceny bieżącej sytuacji w po-
lityce imigracyjnej, która dostarczała niepokojących wniosków powstrzymujących 
potencjalnych wędrowców. Prawo imigracyjne USA stawało się coraz ostrzejsze, 
lata 2007–2009 upłynęły pod znakiem kłopotów gospodarczych, a w Meksyku 

87  Ibidem.
88  Avarage Wages (indicator), OECD, http://bit.ly/1Oe6Wja, dostęp: 8.01.2018.
89  C. Woody, Mexico’s Wages Are So Paltry That Human-rights And Legal Groups Are Sounding the 

Alarm, „Business Insider”, 1.03.2017, http://bit.ly/2D9e6IJ, dostęp: 8.01.2018.
90  P. Ferri, El salario mínimo en México, uno de los más bajos de América, llega a la Suprema Corte 

de Justicia, „El País”, 9.12.2016, http://bit.ly/2qHOzne, dostęp: 8.01.2018.
91  O. Blanco, America’s Undocumented Immigrant Workforce Has Stopped Growing, CNN, 

13.01.2017, http://cnnmon.ie/2fm40Hb, dostęp: 8.01.2018.
92  J.S. Passel, D. Cohn, Size of U.S. Unauthorized Immigrant Workforce Stable After the Great Re-

cession, Pew Research Center, 3.11.2016, http://pewrsr.ch/2eE8GIy, dostęp: 8.01.2018.
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gospodarka ustabilizowała się na tyle, że wielu Meksykanów zdecydowało się po-
wrócić. Te czynniki przyczyniły się do wyhamowania strumienia napływającego do 
Stanów Zjednoczonych oraz do ożywienia migracji powrotnej z USA. Należy jed-
nak zauważyć, że pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju przyjmującym nie 
przynosi gwałtownego i długotrwałego załamania procesów migracyjnych. Nastę-
puje swoista korekta rynku migracyjnego, w czasie której migracje powrotne mają 
charakter umiarkowany. Zgodnie z obserwacjami poczynionymi przez Luisa Alberto 
Romero, jednego z prezesów Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju (Inter-Ameri-
can Development Bank), „imigranci wykorzystają wszystkie możliwe opcje, zanim 
podejmą decyzję o powrocie”93.

Z ekonomicznego punktu widzenia ważnym składnikiem analiz poświęconych 
zależnościom między ekonomią a procesami migracyjnymi są zarabiane przez imi-
grantów pieniądze, przesyłane przez nich do rodzin i znajomych w kraju pochodzenia, 
tzw. remittances94. Zjawisko absorbowało uwagę badaczy już u początków XX wie-
ku, jednym z ich prekursorów był Florian Znaniecki95. Współczesne kierunki badań 
nad wpływem tzw. migradolarów na procesy migracyjne umniejszają ich rolę lub jej 
nie doceniają. Tymczasem wraz z intensywnie zwiększającą się liczbą imigrantów 
przybywających do USA od schyłku XX wieku przez początki XXI wieku znaczenie 
przekazów pieniężnych rosło, stając się ważnym źródłem wpływów fi nansowych do 
budżetów wielu państw wysyłających. Obrazowo ujął to E.V. Iglesias z Międzyame-
rykańskiego Banku Rozwoju: „kiedy miliony migrują na północ, miliardy płyną na 
południe”96. W założeniu imigrantów pieniądze te mają zaspokoić potrzeby rodzin 
pozostałych w kraju. Pośrednio stają się jednak źródłem nowych możliwości w spo-
łecznościach lokalnych, a nawet w skali kraju. 

Ameryka Łacińska, za sprawą znacznej mobilności swoich mieszkańców, stała 
się przedmiotem badań nad przepływem kapitału wypracowanego przez imigrantów. 
Problemy państw, które nie potrafi ły zaspokoić potrzeb swoich obywateli w zakresie 
miejsc pracy i dochodu, spotykały się z potrzebami rynków krajów wysoko rozwi-
niętych, których kłopotem był niedobór pracowników na rodzimym rynku pracy. Nie 
dziwi więc fakt, że Ameryka Łacińska jest regionem, w którym w skali globalnej naj-
szybciej rozwijał się rynek remittances. Warto zauważyć, że sprzyjały temu również 
m.in. coraz niższe koszty międzynarodowego transferu pieniędzy97. 

93  Migradollars and Economic Development: Characterizing the Impact of Remittances on Latin 
America, Council on Hemispheric Aff airs, 6.05.2010, http://bit.ly/2FzT2fk, dostęp: 13.01.2018.

94  E. Morawska, The Impact of Past and Present Immigrants’ Transnational Engagements on Their 
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Relationship, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. XXXIX, z. 1(147), 2013, PAN, Warszawa, 
2013, s. 12.

95  D.S. Massey, J. Durand, K.A. Pren, Migradollars in Latin America. A Comparative Analysis 
[w:] Migration and Remittances from Mexico: Trends, Impacts, and New Challenges, A. Cuecuecha, 
C. Pederzini (red.), Lexington Books, 2012, s. 243.

96  E.V. Iglesias, Foreword [w:] Beyond Small Change. Making Migrant Remittances Count, 
D.F. Terry, S.R. Wilson (red.), Washington D.C.: Inter-American Development Bank, 2005, s. ix.

97  Remittances to zazwyczaj niewielkie sumy przesyłane przez indywidualnych imigrantów, ale ich 
liczba sprawia, że sumarycznie dają ogromne kwoty. Niemniej jednak analitycy właśnie w niewielkiej 
jednostkowej kwocie przesyłanych pieniędzy upatrują powód, dla którego banki nie zabiegały aktyw-
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Liczba przekazów wysyłanych do Ameryki Łacińskiej wzrastała między 1998 
a 2008 rokiem średnio o 15% rocznie. W sumie kwota sięgnęła 70 miliardów dola-
rów. Warto zauważyć, że 80% wszystkich transferów kierowanych do państw latyno-
amerykańskich pochodziło z terytorium USA98. Zgromadzone dotychczas dane, 
dokumentujące istnienie zależności między procesami migracyjnymi a pieniędzmi 
wysyłanymi przez imigrantów do domu, są stosunkowo skromne. Co więcej, w do-
stępnej literaturze poświęconej temu zagadnieniu dominują analizy skupiające się na 
jednostkowym przypadku Meksyku. Wydaje się, że istotna zmiana nastąpiła, kiedy 
neoklasyczna teoria ekonomii migracji ustąpiła miejsca teorii nowej ekonomii migra-
cji, o czym wspomniano już na początku książki. Pierwsza z nich, postulując postrze-
ganie migracji jako wyniku indywidualnej decyzji jednostki, podejmowanej w celu 
maksymalizacji zysku, nie czyniła z remittances przedmiotu głębszego zaintereso-
wania. Migracje miały być dwustronnym ruchem, w którym z biegiem czasu nara-
stała liczba powrotów, a zarobione pieniądze były inwestowane przez powracających 
emigrantów w krajach rozwijających się. U schyłku XX wieku zakwestionowano 
przede wszystkim tezę o migracji jako wyniku jednostkowej decyzji. Teorie nowej 
ekonomii migracji zwróciły uwagę na zbiorowy, rodzinny charakter takiej decyzji, 
podejmowanej w celu poprawy sytuacji w rodzinach oraz przezwyciężenia lokalnych 
utrudnień. Zatem wyjazd migranta był swego rodzaju inwestycją, która musiała się 
zwrócić. Istotnym zagadnieniem stały się więc pieniądze przesyłane przez migrują-
cych do rodzinnych krajów. Zwiększone od lat 80. XX wieku zainteresowanie bada-
czy wpływem remittances na procesy migracyjne zaowocowało wieloma nowymi 
wnioskami, które jednak nie wyczerpały tematu. W ocenie badaczy wciąż są jeszcze 
obszary, które wymagają licznych analiz99.

Według raportu Rady ds. Zachodniej Półkuli (Council on Hemispheric Aff airs, 
COHA) z 2010 roku w Meksyku przekazy pieniężne stanowiły trzecie co do wiel-
kości źródło dochodu państwa, obok eksportu ropy oraz turystyki. Począwszy od 
grudnia 2014 roku, dochody pochodzące z remittances rosły sukcesywnie i na tyle 
intensywnie, że w grudniu 2015 roku dwukrotnie przewyższyły wpływy z handlu 
nieprzetworzoną ropą naftową (crude oil). Tym samym pieniądze zarobione przez 

nie o przyciągnięcie takich klientów. Otworzyło to drogę do rozwoju fi rm zajmujących się transferem 
niewielkich kwot, które dodatkowo konkurowały z bankami wysokością prowizji. Szacuje się, że duże 
instytucje bankowe obsługują 5–10% przesyłanych remittances między USA a Ameryką Łacińską. Ich 
prowizje wynoszą 12% plus 2–3% za zamianę waluty. Dla porównania: Western Union, światowy poten-
tat w przesyłaniu pieniędzy, pobierał opłatę w przeciętnej wysokości około 9%. Warto jednak zauważyć, 
że działalność takich fi rm jak Western Union, MoneyGram czy UAE Exchange jest krytykowana za brak 
przejrzystości działań. Koszty przesyłanych pieniędzy ustalane są indywidualnie i różnią się w zależ-
ności od wysokości kwoty, miejsca, z którego są wysyłane, oraz miejsca docelowego transferu, np. wy-
słanie 500 dolarów z Dallas do Meksyku to 14 dolarów prowizji, ale już z Nowego Jorku – 25 dolarów. 
W odpowiedzi na rynku pojawiły się takie fi rmy jak Xoom, korzystające z nowoczesnych technologii 
i oferujące niskie stałe koszty transferu, w wysokości 5–6 dolarów. Przeniesienie części procesu do rze-
czywistości wirtualnej pozwoliło na znaczne obniżenie pobieranej prowizji. Over the Sea and Far Away, 
„The Economist”, 19.05.2012, https://econ.st/2sxFknt, dostęp: 23.05.2018.

98  Migradollars and Economic Development: Characterizing the Impact of Remittances on Latin 
America, Council on Hemispheric Aff airs, 6.05.2010, http://bit.ly/2FzT2fk, dostęp: 13.01.2018.

99  D.S. Massey, J. Durand, K.A. Pren, op.cit., s. 243.
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Meksykanów w USA i wysyłane do kraju zajęły pierwsze miejsce w zestawieniach, 
wyprzedzając nawet dochody osiągane z handlu ropą naftową. Dane meksykań-
skiego Banku Centralnego z 2016 roku pokazały skalę różnicy. Wynikało z nich, że 
w 2015 roku kwota pochodząca z przesłanych przez migrantów pieniędzy wyniosła 
prawie 25 miliardów dolarów, a z eksportu ropy – około 19 miliardów. W pierwszym 
kwartale 2016 roku przekazy osiągnęły kwotę ponad 6 miliardów dolarów, w porów-
naniu z mniej niż 3 miliardami pochodzącymi z eksportu ropy. Zdaniem José Alfredo 
Coutiño, dyrektora ds. Ameryki Łacińskiej w agencji Moody’s, odpowiedzialne za to 
były nie tylko kłopoty branży naftowej w Meksyku, wywołane spadkiem cen ropy 
na rynkach światowych oraz znacznym niedoinwestowaniem branży, co przekładało 
się na jej mniejszą produktywność, ale też migracje. Dostępność lepiej płatnej pracy 
u północnego sąsiada oraz rozwój technologii transferu pieniędzy znacznie obniżają-
cej koszty przepływu odegrały istotną rolę100. 

Warto również podkreślić, że kwestia remittances stała się jednym z elementów wi-
zji polityki imigracyjnej Donalda Trumpa podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. 
Kandydat na prezydenta obarczył Meksyk odpowiedzialnością za problemy imigra-
cyjne USA, w szczególności związane z nielegalną imigracją. Jednocześnie ogłosił, 
że w związku z tym część przekazów płynących z USA do Meksyku, wysyłana przez 
imigrantów do rodzin, powinna zostać skonfi skowana. Pozyskane środki miały być 
przeznaczone na sfi nansowanie budowy muru na granicy amerykańsko-meksykań-
skiej, jeśli rząd Meksyku odmówi zapłaty za tę inwestycję. Analitycy z Goldman 
Sachs zwrócili jednak uwagę, że pomysły prezydenta, by opodatkować remittances 
lub zwiększyć opłaty za przesyłanie przekazów pieniężnych, nie zatrzymają środków 
zarobionych przez imigrantów w USA. Zwiększą tylko popularność nieformalnych 
kanałów przekazywania pieniędzy do kraju, funkcjonujących już we wczesnych de-
kadach procesu101. 

4.3. KOSZTY IMIGRACJI

Koszty wynikające z procesu imigracji są jednym z podstawowych czynników, który 
kształtuje społeczne postawy wobec cudzoziemców oraz charakter polityki imigra-
cyjnej państwa przyjmującego. Składają się na nie wydatki związane z realizowa-
niem polityki imigracyjnej, takiej jak zabezpieczenie granic czy egzekwowanie pra-
wa imigracyjnego w obrębie terytorium państwa. Do tego należy dodać koszty, jakie 
państwo ponosi w związku z korzystaniem przez obcokrajowców z różnych form po-
mocy państwowej102. Obawy przed tym, że imigranci staną się benefi cjentami środ-
ków należnych obywatelom kraju przyjmującego, często prowadzą do uchwalania 

100  D. Estevez, Remittances Supersede Oil As Mexico’s Main Source of Foreign Income, „Forbes”, 
16.05.2016, http://bit.ly/2FEcYh5, dostęp: 14.01.2018.

101  P. Gillespie, Trump Threatens Mexico’s Biggest Cash Source, CNN, 25.01.2017, http://cnnmon.
ie/2k4g31Q, dostęp: 14.01.2018.

102  Immigration: The Pros and Cons of the Issue, ViewCaps: BookCaps Study Guides, 2013, s. 6.
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prawa ograniczającego możliwość udziału obcych w różnych programach federalne-
go pochodzenia. Ustawodawstwo stanowe jest w tym zakresie bardziej różnorodne, 
o czym szerzej w dalszej części książki. W USA są bowiem zarówno stany tradycyj-
nie sprzyjające cudzoziemcom, jak i takie, które opowiadają się za ograniczeniami 
imigracji. 

Analizując koszty i zyski wynikające z obecności imigrantów, warto zrezygno-
wać z podejścia traktującego tę grupę jako całość. Charakter zależności fi nansowych 
jest różny w poszczególnych grupach imigranckich. Kalkulacje najkorzystniej przed-
stawiały się dla grupy w wieku produkcyjnym, w której wysokość odprowadzanych 
podatków przewyższała koszty wynikające z korzystania z różnych form wsparcia. 
Benefi cjentami państwowych funduszy najczęściej były osoby starsze i dzieci. Pod-
czas gdy z seniorami związane były obciążenia wynikające z wypłacanych świad-
czeń emerytalnych, dzieciom należało zapewnić dostęp do edukacji, na który znacz-
na część środków pochodziła z budżetów stanowych. Obowiązek zagwarantowania 
każdemu dziecku bezpłatnej nauki do tzw. poziomu K-12 (obejmującego uczniów od 
5. do 18. roku życia) wprowadzony został w 1982 roku103. Od tego czasu istotny stał 
się m.in. fakt, że rodziny imigranckie przeciętnie miały więcej dzieci niż rodzime. 
Dane wskazywały, że na jednego dorosłego cudzoziemca przypadało 0,52 dziecka, 
na dorosłego zaś urodzonego w USA – 0,36104. Wydatki związane z oświatą stanowi-
ły zazwyczaj jedną z największych części budżetów władz lokalnych, stąd im licz-
niejsza była populacja imigrantów na terytorium danego, stanu, tym wydatki te były 
większe. Dodatkowo, pamiętając o danych z których wynika, że jedno na czworo 
dzieci w wieku szkolnym było imigrantem lub urodzonym w USA dzieckiem obco-
krajowców, zaniepokojenie władz stanowych kosztami edukacji było uzasadnione. 
Tym bardziej że z prognoz ogłoszonych przez Pew Research Center wynikało, iż do 
2050 roku więcej niż jedna trzecia dzieci w wieku poniżej 17. roku życia będzie imi-
grantami lub dziećmi imigrantów105. Wprawdzie ekonomiści podkreślali, że mało-
letni to inwestycja długoterminowa, która zwróci się w przyszłości, jednak władze 
stanowe zwracały uwagę, że benefi cjentem niekoniecznie będzie ten sam stan, który 
opłacał ich edukację106. Najdroższe były programy edukacji dwujęzycznej, o 20–40% 
wyższe niż w przypadku rodzimych uczniów, i to one w znacznym stopniu zawyżały 
koszty kształcenia obcokrajowców. Problem polegał również na tym, że środki fi nan-
sowe przeznaczane na programy nauczania dwujęzycznego stanowiły zaledwie 2% 
całego budżetu oświatowego107. 

103  Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982), JUSTIA, US Supreme Court, https://bit.ly/2AncdKL, dostęp: 
30.07.2018.

104  K.S. Rueben, S. Gault, What Do Immigrants Cost State And Local Governments?, Tax Policy 
Center, Urban Institute & Brookings Institution, 8.06.2017, http://tpc.io/2G12gkI, dostęp: 21.01.2018.

105  M. Tamer, The Education of Immigrant Children, Harvard Graduate School of Education, 
11.12.2014, http://bit.ly/2cOGozB, dostęp: 21.01.2018.

106  M. Santana, op.cit.
107  C. Bansak, N.B. Simpson, M. Zavodny, The Economics of Immigration, New York–London: 

Routledge, 2015, s. 230.
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Szczególną grupą były dzieci nielegalnych imigrantów, które miały amerykańskie 
obywatelstwo (tzw. anchor babies)108, ponieważ w porównaniu z małoletnimi o nie-
uregulowanym statusie imigracyjnym koszty ich pobytu były większe. Będąc oby-
watelami kraju przyjmującego, mogły korzystać z wszystkich świadczeń. W przeci-
wieństwie do nich dzieci mieszkające w USA bez zezwolenia miały prawo tylko do 
bezpłatnej edukacji publicznej oraz do korzystania z pomocy medycznej w sytua-
cjach zagrożenia życia. 

Warto zauważyć, że koszty pobytu dzieci w państwie przyjmującym nie są rów-
noważone wpływami z ich podatków, tym samym obniżają wysokość kwot, które do 
budżetu trafi ają dzięki pracy ich rodziców. Zestawienie kosztów własnych rodziców 
powiększonych o koszty wynikające z faktu posiadania dzieci dowodziło, że suma-
rycznie przewyższają one kwoty oddawane państwu w podatkach, ale była to cecha 
właściwa populacji rodzin z dziećmi, bez względu na to, czy byli to urodzeni na 
terytorium kraju obywatele, czy ludność napływowa109. 

W raporcie z 2013 roku Cato Institute, amerykański think tank, zwrócił również 
uwagę, że koszty związane z pomocą socjalną dla imigrantów i ich dzieci były niższe 
niż w grupie rodzimych mieszkańców USA. Zebrane dane pokazały, że w przypadku 
cudzoziemców osiadłych w Stanach Zjednoczonych prawdopodobieństwo, że będą 
korzystać z Medicaid, było o 25% mniejsze, a w przypadku programu bonów żyw-
nościowych – nawet o 37%110. 

Tymczasem, według ustaleń Heritage Foundation111, w 2010 roku przeciętne go-
spodarstwo domowe nielegalnych imigrantów kosztowało amerykańskiego podatni-
ka ponad 14 tysięcy dolarów112. Instytucja, z racji swoich konserwatywnych przeko-
nań, była niechętna imigracji i podkreślała ten fakt jako argument za ograniczaniem 
napływu cudzoziemców. Odpierając racje zwolenników legalizacji obcokrajowców 
przebywających w USA bez zezwolenia, badacze z Heritage Foundation podkreślili, 
że amnestia przyniesie nie tylko prognozowane zyski. Konsekwencją takiego kro-

108  Tzw. anchor babies to problem, który rozwinął się w USA na podstawie regulacji zawartych 
w XIV poprawce do konstytucji, stanowiącej, że prawo do amerykańskiego obywatelstwa mają wszyscy, 
którzy urodzili się w USA. Przedstawiciele środowisk niechętnych imigrantom dowodzą, że zapis ten 
przyczynił się do rozwoju tzw. turystyki urodzeniowej. Center for Immigration Studies powołało się 
na dane mówiące, że rocznie do kraju przybywa około 36 tysięcy ciężarnych, których celem jest uro-
dzenie dziecka w USA. Warto jednak zauważyć, że liczba ta stanowi mniej niż 1% wszystkich urodzeń 
w rocznej skali. W 2015 roku Teksas próbował ograniczyć zjawisko turystyki urodzeniowej, odmawiając 
wydawania świadectw urodzenia dzieciom, których rodzice nie mogli wylegitymować się amerykańskim 
dokumentem tożsamości. Za: S.A. Camarota, There Are Possibly 36,000 Birth Tourists Annually, Center 
for Immmigration Studies, 28.04.2015, https://bit.ly/2IOSTFi, dostęp: 13.04.2018; A.J. Semotiuk, The 
Citizenship And Immigration Problems Of Anchor Babies And Surrogacy, „Forbes”, 5.10.2016, https://
bit.ly/2vf2ZNY, dostęp: 13.04.2018.

109  The Economic and Fiscal Consequences of Immiration…; K.S. Rueben, What Immigration 
Means For Our Economic and Fiscal Future, Tax Policy Center, Urban Institute & Brookings Institution, 
29.09.2016, http://tpc.io/2r81lf3, dostęp: 15.01.2018. 

110  M. Santana, op.cit.
111  Jest to jeden z najbardziej wpływowych konserwatywnych think tanków z siedzibą w Waszyng-

tonie.
112  J. Richwine, R. Rector, The Fiscal Cost of Unlawful Immigrants and Amnesty to the U.S. Tax-

payer, The Heritage Foundation, 6.05.2013, http://bit.ly/2DNwoPP, dostęp: 19.01.2018.
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ku byłby nie tylko wzrost liczby osób upoważnionych do świadczeń pomocowych, 
zarówno federalnych, jak i stanowych, ale zwiększyłaby się również liczba upraw-
nionych do świadczeń emerytalnych. Doprowadziłoby to do defi cytu fi nansowego 
w wysokości około 22 tysięcy dolarów netto przypadających na jednego emeryta. 
Ogłoszenie amnestii oznaczałoby, że przeciętny dorosły imigrant z zalegalizowanym 
pobytem w USA w ciągu swego dalszego życia w tym kraju kosztowałby państwo 
niemal 600 tysięcy dolarów więcej, niż oddałby w podatkach113. Cała grupa objętych 
amnestią imigrantów do końca swojego życia wytworzyłaby defi cyt w wysokości 
6,3 tryliona dolarów114. 

W podobnym tonie zakwestionowano również pozytywny wpływ nielegalnych 
imigrantów na Fundusz Świadczeń Społecznych. Z przeprowadzonych analiz wyni-
kało, że zważywszy na niskie zarobki cudzoziemców (nawet zakładając, że po amne-
stii ich wysokość by wzrosła), na każdego dolara trafi ającego do funduszu wydano 
by trzy dolary na świadczenia emerytalne dla tej grupy mieszkańców. W 2017 roku 
FAIR opublikowała raport o kosztach utrzymywania nielegalnej imigracji. Wynikało 
z niego, że wydatki na poziomie federacji sięgnęły niemal 46 miliardów dolarów, 
a na poziomie władz stanowych wyniosły 89 miliardów dolarów. Po porównaniu 
z dochodami, wyliczonymi odpowiednio na ponad 15 miliardów dolarów oraz niemal 
4 miliardy dolarów, określono defi cyt wynoszący około 116 miliardów dolarów115. 

W debatach nad procesami imigracyjnymi przeciwnicy argumentacji propono-
wanej przez Heritage Foundation czy FAIR zwracali uwagę na ich znaczną spe-
kulatywność. Warto bowiem zwrócić uwagę, że analizy dotyczące populacji niele-
galnie mieszkających w USA oparte są na subiektywnych szacunkach. Z powodów 
oczywistych brak jest wiarygodnych danych dotyczących tej grupy społeczeństwa 
amerykańskiego. Jej członkowie, z obawy przed deportacją, starają się nie ujawniać 
swojego statusu imigracyjnego i unikać sytuacji grożących takim niebezpieczeń-
stwem. Tym samym dostępne dane są niepewne i prognozowanie na ich podstawie na
50 lat, jak przyjęto w przywołanych wyżej badaniach, było obarczone dużym ry-
zykiem błędu116. Aby przewidywania były wiarygodne, ważna jest nie tylko wielo-
aspektowa analiza kosztów obecności imigrantów, ale także przyjęcie wiarygodnej 
perspektywy czasowej. Długookresowe badania pozwalały na przedstawienie znacz-
nie większej liczby procesów i zjawisk, niż miało to miejsce w analizach zawężonych 
do określonego punktu w czasie. Już z perspektywy kilku dekad wyraźnie widać było 
pozytywne aspekty, których występowanie kwestionowano w badaniach znacznie 
ograniczonych czasowo. Istotną obserwacją było także to, że bez względu na przyjętą 
perspektywę czasową bilans wydatków i dochodów wynikających z obecności imi-
grantów był korzystniejszy dla władz federalnych niż stanowych. Ten argument czę-
sto przywoływano w sporach między federacją a stanami. Władze lokalne apelowały 

113  Autorzy badań założyli, że przeciętny nielegalny imigrant ma 34 lata w momencie amnestii i że 
przez następne 50 lat będzie benefi cjentem środków państwowych.

114  Ibidem.
115  M. O’Brien, S. Raley, The Fiscal Burden of Illegal Immigration on United States Taxpayers, 

Federation for American Immigration Reform, 27.09.2017, http://bit.ly/2yguiUH, dostęp: 19.01.2018.
116  R. Farley, The Immigration Bill’s ‘$6.3 Trillion Price Tag’, FactCheck.org, 4.06.2013, https://bit.

ly/2KM24J3, dostęp: 19.01.2018.
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o większą samodzielność w regulowaniu spraw imigrantów, podkreślając, że ciężar 
odpowiedzialności za ich obecność spoczywał przede wszystkim na władzach sta-
nowych. Oczywiście nie wszystkie stany doświadczały takich problemów i były ak-
tywną stroną sporów z federacją. Problemy dotyczyły przede wszystkim tzw. stanów 
imigranckich, w których populacja obcokrajowców była istotną częścią zamieszku-
jącej je społeczności, np. Kalifornii117. 

W stanach imigranckich, ale nie tylko, sprawą, która wzbudzała wiele społecznych 
kontrowersji, była dostępność opieki zdrowotnej dla imigrantów. Tematem wielu de-
bat stały się zarzuty o nadużywanie przez obcych funduszy gromadzonych i prze-
kazywanych przez amerykańskiego podatnika, co powiększało bilans kosztów, jakie 
ponosiło państwo przyjmujące. A jednak z badań prowadzonych nad populacją ob-
cokrajowców mieszkających w USA wynikało, że nie korzystali oni tak intensywnie 
z opieki medycznej, jak zarzucały im środowiska antyimigracyjne. Przyczyniał się 
do tego m.in. wiek członków tej grupy, której najliczniejszą część stanowili ludzie 
młodzi, a zatem raczej niemający poważnych problemów zdrowotnych. Potwierdzał 
to tzw. wskaźnik zależności (dependency ratio), który pokazuje stosunek liczby osób 
w wieku produkcyjnym do liczby emerytów w danej grupie. Dla populacji imigrantów 
wynosił on 6,5 do 1, podczas gdy dla urodzonych w USA obywateli – 4,7 do 1, a dla 
nielegalnych imigrantów – 12,4 do 1. Warto jednak zauważyć, że w sytuacji gdy cu-
dzoziemcy musieli korzystać z opieki zdrowotnej, najczęściej była to publiczna służ-
ba zdrowia, co wynikało z faktu, że zwykle nie byli oni ubezpieczeni. W 2010 roku 
co trzeci obcokrajowiec oraz co drugi przebywający w USA nielegalnie nie posiadał 
ubezpieczenia118. Powstałe w ten sposób koszty pokrywane były głównie ze środków 
z budżetów jednostek lokalnych. Władza federalna zobowiązała je bowiem do świad-
czenia usług medycznych w sytuacjach zagrażających życiu jednostki, bez względu 
na status imigracyjny osoby czy jej możliwości płatnicze119. 

Ukształtowanie się nieprzychylnej imigrantom opinii o drenowaniu budżetów 
władz lokalnych przez koszty powstające w wyniku udzielanej im pomocy medycz-
nej wynikało z jednostronnego podejścia do tematu. Brak uwzględnienia wkładu fi -
nansowego cudzoziemców do budżetów stanowych przyczynił się do popularności 

117  O ile u schyłku lat 90. XX wieku widoczna była znaczna koncentracja obecności imigrantów 
w tym stanie (około jednej trzeciej całkowitej liczby cudzoziemców mieszkało w Kalifornii), o tyle 
badania z lat 2011–2013 dowiodły zmiany w dotychczasowych trendach migracyjnych. Migranci zaczęli 
się bardziej rozpraszać na terytorium USA i częściej wybierać stany dotąd niezbyt popularne wśród nowo 
przybywających. Za: The Economic and Fiscal Consequences of Immigration…, s. 496.

118  Ibidem, s. 231.
119  Stany próbują się bronić przed tymi obciążeniami, utrudniając w różny sposób dostępność do 

programów pomocowych opartych na funduszach lokalnych. Najczęściej ograniczenia te dotyczą do-
stępności do opieki medycznej. Wiele pomysłów władz stanowych w tym zakresie znalazło jednak fi nał 
w sądzie z zarzutem łamania reguły równej ochrony (equal protection), np. Aliessa v. Novello, 96 N.Y.2d 
418 (N.Y.2001); Ehrlich v. Perez, 394 MD. 691 (Md. 2006); Finch v. Commonwealth Health Ins. Con-
nector Auth., 461 Mass. 232 (Mass. 2012); Pham v. Starkowsky, 300 Conn. 412 (Conn. 2011); Soskin 
v. Reinertson, 353 F.3d 1242 (10th Cir. 2004); Pimentel v. Dreyfus, 670 F.3d 1096 (9th Cir. 2012); Bruns 
v. Mayhew, 750 F.3d 61 (1st Cir. 2014). Za: T. Broder, A. Moussavian, J. Blazer, Overview of Immi-
grant Eligibility for Federal Programs, National Immigration Law Center, December 2015, http://bit.
ly/2DylrnR, dostęp: 23.01.2018.
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takiego stanowiska. Kluczową sprawą okazał się program Medicare, na który prze-
znaczano jedną piątą wszystkich środków kierowanych na opiekę zdrowotną w USA. 
Z opracowań Medicare Board of Trustees wynikało, że środki zgromadzone na jed-
nym z fi larów opieki Medicare, czyli Hospital Insurance Trust Fund, wyczerpią się 
w 2024 roku. W 2009 roku imigranci zasilili ten fundusz kwotą ponad 33 miliardów 
dolarów, tj. około 15% wszystkich wpływów. Koszty opieki zdrowotnej dla obco-
krajowców sięgnęły około połowy tej kwoty, wynosząc niewiele ponad 19 miliadów 
dolarów, tj. około 8%. Tym samym nadwyżka sięgnęła niemal 14 miliadów dolarów, 
podczas gdy w tym samym czasie koszty dla rodzimej populacji przyniosły defi cyt 
w wysokości 31 miliardów dolarów120. 

Odpowiadając na te argumenty, Centrum Badań nad Imigracją121 opublikowało 
raport z przeprowadzonych badań nad korzystaniem przez imigrantów ze środków 
pomocy społecznej. Dowodzono, że w 2012 roku połowa (51%) imigranckich go-
spodarstw domowych (legalnych i nielegalnych) oraz co trzecie (30%) domostwo 
mieszkańców urodzonych w USA korzystały przynajmniej z jednego programu so-
cjalnego. Ponadto cudzoziemcy częściej niż obywatele korzystali z programu po-
mocy żywnościowej (odpowiednio 40% i 22%) oraz Medicaid (odpowiednio 42% 
i 23%). Uwzględniając kryterium etniczności, zauważono, że najczęściej po pomoc 
państwa sięgali Meksykanie i imigranci z Ameryki Środkowej (73%), a najrzadziej 
przybysze z południowej Azji (17%)122. Raport sugerował, że zarówno pozostawienie 
w kraju już obecnych cudzoziemców, jak i kontynuowanie polityki łączenia rodzin, 
a tym samym sprowadzania „niskiej jakości” imigrantów, doprowadzi do wzrostu 
kosztów wynikających z obsługi programów świadczeń socjalnych.

Dowodząc, że koszty tworzone przez imigrantów przekraczały kwoty wydawa-
ne na mieszkańców urodzonych w USA, winą obarczono głównie obcokrajowców 
z niewielkim stażem imigracyjnym. Jednakże gromadzone w kolejnych latach dane 
potwierdziły, że z programów pomocowych w równym stopniu korzystali nowi 
imigranci, jak i ci, którzy spędzili w USA dłuższy czas123. Takie wnioski oparto na 
informacjach pochodzących z Biura Spisu Powszechnego, dotyczących dochodów 
oraz uczestnictwa mieszkańców w programach socjalnych. Do badanej kategorii imi-
grantów zaliczono jednakże wszystkie grupy cudzoziemców mieszkających w USA, 
tj. naturalizowanych obywateli, legalnych imigrantów (posiadaczy tzw. zielonych 
kart), nielegalnych imigrantów, a także osoby posiadające wizy długoterminowe 
(np. studentów czy tzw. guestworkers). Należy zauważyć, że amerykańskie prawo 

120  L. Zallman et al., Immigrants Contributed An Estimated $115.2 Billion More To The Medicare 
Trust Fund Than They Took Out In 2002-09, „Health Aff airs”, June 2013, No. 32(6), s. 1153–1160.

121  Center for Immigration Studies to organizacja, która twierdzi, iż efektywny rozwój państwa 
i społeczeństwa amerykańskiego jest możliwy tylko wówczas, gdy ograniczony zostanie napływ kolej-
nych imigrantów. 

122  S.A. Camarota, Welfare Use by Immigrant and Native Households. An Analysis of Medicaid, 
Cash, Food, and Housing Programs, Center for Immigration Studies, 10.09.2015, http://bit.ly/2jVxZKV, 
dostęp: 23.01.2018.

123  Ibidem; J. Richwine, The Cost of Welfare Use By Immigrant and Native Households, Center for 
Immigration Studies, 9.05.2016, http://bit.ly/2u8KCth, dostęp: 23.01.2018.
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ograniczyło dostęp nieobywatelom do wielu, zwłaszcza federalnych, programów124. 
Ustawy z 1996 roku: Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation 
Act (potocznie nazywana ustawą o pomocy społecznej, tj. Welfare Act)125 oraz Ille-
gal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA)126, zredukowały 
do absolutnego minimum możliwość korzystania ze świadczeń społecznych przez 
nieobywateli. Zatem nawet jeśli istniały źródła, które umożliwiały obcokrajowcom 
korzystanie ze środków pomocowych, to były one niedostępne nielegalnym imigran-
tom i posiadaczom wiz tymczasowych. 

Raport CIS został skrytykowany również pod względem przyjętej metodologii, 
która pozwalała na przedstawienie danych w korzystnym świetle z punktu widzenia 
zwolenników ograniczenia imigracji. Podstawową jednostką badań uczyniono bo-
wiem gospodarstwa domowe, a za imigracyjne gospodarstwo uznano każde, w któ-
rym głową rodziny był cudzoziemiec. To oznaczało, że rodziny, w których współmał-
żonek (czy współmałżonka) był amerykańskim obywatelem (a zatem był uprawniony 
do pobierania świadczeń społecznych), również liczone były jako gospodarstwa imi-
granckie. Podobną sytuację zaobserwowano podczas interpretacji danych dotyczą-
cych dzieci urodzonych na terytorium USA w rodzinach imigranckich. Jeżeli dziecko 
otrzymywało w szkole dotowany przez państwo posiłek, całe domostwo zaliczano do 
kategorii pobierających świadczenia socjalne127. Takie podejście zawyżało rzeczywi-
stą skalę problemu w odniesieniu do środowiska imigrantów i zaniżało wyniki dla 
rodzimych gospodarstw domowych. 

Wiele państwowych programów posługuje się jednak kategorią gospodarstwa 
domowego jako jednostką podstawową. W znacznej części takich domostw miesz-
kały rodziny wielopokoleniowe, co sprawiało, że zależność dochodów od wydatków 
w takich rodzinach była zróżnicowana. Tym samym różne były koszty, jakie pań-
stwo ponosiło w związku z korzystaniem przez członków tych gospodarstw z pro-
gramów pomocowych. Uwzględniając te zastrzeżenia, badacze z National Acade-
mies of Sciences, Engineering and Medicine zaproponowali kategorię „samodzielnej 
jednostki osobowej” (independent person unit), która oznaczała dorosłą osobę wraz 
z zależnym dzieckiem (lub „udziałem” w zależnych dzieciach, jeżeli w ich wycho-
waniu uczestniczyli oboje rodzice)128. Zmiana podejścia w tej analizie ujawniła, że 
większy zysk władzom lokalnym przynosiło drugie pokolenie imigrantów, a wydatki 
malały wraz z kolejnymi pokoleniami. Badacze dostrzegli również prawidłowość, że 
stany, których budżety zasilały większe kwoty płynące z obecności cudzoziemców, 

124  Warto przywołać takie programy, jak np. the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, 
wcześniej znany jako the Food Stamp Program), Nonemergency Medicaid, Supplemental Security In-
come (SSI), Temporary Assistance for Needy Families (TANF) i jego poprzednik Aid to Families with 
Dependent Children (AFDC). Za: T. Broder, A. Moussavian, J. Blazer, op.cit.

125  Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, Pub.L. 104-193 (August 22, 
1996), 110 Stat. 2105, Congress.gov, https://bit.ly/2bIxNrt, dostęp: 30.07.2018.

126  Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, Division C of Pub.L. 104-208 
(September 30, 1996), 110 Stat. 3009-546, Government Publishing Offi  ce, https://bit.ly/22zCqKD, 
dostęp: 30.07.2018.

127  L. Reston, Immigrants Don’t Drain Welfare. They Fund It, „New Republic”, 3.09.2015, http://bit.
ly/2lVdH6x, dostęp: 23.01.2018.

128  The Economic and Fiscal Consequences of Immigration…, s. 500.
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więcej również na nich wydawały. Co istotne, wydatki jednak nie równoważy-
ły wpływów i zostawała mniejsza lub większa nadwyżka. Dla przykładu: w latach 
2011–2013 dochody władz lokalnych sięgnęły około 3,3 tryliona dolarów, podczas 
gdy wydatki – 3,17 tryliona dolarów. Całościowe zestawienia budżetowe jednak tego 
nie ujawniały. Autorzy cytowanego raportu zwrócili uwagę, iż wynikało to po prostu 
ze specyfi ki takich zestawień. Pomimo że różne programy realizowane w ramach bu-
dżetów stanowych odnotowywały nadwyżki, w całościowym podsumowaniu wynik 
mógł być jednak negatywny129. 

Jednym z głównych punktów spornych, wokół którego toczyły się debaty nad 
ceną, jaką państwo płaci za przeciwdziałanie napływowi nielegalnych imigrantów, 
były kwoty wydawane na granicach USA. Organizacje pozarządowe szacowały, że 
w czasie jednej dekady (2000–2010) amerykańscy podatnicy wydali 90 miliardów 
dolarów na zabezpieczenie granicy z Meksykiem130. Południowa granica jest „pierw-
szą linią frontu” w wojnie imigracyjnej prowadzonej przez Stany Zjednoczone. Wraz 
z upływem lat liczba strażników granicznych i ilość nowoczesnej technologii rosły 
wraz z kosztami, które ponoszono, by uszczelnić granicę. Obecnie całkowita licz-
ba pracowników stojących na straży prawa imigracyjnego wynosi 49 tysięcy. Licz-
ba strażników granicznych (U.S. Border Patrol) wzrosła dwukrotnie między 2003 
a 2016 rokiem i sięgnęła niemal 21 tysięcy131. Należy pamiętać, że zapewnienie bez-
pieczeństwa imigracyjnego to nie tylko działania podjęte na granicach, ale również 
egzekwowanie prawa na terytorium państwa. W tym czasie potrojeniu uległa liczba 
pracowników Urzędu ds. Imigracji i Ceł, którzy pracowali w Jednostce ds. Egzekwo-
wania i Przeprowadzania Deportacji (Enforcement and Removal Operations, ERO), 
odpowiedzialnej za identyfi kowanie i deportacje nielegalnych imigrantów. Koszty 
ponoszone przez państwo dotyczyły nie tylko utrzymania potrzebnego personelu, ale 
również wdrażania projektów mających na celu uszczelnienie granic. Nie wszystkie 
pomysły okazały się skuteczne, a pochłonęły ogromne kwoty, tak jak miało to miej-
sce w przypadku „wirtualnej granicy” (virtual fence). Projekt był wynikiem współ-
pracy, jaką prezydent George W. Bush podpisał w 2005 roku z Korporacją Boeinga 
(Boeing Corporation). Z dokonanych wyliczeń wynikało, że całość przedsięwzięcia 
na odcinku o długości 3220 kilometrów będzie kosztowała 7 miliardów dolarów132. 
Tymczasem realizacja pilotażowego odcinka w Arizonie, o długości zaledwie 85 ki-
lometrów, spowodowała wydatki w wysokości miliarda dolarów. Władze zdecydo-
wały się więc pozostać przy dotychczas stosowanych rozwiązaniach. Użycie dronów 
i innego sprzętu nowoczesnej techniki nadzoru, już będących na wyposażeniu Straży 

129  Ibidem, s. 522.
130  The Costs and Benefi ts of Border Security, USImmigration.com, http://bit.ly/2njHl3W, dostęp: 

28.01.2018.
131  U.S. Customs and Border Protection: Review of the Staffi  ng Analysis Report Under the Bor-

der Patrol Agent Pay Reform Act of 2014, US Government Accuntability Offi  ce, 26.05.2016, http://bit.
ly/2Fp1fC1, dostęp: 28.01.2018.

132  S. Saddiki, Border Fences as an Anti Immigration Device: A Comparative View of American 
and Spanish Policies [w:] Borders, Fences and Walls: State of Insecurity?, E. Vallet (red.), Dorchester: 
Ashgate Publishing, 2016; T.K. Wong, The Politics of Immigration: Partisanship, Demographic Change, 
and American National Identity, Oxford: Oxford University Press, 2017, s. 65.
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Granicznej, na całym pozostałym fragmencie arizońskiej granicy (czyli na odcinku 
520 kilometrów) miało kosztować do 750 milionów dolarów133. Ostatecznie w 2011 
roku, po pięciu latach realizacji, projekt został zakończony. 

Wydatki na egzekwowanie amerykańskiego prawa imigracyjnego rosły sukce-
sywnie i dość znacząco, począwszy od lat 90. XX wieku. Między 1990 a 2015 rokiem 
budżet, którym dysponowała Straż Graniczna, wzrósł dziesięciokrotnie, z 363 milio-
nów do niemal 4 miliardów dolarów134. Tę kwotę przeznaczono na bieżące funkcjono-
wanie służb imigracyjnych. Należy jednak pamiętać także o dodatkowych środkach 
potrzebnych m.in. na sztandarowy projekt z czasu kampanii prezydenckiej Donalda 
Trumpa, tj. mur na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Od objęcia prezydentury 
Trump zabiegał o wybudowanie muru o długości 1610 kilometrów. Wyliczony koszt 
budowy miał sięgnąć 10–12 miliardów dolarów. Z tym nie zgodzili się jednak ekono-
miści, szacując inwestycję na co najmniej 12–15 miliardów. Obliczenia nie uwzględ-
niały ponadto kosztów wykupu ziemi od prywatnych właścicieli czy późniejszego 
utrzymania infrastruktury. W komentarzach wskazywano również, że szacunki te nie 
wzięły pod uwagę faktu, iż mur będzie w znacznej części przebiegał przez bardzo 
trudny geografi cznie obszar, na którym budowa będzie droższa. „Washington Post” 
szacował, że całościowa kwota przedsięwzięcia może sięgnąć 25 miliardów dola-
rów135. Mniej optymizmu wykazali senatorowie z Partii Demokratycznej, przewidu-
jąc koszt w wysokości 70 miliardów dolarów, bez uwzględnienia kosztów rocznego 
utrzymania muru136, te zaś szacowano na około 700 milionów dolarów137.

Od początku kadencji Donalda Trumpa między prezydentem a Kongresem trwało 
napięcie związane z zasadnością ponoszenia wydatków i potrzebą dalszej rozbudowy 
już istniejącego muru. Prezydent twierdził, że to Meksykanie powinni zapłacić za bu-
dowę, gdyż to oni byli źródłem kłopotu, który zmusił Amerykanów do realizowania 
takiej inwestycji. Kongres nie wyrażał zgody nawet na realizację pierwszego etapu 
budowy, kosztującego 8 miliardów dolarów. Wobec oporu legislatorów Trump uza-
leżnił przedłużenie programu Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), który 
nadawał tymczasowy legalny status tzw. marzycielom (o których szerzej w dalszej 
części książki), od przyjęcia przez Kongres prezydenckich propozycji dotyczących 
budowy muru oraz reformy prawa imigracyjnego. Prezydent jasno wyraził swoje 
oczekiwania na portalu społecznościowym Tweeter: 

Demokratom powiedziano, że nie może być DACA bez rozpaczliwie potrzebnego MURU 
na południowej granicy, KOŃCA tej strasznej migracji łańcuchowej i absurdalnego syste-

133  J. Preston, Homeland Security Cancels ‘Virtual Fence’ After $1 Billion Is Spent, „The New York 
Times”, 14.01.2011, http://nyti.ms/2Gl3mbb, dostęp: 28.01.2018.

134  The Cost of Immigration Enforcement and Border Security, American Immigration Council, 
25.01.2017, http://bit.ly/2yb9T2W, dostęp: 28.01.2018.

135  Donald Trump’s Mexico Wall: Who Is Going to Pay For It?, BBC News, 6.02.2017, http://bbc.
in/2bFgFZt, dostęp: 28.01.2018.

136  V. Felbab-Brown, The Wall. The Real Costs of a Barrier Between the United States and Mexico, 
Brookings Institution, August 2017, http://brook.gs/2ipAh6F, dostęp: 28.01.2018.

137  C. Graham, R. Midgley, Mexico Border Wall: What is Donald Trump Planning, How Much Will It 
Cost and Who Will Pay for It?, „The Telegraph”, 23.08.2017, http://bit.ly/2k4wE5u, dostęp: 28.01.2018.
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mu losowań imigracyjnych. Musimy chronić nasz kraj za wszelką cenę! [wersaliki w ory-
ginale – dop. A.B.]138.

Budowę muru kwestionuje się również, dowodząc, że wdrożone dotąd na granicy 
rozwiązania przynoszą pozytywne rezultaty. Zebrane dane pokazały, że sukcesyw-
nie spadała liczba imigrantów próbujących się przedostać do USA nielegalnie i tym 
samym malała też liczba zatrzymań na granicy. Około jednej czwartej imigrantów 
zatrzymanych przez służby graniczne stanowiły osoby, którym w punktach kontro-
li odmówiono prawa przekroczenia granicy. Jednocześnie konsekwentnie wzrasta-
ła liczba zatrzymań na terytorium państwa, co do tej pory stanowiło słabe ogniwo 
w działaniach związanych z egzekwowaniem prawa imigracyjnego139. Krytycy po-
mysłu budowy zasieków na granicy zwracali też uwagę na umiejętności, pomysło-
wość oraz technologiczne rozwiązania stosowane przez tych, którzy próbują ominąć 
te zabezpieczenia. Zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się przemytem ludzi 
i towarów przez granicę posługiwały się zaawansowanymi narzędziami, które nie 
ustępowały nowoczesnością tym stosowanym przez amerykańskie władze. Tunele 
odnajdywane pod już zbudowanym odcinkiem muru świadczyły, iż takie przeszkody 
mogli pokonać140. 

Spór między zwolennikami i przeciwnikami imigracji w kwestii oceny ekono-
micznego znaczenia obecności cudzoziemców pozostaje nierozstrzygnięty. W toczą-
cej się dyskusji obydwie strony posługują się ofi cjalnymi danymi agend rządowych 
i wspomagają wynikami badań instytutów badawczych. Tym, co je najbardziej różni, 
jest jednak perspektywa czasowa wpływająca na odmienną interpretację. Z prowa-
dzonych badań wynikało, że dla państwa przyjmującego procesy imigracyjne gene-
rowały koszty. Jeżeli fakt ten dotyczył perspektywy krótkofalowej, np. pierwszego 
pokolenia imigrantów, to wówczas w ogólnym rozrachunku wydatki przewyższały 
osiągane dochody. Państwo, zarówno na poziomie federacji, jak i stanu, dokłada-
ło do obecności cudzoziemców. W perspektywie kolejnych pokoleń dochody były 
jednak większe niż wydatki. Stąd zwolennicy obecności obcokrajowców apelowali 
o traktowanie pierwszego pokolenia przybyszów jak inwestycji, która w dalszej per-
spektywie przyniesie nie tylko zwrot poniesionych kosztów, ale nawet zysk. 

138  Tłum. aut. za: L. Nelson, Trump to Dems: No DACA Deal Without the Border Wall, „Politico”, 
29.12.2017, http://politi.co/2DRai1j, dostęp: 28.01.2018.

139  A. Campoy, Trump Just Accidentally Proved You Don’t Need a Border Wall to Stop Migration, 
Quartz Media, 5.12.2017, http://bit.ly/2neMnQ8, dostęp: 28.01.2018.

140  V. Felbab-Brown, op.cit.
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5.1. POLITYKA IMIGRACYJNA PAŃSTWA

Rozważając wpływ różnych czynników na procesy migracyjne, należy zauważyć, że 
jednym z najistotniejszych jest państwo1. Zależności między aktywnością państwa 
a procesami migracyjnymi opisuje metafora weberowska: 

Jeśli przyrównać międzynarodowe migracje do przyspieszającego pociągu napędzanego 
siłami ekonomicznymi i społecznymi, to państwo jest zwrotnicą, która może zmienić bieg 
pociągu albo go wykoleić2. 

Polityka imigracyjna państwa jest szczególnym rodzajem jego aktywności, która 
łączy elementy zarówno polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej3. W Stanach Zjed-
noczonych na określenie pozycji polityki imigracyjnej wśród pozostałych rodzajów 
polityk realizowanych przez to państwo używa się określenia intermestic policy. 
Utworzono je z połączenia dwóch innych określeń: domestic (wewnętrzny) oraz in-
ternational (międzynarodowy)4. Charakter jego składowych wskazuje na obszary, 
w których polityka imigracyjna stanowi istotny przedmiot oddziaływania. Te trzy 
sfery: państwo, polityka i imigracja zawsze były ze sobą powiązane, czego dobrym 
przykładem było chociażby upolitycznienie procesu uchodźstwa kubańskiego do 
USA w drugiej połowie XX wieku. 

Współcześnie dostrzega się natężenie polityzacji procesów migracyjnych. Proble-
my wynikające z przemieszczeń ludności w wymiarze globalnym stały się elementem 

1  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op. cit., s. 127.
2  M. Lesińska, Migracje we współczesnej analizie politologicznej – niewykorzystany potencjał, 

„CMR Working Papers”, 47(105), 2011, s. 215; C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op.cit., s. 127.
3  A.R. Zolberg, A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America, Cambridge–

London: Harvard University Press, 2009, s. 14.
4  M.C. LeMay, E.R. Barkan, U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues: A Documentary 

History. Primary Documents in American History and Contemporary Issues, New York: Greenwood, 
1999, s. xxvii.
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retoryki politycznej różnych środowisk. W USA polityka imigracyjna stała się czę-
stym i ważnym elementem kampanii wyborczych. W państwie o tak silnym imigra-
cyjnym rodowodzie stosunek do cudzoziemców oraz proponowana wizja polityki 
imigracyjnej są czynnikami, które kształtują poparcie lub jego brak dla danego kan-
dydata. W szczególności w ostatnich dekadach ważny staje się stosunek polityków 
do populacji latynoskiej. Począwszy od lat 60. XX wieku, liczba przybywających La-
tynosów przyrastała w gwałtownym tempie – w 2016 roku na terytorium USA miesz-
kało ich już 57,5 miliona5. Wybory prezydenckie w XXI wieku pokazały rosnącą siłę 
liczebną elektoratu latynoskiego6. Pomiędzy 2012 a 2016 rokiem przybyło ponad 3 
miliony uprawnionych do głosowania Latynosów urodzonych już w USA, do tego 
ponad milion naturalizowanych obywateli. Według szczegółowych obliczeń dawało 
to dziennie około 3 tysięcy nabywających prawo wyborcze Latynosów. To oznacza-
ło, że 27 milionów było już uprawnionych do głosowania. Jest to ogromny potencjał 
polityczny, który dotąd nie był w pełni przez tę grupę wykorzystywany, gdyż absen-
cja wyborcza była zbyt duża. Warto jednak zwrócić uwagę, na ile siła liczbowa elek-
toratu latynoskiego przekładać się mogła na realny wpływ na zwycięstwo wyborcze 
Donalda Trumpa. Hiszpańskojęzyczni wyborcy tradycyjnie popierali demokratów, 
choć – w porównaniu z 2012 rokiem – w 2016 ten procent zmalał z 61 do 547. W tym 
czasie republikanie utrzymali stały poziom poparcia. Oceniając szanse wyborcze 
Hillary Clinton i Donalda Trumpa w kampanii prezydenckiej 2016 roku, zwracano 
uwagę, że dzięki większej liczbie uprawnionych do głosowania Latynosów kandy-
datka demokratów zyskiwała teoretyczną przewagę nad konkurentem. Warto jednak 
zauważyć, że populacja latynoskich wyborców koncentruje się w określonych ob-
szarach USA. Są to w znacznej części stany, które w swych sympatiach politycznych 
skłaniają się ku Partii Demokratycznej (Kalifornia, Nowy Meksyk, Illinois, Nowy 
Jork). Zwycięstwo kandydatowi republikanów zapewniły jednak te stany, w których 
Latynosów nie ma wielu. Trump ze swoją antyimigracyjną kampanią zyskał więcej, 
mobilizując białych wyborców, niż stracił, piętnując Latynosów8. 

Rosnącą siłę odnotował w 2016 roku również elektorat pochodzenia azjatyckiego. 
W tej grupie rasowej przybyło ponad milion nowych wyborców, czyli dwa razy wię-
cej niż w 2012 roku. Azjaci, podobnie jak Latynosi, najliczniej wsparli kandydatkę 

5  Facts for Features: Hispanic Heritage Month 2017, US Census, 31.08.2017, https://bit.
ly/2vYPuhb, dostęp: 30.07.2018; M.J. Krogstad, Key Facts About How the U.S. Hispanic Population is 
Changing, Pew Research Center, 8.09.2016, http://pewrsr.ch/2cpizwV, dostęp: 18.12.2016.

6  Szerzej: W.J. Crotty, Winning the Presidency 2016, New York–London: Routledge, 2017; 
O. Richomme, The Latino Vote: Toward More Polarization?, Revue de Recherche en Civilisation 
Américaine [online], 2017, https://bit.ly/2LP36Yo, dostęp: 30.07.2018; A. Bartnik, Hispanics in the 
American Political Theatre – Leading or Supporting Actors?, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 32, 2014; A. Bartnik, Hispanics 
in the 2012 Presidential Elections [w:] 2012 U.S. Presidential Election. Challenges and Expectations,
P. Laidler, M. Turek (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

7  M.H. Lopez, P. Taylor, Latino Voters in the 2012 Election, Pew Research Center, 7.11.2012, https://
pewrsr.ch/1wCmw2o, dostęp: 30.07.2018; J.M. Krogstad, Key Facts About the Latino Vote in 2016, Pew 
Research Center, 14.10.2016, https://pewrsr.ch/2dcL9Sq, dostęp: 30.07.2018.

8  R. Suro, Here’s What Happened With the Latino Vote, „New York Times”, 9.11.2016, https://nyti.
ms/2MdZ1Jx, dostęp: 30.07.2018.
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demokratów, a poparcie dla Donalda Trumpa wahało się od 4% (wyborcy pocho-
dzący z Bangladeszu i Pakistanu udzielili Trumpowi najmniejszego poparcia) do 
35% (Chińczycy i Wietnamczycy). Ogólnie obie grupy mniejszościowe głosowały 
podobnie: 66% Latynosów i 69% Azjatów na Hillary Clinton oraz odpowiednio 28% 
i 25% na Donalda Trumpa9. Co więcej, w przypadku obu grup poparcie dla demokra-
tycznego kandydata w 2016 roku spadło (w 2012 roku 71% Azjatów poparło Baracka 
Obamę)10. Warto jednakże zauważyć, że wyborcy pochodzenia azjatyckiego są dość 
niestali w politycznych sympatiach, a nawet określa się ich mianem swing voters. 
Chociaż stanowią niewielki procent wszystkich głosujących (około 3%), trzeba pa-
miętać, że liczba imigrantów przybywających do USA z tego obszaru szybko rośnie.

Potencjał wyborczy grup etnicznych mieszkających w USA jest przedmiotem in-
tensywnych badań. Dla przyszłości państwa i jego ustroju decyzje, jakie podejmują 
wyborcy, są ważne. Z punktu widzenia polityki imigracyjnej najistotniejszymi za-
gadnieniami są jednak kontrola, bezpieczeństwo oraz inkorporacja. 

Kontrola przybywających to warunek bezpieczeństwa kraju i jego obywateli11. 
Istniejące systemy kontroli stały się przedmiotem debaty nad kształtem oraz zakre-
sem polityki imigracyjnej, której odpowiedzialność za procesy migracyjne nie koń-
czy się na ochronie granic. Równie ważna jest inkorporacja, która sprowadza się 
do wpływu migracji na wewnętrzne polityczne funkcjonowanie państwa12. Wśród 
polityków, ale i w społeczeństwie rodzą się pytania i wątpliwości, w jaki sposób roz-
wiązać problemy obywatelstwa dla cudzoziemców czy politycznej partycypacji imi-
grantów. Polityka imigracyjna stała się zatem jednym z najważniejszych obszarów 
zainteresowania państwa, istotnym dla jego sprawnego funkcjonowania. Jej ważność 
podkreśla również charakter polityki imigracyjnej, która jest wielosektorowa, wielo-
poziomowa i budowana zarówno w obrębie wewnętrznych, jak i zewnętrznych prze-
jawów aktywności państwa. Polityka migracyjna państwa realizowana jest z wielu 
perspektyw: demografi cznej (selekcja ze względu na wiek i zdrowie), narodowej 
(selekcja ze względu na pochodzenie narodowościowe), rynku pracy (selekcja we-
dług potrzeb gospodarki), integracyjnej (zdolność do asymilacji), fi skalnej i zabez-
pieczenia społecznego (koszty i korzyści dla budżetu państwa i budżetów systemów 
socjalnych)13. Polityka migracyjna została uznana za politykę publiczną państwa, 
czyli taką, której funkcjonowanie opiera się na zbieraniu i analizie informacji na 

9  N. Masouka, H. Han, V. Leung, B.Q. Zheng, Understanding the Asian American Vote in the 
2016 Election, „The Journal of Race, Ethnicity, and Politics”, March 2018, Vol. 3, Issue 1; In 2016, 
Asian Americans Had A Record Increase In Presidential Voting, NAAS, https://bit.ly/2OGtpOe, dostęp: 
30.07.2018.

10  B. Cervantes, Poll: Obama Won 71% of Asian Vote, „Politico”, 12.12.2012, https://politi.
co/2KrV5TP, dostęp: 30.07.2018; Presidential Elections, Roper Center, Cornell University, https://bit.
ly/2nfypNp, dostęp: 30.07.2018.

11  M.C. LeMay, Guarding the Gates: Immigration and National Security, Westport–London: Green-
wood Publishing Group, 2006, s. xii.

12  Dialogues on Migration Policy, M. Giugni, F. Passy (red.), Lanham: Lexington Books, 2006, s. 2.
13  A. Fihel, P. Kaczmarczyk, M. Okólski, Migracje „nowych Europejczyków” – teraz i przedtem, 

Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.



Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji...138

temat zjawisk istniejących w polu danej polityki publicznej, kumulacji wiedzy na ich 
temat oraz reakcji na nowe sytuacje14.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele defi nicji pojęcia „polityka migracyjna”15. 
Część z nich skupia się przede wszystkim na aspekcie zarządzania procesami migra-
cyjnymi i tłumaczy, że jest to „katalog instrumentów prowadzonych i kreowanych 
przez państwo lub jego części składowe, obejmujący zarówno bierne, jak i aktywne 
formy zarządzania imigracją i emigracją”16. Inne kładą nacisk na środowisko mię-
dzynarodowe i politykę zagraniczną. „Polityką migracyjną jest kompleksowo ujęty 
układ wskazań i regulacji prawno-instytucjonalnych, wpływających na kształtowa-
nie się rozmiarów, struktury i kierunków procesów migracyjnych, uwzględniający 
zarówno sytuację demografi czną i społeczno-ekonomiczną, jak i obowiązujące nor-
my międzynarodowe oraz uzgodnienia bilateralne”17. Część badaczy woli podkreślać 
wewnętrzny wymiar oddziaływania tego rodzaju polityki i tłumaczy, że jest to „zespół 
środków stosowanych przez władze, służących tworzeniu warunków i rozwiązań słu-
żących włączaniu imigrantów w różne sfery życia społeczeństwa przyjmującego”18. 
Najbliższą podejścia prezentowanego w tej monografi i jest defi nicja, że polityka mi-
gracyjna to zbiór zasad i działań podejmowanych przez organy państwa zarówno na 
poziomie federalnym, jak i stanowym, ukierunkowanych na napływających i prze-
bywających na jego terytorium cudzoziemców, przede wszystkim w odniesieniu do 
kontroli wjazdu (i wyjazdu), legalności pobytu, dostępu do rynku pracy oraz inter-
akcji ze społeczeństwem19. Warto zwrócić uwagę na istotny aspekt wielu defi nicji, 
jakim jest utożsamienie polityki migracyjnej z polityką wobec migracji i migrantów. 
Takie podejście nie rozdziela wyraźnie kategorii podmiotu i przedmiotu. Podmiotem 
polityki migracyjnej są organy państwa, podczas gdy przedmiotem – migracje i mi-
granci. Zgodnie z takimi założeniami można przyjąć, że polityka migracyjna państwa 
„to przyjęty i realizowany przez ośrodek decyzyjny (władzę publiczną reprezentowa-
ną przez określone prawem podmioty) zespół działań determinowanych czynnikami 
wewnętrznymi i międzynarodowymi, zmierzających do efektywnego rozwiązywania 
problemów migracyjnych”20. 

14  S. Łodziński, M. Szonert, Niepolityczna polityka? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce 
w latach 1989–2016 (kwiecień), „CMR Working Papers”, 90(148), maj 2016, s. 7, http://bit.ly/2CdGtmI, 
dostęp: 6.01.2017.

15  Szerzej zob.: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, A. Grzymała-
-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008; Wpro-
wadzenie do nauki o państwie i polityce, B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Lublin: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2002.

16  M. Matkowska, Polska polityka migracyjna – zarys problemu, „Studia i Prace Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 33, 2013, s. 78–79, http://bit.ly/2EBcgDy, dostęp: 24.01.2017.

17  A. Rajkiewicz, Nad danymi NSP 2002 o migracjach zagranicznych ludności, „Polityka Społecz-
na”, nr 3(360), 2004, s. 8.

18  H. Chałupczak, Paradygmat badawczy polityki migracyjnej państwa z perspektywy politologicz-
nej [w:] Współczesne polskie migracje. Strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, M. Lesińska, 
M. Okólski (red.), Warszawa 2013, http://bit.ly/2EiQ3dT, dostęp: 25.01.2017.

19  T.K. Wong, The Politics of Immigration: Partisanship, Demographic Change, and American 
National Identity, Oxford: Oxford University Press, 2017, s. 1.

20  Ibidem.



Rola państwa w kształtowaniu imigracji 139

Ze względu na rodzaj aktywności w zakresie procesów migracyjnych wyróżnić 
można dwie kategorie państw21. Pierwsza to te kraje, które stymulują/hamują emigra-
cję swoich obywateli. Druga kategoria obejmuje państwa, które stymulują/hamują 
imigrację. W tak wydzielonych kategoriach istnieją dodatkowo podkategorie. Wśród 
państw nastawionych na aktywność głównie w zakresie kontroli emigracji wyróżnia 
się kraje wysyłające migrantów (migrant exporters), „produkujące” uchodźców (re-
fugee producers), ograniczające emigrację (emigration limiters). Państwa należące 
do grupy eksporterów migracji kierują się kryterium zaspokojenia potrzeb, których 
nie są w stanie zagwarantować na własnym terytorium i przy użyciu dostępnych 
środków. Mogą to być potrzeby natury ekonomicznej czy np. rozwoju kariery zawo-
dowej. Wśród czynników skłaniających do wysyłania migrantów mogą być również 
zmiany demografi czne czy chęć zwiększenia kapitału płynącego w postaci przeka-
zów (remittances), jakie migranci przesyłają najbliższym w kraju. Eksport migrantów 
może odbywać się na podstawie formalnej lub nieformalnej aktywności państwa. Po-
lityka formalnego zachęcania migrantów do wyjazdów odwołuje się do międzynaro-
dowych umów i porozumień, które określają kto, na jak długo i na jakich warunkach 
może migrować między krajem wysyłającym a przyjmującym. Jednym z istotnych 
przykładów na gruncie amerykańskim był wspomniany już wcześniej tzw. program 
bracero22. Należy jednak pamiętać, że państwa mogą również nie chcieć emigracji 
swoich mieszkańców, a oni jednak wyjeżdżają, nie tyle ze względu na formalne ogra-
niczenia, ile przez sytuację panującą w kraju. 

Wśród nieformalnych aktywności państwa w istotny sposób wpływających na 
procesy migracyjne na jego terytorium wymienia się wojny, prześladowania czy 
brak poszanowania praw człowieka. Warto podkreślić, że ten katalog powodów jest 
wspólny dla dwóch wymienionych wyżej grup. Migranci przymusowi i uchodźcy 
uciekają z własnych państw za sprawą czynników związanych z katastrofami natu-
ralnymi czy humanitarnymi, ale również ze względu na utratę poczucia bezpieczeń-
stwa czy doświadczane prześladowania. Wśród państw amerykańskich, z których 
pochodzą uchodźcy, wymienia się Kubę, Salwador, Honduras, Nikaraguę czy Haiti. 
Kuba ponadto do niedawna zaliczana była do grupy państw ograniczających emi-
grację, gdyż było bardzo trudno wydostać się z wyspy legalnie. Wraz z przejęciem 
władzy przez Raula Castro w 2008 roku zaszły jednak zmiany23. Władze kubańskie 
zniosły ograniczenia związane z podróżami i niemal wszyscy Kubańczycy mogli 
nieskrępowanie udać się do każdego kraju, który tylko zgodził się wydać im wizę. 
Istotne jest, że w amerykańskim systemie prawnym Kubańczycy byli preferencyjnie 

21  M.S. Teitelbaum, The Role of the State in International Migration, „The Brown Journal of World 
Aff airs”, Vol. VIII, Issue 2, Winter 2002, s. 158–159, http://bit.ly/2CbVpSx, dostęp: 6.01.2017.

22  L. Stacy, Mexico and the United States, New York: Marshall Cavendish, 2002, s. 29; C. Harzig, 
D. Hoerder, D. Gabbacia, op.cit., s. 44.

23  Szerzej zob.: Cuban Foreign Policy: Transformation under Raúl Castro, H.M. Erisman, J.M. Kirk 
(red.), Lanham–London: Rowman & Littlefi eld, 2018; H. Abrahams, A. Lopez-Levy, Raúl Castro and the 
New Cuba: A Close-Up View of Change, Jeff erson–London: McFarland, 2011.
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traktowani aż do 2017 roku – większość przybywających do punktów granicznych 
w USA mogła być niemal pewna pozytywnego przyjęcia24.

Druga kategoria państw to te, których działalność skupia się głównie na regu-
lowaniu procesów imigracji. Wśród nich wyodrębnia się kraje, które promują imi-
grację, oraz te, których celem jest ograniczenie napływu. Istnieje wiele powodów 
skłaniających państwa do podejmowania różnych form aktywności, które zmierzają 
do zachęcania cudzoziemców do przybycia na ich terytorium. Polityka proimigra-
cyjna zakłada jednak tymczasowość pobytu, kształtowaną zapotrzebowaniem kraju 
przyjmującego. Państwa najczęściej decydują się na sprowadzanie cudzoziemców 
w czasie intensywnego rozwoju ekonomicznego, kiedy rodzimy rynek pracy nie dys-
ponuje wystarczającą liczbą pracowników lub w sytuacji, gdy występują niedobo-
ry specjalistów o określonych umiejętnościach. Od reformy prawa imigracyjnego 
w połowie lat 60. XX wieku władze amerykańskie promują dwa modele imigracji: 
łączenie rodzin oraz migrację specjalistów w określonych dziedzinach25. Współcześ-
nie najbardziej pożądani są profesjonaliści z branży IT. Dane z raportu Silicon Valley 
Index z 2016 roku wskazały, że w samej Dolinie Krzemowej w Kalifornii, najsłyn-
niejszym amerykańskim zagłębiu nowoczesnych technologii, 37% pracowników sta-
nowili cudzoziemcy. Dla porównania: w Kalifornii udział imigrantów w całkowitej 
liczbie mieszkańców stanu wynosił 27%, a w całych Stanach – 13%26. 

Oprócz intencjonalnych działań państwa zmierzających do sprowadzenia imi-
grantów są również takie, których nie celem, ale skutkiem ubocznym jest zachęca-
nie cudzoziemców do przybywania. Funkcjonujące na terytoriach niektórych stanów 
ułatwienia, np. w dostępności do stanowego prawa jazdy czy szkolnictwa wyższe-
go, stały się czynnikiem przyciągającym imigrantów. Doprowadziło to do sytuacji, 
w której zaczęła się tworzyć populacja „mieszkańców widm”. Dotyczy to grupy tzw. 
marzycieli (dreamers), młodych ludzi, których przywieziono do USA nielegalnie, 
zanim osiągnęli pełnoletność, a którzy wychowywali się i uczyli w amerykańskich 
szkołach. W stanach takich jak Teksas, Oklahoma i Nowy Meksyk, mimo że pozosta-
wali na terytorium państwa bezprawnie, mogli korzystać ze stanowych programów 
pomocowych skierowanych do studentów (w USA nielegalni imigranci pozbawieni 
są prawa do jakiejkolwiek pomocy federalnej). W Nowym Meksyku mogli wziąć 
udział w stanowej loterii stypendialnej; w Oklahomie i Teksasie, kiedy otrzymali 
status mieszkańca stanu (tzw. in state status), nabywali uprawnienia do lokalnych 
świadczeń pomocowych27. 

24  Szerzej zob.: A. Cunningham, Deporting Immigrants, New York: Greenhaven Publishing LLC, 
2017; A. Chomsky, A History of the Cuban Revolution, Malden–Oxford: John Wiley & Sons, 2015.

25  Szerzej zob.: The Immigration and Nationality Act of 1965: Legislating a New America, G.J. Chin, 
R. Cuison Villazor (red.), New York: Cambridge University Press, 2015.

26  A. Giaritelli, 37 Percent of Silicon Valley Foreign-Born, „Washington Examiner”, 12.02.2016, 
http://washex.am/2BSgsxE, dostęp: 29.01.2017.

27  Status in state wskazuje na stopień powiązania danej osoby ze stanem. W Oklahomie osoba 
dorosła i samodzielnie się utrzymująca, która ubiega się o przyznanie jej takiego statusu, musi się wy-
kazać udokumentowanym przynajmniej rocznym zamieszkaniem na terytorium stanu, udowodnić, że 
jest w stanie samodzielnie się utrzymać, oraz wykazać (satisfactorily prove), że zamierza na teryto-
rium stanu utrzymywać stałe miejsce zamieszkania (domicile). Za: Oklahoma State University, http://bit.
ly/2BSkgPo, dostęp: 29.01.2017.
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Po kilku latach prowadzenia polityki przyjaznej cudzoziemcom stany musiały 
zmierzyć się z jej skutkami. Każdego roku powiększała się liczba absolwentów uni-
wersytetów, którzy ze względu na brak uregulowanego statusu imigracyjnego nie 
mogli zostać zatrudnieni. Prasa coraz częściej pisała o dramatach młodych ludzi, 
którzy niejednokrotnie dopiero po wkroczeniu w dorosłe życie dowiadywali się, że 
są w USA nielegalnie. W każdej chwili mogli być deportowani. Ustępujący z urzę-
du prezydent Barack Obama wezwał swojego następcę Donalda Trumpa, by chronił 
„marzycieli”, o których często również mówi się „pokolenie 1.5”28. Kulturowo czują 
się oni Amerykanami, płynnie mówią po angielsku i mają nikłe przywiązanie do kra-
ju pochodzenia29. Zaproponowany w 2001 roku projekt ustawy Development, Relief, 
and Education for Alien Minors (DREAM) Act miał być rozwiązaniem problemu, ale 
na długie lata utknął w Kongresie30. Gdyby ustawa została przyjęta, „marzyciele” 
mogliby ubiegać się o przyznanie im warunkowego prawa do stałego pobytu na tery-
torium USA. Taka możliwość gwarantowana byłaby jedynie tym, którzy do Stanów 
Zjednoczonych sprowadzeni zostali, zanim ukończyli 16. rok życia, i mieszkali tam 
nieprzerwanie przez minimum pięć lat. Jednym z warunków było również wykaza-
nie się posiadanym co najmniej średnim wykształceniem. Warunkowe prawo pobytu 
przyznawano by na sześć lat. Po upływie tego czasu warunek mógłby zostać znie-
siony, jeżeli osoba ukończyłaby co najmniej dwa lata studiów lub służyła przez taki 
sam czas w amerykańskim wojsku. „Marzyciele” nadal jednak nie mogliby korzystać 
z federalnych programów pomocy dla studentów. Pomimo tego, że projekt ustawy 
zgłoszony został jako ponadpartyjny (bipartisan), czyli mający wsparcie zarówno 
demokratów, jak i republikanów, nie udało się dotąd z sukcesem przeprowadzić go 
przez proces legislacyjny amerykańskiego Kongresu. 

Amerykanie nie mają wątpliwości, iż nadszedł czas na przeprowadzenie kom-
pleksowej reformy prawa imigracyjnego. Prace nad projektem trwają, jednakże brak 
postępów w tej dziedzinie pokazuje, jak trudnym tematem jest prawo imigracyjne 
w USA. Część oponentów DREAM Act obawia się, że przyjęcie ustawy spowolni 
i tak rozwlekłe już prace nad reformą imigracyjną. Uważają oni, że rozwiązania za-
proponowane dla „marzycieli” powinny się znaleźć – i znajdą się – w całościowej 
ustawie. Inni protestują przeciwko zaproponowanym rozwiązaniom, traktując je jako 
swoistą „amnestię” dla nielegalnych imigrantów. Stany, o których była mowa wyżej, 
próbowały rozwiązać problem, pozwalając nielegalnie przebywającym na ich terenie 
młodym ludziom podejmować studia. Skutki tej polityki pokazały, że doraźne kroki 
rządów stanowych nie rozwiązują problemów i potrzeba gruntownej reformy w tym 
zakresie. Gubernator stanu Kansas w 2004 roku pozwana została do sądu za dopusz-
czenie do takich rozwiązań. W pozwie w sprawie Day v. Bond31 zakwestionowano 
legalność działań władz stanowych, powołując się na ustawę Illegal Immigration 

28  M. Greenwood, Obama Tells Trump: Protect ‘Dreamers’, „The Hill”, 17.01.2017, http://bit.
ly/2BRZAay, dostęp: 29.02.2017.

29  The DREAM Act: Creating Opportunities for Immigrant Students and Supporting the U.S. Econo-
my, American Immigration Council, 13.07.2010, http://bit.ly/2mTUNKG, dostęp: 29.01.2017.

30  S. 1291 (107th): Development, Relief, and Education for Alien Minors Act, Govtrack.us, https://
bit.ly/2OwnQlC, dostęp: 30.07.2018.

31  Day v. Bond, No. 05-3309, 500 F.3d 1127 (2007), http://bit.ly/2EmPtMs, dostęp: 29.01.2017.
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Reform and Immigrant Responsibility Act z 1996 roku32. Jej zapisy zabraniały stanom 
zezwalania na korzystanie z jakichkolwiek świadczeń związanych ze szkolnictwem 
wyższym cudzoziemcom bezprawnie przebywającym w USA, jeśli byli obywatele 
amerykańscy (citizens or nationals) uprawnieni do korzystania z takich świadczeń33. 
Władzom stanu zarzucono dyskryminację Amerykanów pochodzących z innych sta-
nów. Problem polegał na tym, że mieszkający w Kansas nielegalnie otrzymali prawo 
do czesnego w wysokości zagwarantowanej stałym mieszkańcom stanu (tzw. in-state 
tuition), podczas gdy studenci pochodzący z innych stanów musieli zapłacić wyższe 
czesne (tzw. out-of-state tuition). Sąd (łącznie z Sądem Najwyższym) nie przyznał 
racji powodom34. 

Kolejnym rodzajem działań zapobiegających migracjom są interwencje militarne. 
Obszary, na których dochodzi do łamania praw człowieka, gdzie toczą się wojny, 
gdzie rządy są niestabilne, pozostają pod uważną obserwacją państw – aktorów życia 
międzynarodowego. Począwszy od schyłku lat 80. XX wieku, Stany Zjednoczone 
musiały zmierzyć się z narastającym problemem coraz większej liczby Haitańczy-
ków szukających schronienia na ich terytorium35. Populacja imigrantów haitańskich 
w USA w latach 80. XX wieku wynosiła 92 tysiące, dekadę później – już 225 tysięcy 
i wzrosła aż do 606 tysięcy w 2012 roku36. Haitańczycy uciekali przed represjami, ja-
kich doświadczali pod rządami François Duvaliera i jego syna Jean-Claude’a. Polity-
ka przyjmowania uchodźców z Haiti skończyła się wraz z gwałtownie rosnącą liczbą 
łodzi pełnych wyspiarzy, którzy próbowali dostać się do granic USA. W samym tylko 
listopadzie 1991 roku Straż Przybrzeżna zatrzymała 6 tysięcy Haitańczyków. Konse-
kwencją tej sytuacji była zmiana amerykańskiej polityki. 24 maja 1992 roku prezy-
dent Bush ogłosił, że Haitańczycy będą z powrotem zawracani na wyspę37. W 1994 
roku doszło do militarnej interwencji USA, której celem było przywrócenie rządów 
pochodzącego z wyborów Jean-Bertranda Aristide’a38. Jego usunięcie i chaos poli-
tyczny na wyspie zaowocowały kolejnym wzrostem liczby haitańskich uchodźców. 

32  Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, Division C of Pub.L. 104-208 
(September 30, 1996), 110 Stat. 3009-546, Government Publishing Offi  ce, https://bit.ly/22zCqKD, 
dostęp: 30.07.2018.

33  Should Undocumented Immigrants Have Access to In-State Tuition?, American Association of 
State Colleges and Universities, June 2005, Vol. 2, No. 6, http://bit.ly/2BSoGWr, dostęp: 29.01.2017.

34  Day v. Bond, Washington Legal Foundation, http://bit.ly/2H8qiuT, dostęp: 29.01.2017.
35  Problem wpisany był w znacznie szerszy kontekst stosunku USA do rządów w Ameryce Środ-

kowej. Lokalne dyktatury bezwzględnie rozprawiające się ze swymi przeciwnikami politycznymi często 
wspierane były przez Stany Zjednoczone, które w związku z tym nie chciały przyjmować uchodźców 
z tych krajów. 

36  C. Nwosu, J. Batalova, Haitian Immigrants in the United States, Migration Policy Institute, 
29.05.2014, http://bit.ly/1Ag7KDm, dostęp: 29.01.2017; R. Daniels, Coming to America: A History of 
Immigration and Ethnicity in American Life, HarperCollins, 2002. 

37  Szerzej zob.: G.-D. Opitz, Haitian Refugees Forced to Return: Transnationalism and State Poli-
tics, 1991–1994, New Brunswick–London: LIT Verlag Münster, 2004; R.E. Wasem, U.S. Immigration 
Policy on Haitian Migrants, Congressional Research Service, 31.03.2010.

38  P. Girard, Clinton in Haiti: The 1994 US Invasion of Haiti, New York: Palgrave Macmillan US, 
2004, s. 66.
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Brak politycznej stabilizacji w połączeniu z klęskami żywiołowymi wywoływanymi 
przez huragany uczyniły z Haiti stałe źródło migracji uchodźczej do USA39. 

Warto zauważyć, że większość działań podejmowanych przez współczesne pań-
stwa w zakresie tworzonych przez nie polityk migracyjnych ma charakter doraź-
ny40. Decyzje zapadają pod wpływem bieżących poziomów migracji i skutków, jakie 
wywołują. Grafi czne przedstawienie realizowanej przez USA polityki imigracyjnej 
przypominałoby sinusoidę. Interakcje między charakterem polityki imigracyjnej 
a naporem imigrantów przedstawiały się w systemie prostych zależności. Kiedy rosła 
liczba przybywających cudzoziemców, rosły również tendencje zmierzające do ogra-
niczenia ich napływu, co skutkowało coraz bardziej restrykcyjnym prawem. W miarę 
jak zaczynały być odczuwalne konsekwencje wprowadzonych restrykcji i malały na-
stroje antyimigranckie, państwo rozluźniało ostre podejście do imigrantów, co owo-
cowało czasem liberalnej polityki imigracyjnej. Mniej ograniczeń zachęcało coraz 
więcej imigrantów do przemieszczenia się do USA, co przynosiło ponowny wzrost 
oczekiwań, że państwo podejmie kroki zapobiegające problemowi. Taki schemat jest 
oczywiście dużym uproszczeniem, gdyż należy zauważyć, że liczba przybywających 
imigrantów nie jest jedynym czynnikiem sprawczym aktywności państwa wobec 
procesów migracyjnych. S. Sassen dodaje, że „piętą Achillesową amerykańskiej po-
lityki imigracyjnej jest jej uparte obstawanie przy wizji imigracji jako procesu auto-
nomicznego, niepowiązanego z innymi procesami międzynarodowymi”41. Tworzone 
na podstawie takiego myślenia ramy polityki imigracyjnej realizowanej przez amery-
kańską administrację okazują się mało skuteczne w kwestii rzeczywistej kontroli nad 
procesami migracyjnymi. Błąd popełniany w tym zakresie przez państwa doświad-
czające nasilonych procesów napływowych wynika z niewłaściwych założeń defi -
niowania procesu imigracji. „Amerykańska polityka imigracyjna będzie przynosić 
efekt przeciwny do zamierzonego dopóty, dopóki odpowiedzialnością za istnienie 
migracji międzynarodowych będzie się obciążać wyłącznie samych imigrantów”42. 

Państwa, budując koncepcję polityki imigracyjnej, niemal bez wyjątków po-
dążyły drogą kontroli przybywających. Jest to podejście dość anachroniczne, któ-
re nie nadąża za kierunkiem rozwoju aktorów współczesnego świata, gdzie istotną 
rolę odgrywają procesy transnarodowe i globalizacyjne. Pomimo dokonujących się 
przeobrażeń w strukturach współpracy międzynarodowej i redefi nicji wielu proce-
sów imigrację powszechnie nadal defi niuje się jako wynik jednostkowych działań 
ludzkich. Rola kraju przyjmującego imigrantów ma charakter bierny, a jego działania 
skupiają się na kontroli granic. Suwerenność państwa w obszarze dopuszczalności 
jednostek na swoje terytorium realizuje się przez różne działania. Ograniczająco na 
aktywność w tym zakresie wpływają normy prawa międzynarodowego, np. takie, 

39  R.G. Rumbaut, A. Portes, Ethnicities: Children of Immigrants in America, Oakland: University 
of California Press, 2001, s. 237; V. Buschschluter, The Long History of Troubled Ties Between Haiti and 
the US, BBC News, 16.01.2010, http://bbc.in/2sRJZDq, dostęp: 29.01.2017.

40  M.S. Teitelbaum, The Role of the State in International Migration, „The Brown Journal of World 
Aff airs”, Vol. VIII, Issue 2, Winter 2002, s. 165.

41  S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 59.

42  Ibidem, s. 60.
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które nie zezwalają na zawracanie uchodźców do miejsc, gdzie doznawali krzywd43. 
Artykuł 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że „każdy człowiek ma 
prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania”44. 
Również w Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętej przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych w 1984 roku, zapisano, że „żadne Państwo Strona nie może 
wydalać, zwracać lub wydawać innemu państwu danej osoby, jeżeli istnieją poważne 
podstawy, by sądzić, że może jej tam grozić stosowanie tortur”45. Ograniczenia suwe-
renności państwa w zakresie procesów migracyjnych dotyczą nie tylko kwestii mi-
gracji przymusowych (jak uchodźstwo). Są to również regulacje, które na poziomie 
międzynarodowym odnoszą się do problemu migracji dobrowolnych (siły roboczej, 
łączenia rodzin czy migracji dzieci)46. 

Pomimo przywołanych tutaj ograniczeń powszechne przekonanie o suwerenno-
ści państwa w zakresie podejmowania decyzji o dopuszczalności cudzoziemców po-
twierdzone zostało m.in. konwencją o uchodźcach z 1951 roku47. Jej zapisy wpraw-
dzie potwierdziły powszechne prawo jednostki do opuszczenia swojego kraju, ale nie 
zagwarantowały jej jednocześnie prawa wstępu na terytorium danego państwa. De-
cyzję pozostawiono państwu docelowemu. Warto zauważyć, że w tym samym duchu 
stworzone zostały także inne deklaracje i konwencje praw człowieka48. Ich zapisy 
apelują do humanitaryzmu rządzących, ale jednocześnie podkreślają samodzielność 
i autonomiczność podejmowanych decyzji państwa docelowego49. 

Oprócz mechanizmów bezpośredniej kontroli przybywających państwa podej-
mują bilateralną i multilateralną współpracę o charakterze ekonomicznym. Podło-
żem takiego współdziałania jest przekonanie, że polepszenie sytuacji ekonomicznej 
w państwach wysyłających migrantów spowoduje, iż mniej ich będzie chciało ze 
swojego kraju wyjechać. Taka idea przyświecała m.in. zwolennikom powołania do 
życia porozumienia NAFTA50. Skutkiem wzajemnej współpracy między trzema są-
siadami miało być m.in. zmniejszenie meksykańskiej emigracji do USA. Rosnąca 
z roku na rok liczba Meksykanów przenoszących się do USA każdym możliwym 

43  Art. 33, ust. 1, Konwencja dotycząca statusu uchodźców, 28.07.1951, http://bit.ly/2uCqsEg, do-
stęp: 7.07.2017.

44  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://bit.ly/1IcMZJJ, dostęp: 8.07.2017.
45  Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniża-

jącego traktowania albo karania, http://bit.ly/2uCSEqM, dostęp: 8.07.2017.
46  S.H. Legomsky, The Last Bastions of State Sovereignty: Immigration and Nationality Go Global 

[w:] A.C. Soben, Challenges of Globalization: Immigration, Social Welfare, Global Governance, New 
York–London, Routledge, 2009, s. 43–57.

47  Szerzej zob.: C. Rudolph, National Security and Immigration: Policy Development in the United 
States and Western Europe Since 1945, Stanford: Stanford University Press, 2006.

48  C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op.cit., s. 137.
49  Wyjątek w tym zakresie stanowi konwencja o uchodźcach przyjęta przez Organizację Państw 

Afrykańskich w 1969 roku, która zawiera również postanowienie o prawie wstępu na terytorium innego 
państwa.

50  Szerzej zob.: B. Ong Hing, Ethical Borders: NAFTA, Globalization, and Mexican Migration, 
Philadelphia: Temple University Press, 2010; K.R. Johnson, B. Trujillo, Immigration Law and the U.S.–
Mexico Border: ¿Sí se puede?, Tucson: University of Arizona Press, 2011; K. Derwich, W krainie Pierza-
stego Węża. Historia Meksyku od podboju do czasów współczesnych, Kraków: Universitas, 2014.
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sposobem w wymierny sposób zaprzeczyła teoriom o istotnym wpływie porozumie-
nia na procesy migracyjne51. 

Amerykańska polityka imigracyjna kształtowana jest na podstawie powszechnego 
przekonania, zakorzenionego zarówno w kręgach władzy, jak i w opinii publicznej, że 
motorem napędowym strumienia migracyjnego płynącego do USA są ubóstwo, prze-
ludnienie i stan gospodarki państw wysyłających (szerzej na ten temat – w rozdziale 
czwartym). Remedium zmniejszającym poziom imigracji miało być podejmowanie 
działań na obszarach tych właśnie krajów. Należało do nich promowanie bezpośred-
niego zaangażowania ekonomicznego (inwestycje zagraniczne, pomoc zagraniczna) 
oraz demokracji. Procesy migracyjne współczesnego świata są jednak znacznie bar-
dziej skomplikowane i co ważne, nie stanowią wyizolowanego z globalnego ładu ob-
szaru funkcjonowania. Budowanie skutecznej polityki imigracyjnej musi wykraczać 
poza standardowe myślenie o kontroli granic czy nierównościach ekonomicznych 
jako głównych determinantach wpływających na jakość procesów migracyjnych. Ba-
dacze zwracają uwagę, że polityka imigracyjna i prawo imigracyjne państw zmienia-
ją się także pod wpływem międzynarodowych regulacji z zakresu praw człowieka. 
Mają one charakter norm niezależnych od narodowości czy posiadanego obywatel-
stwa, tym samym różnią się od praw socjalnych, politycznych czy obywatelskich. 
Rosnące znaczenie i wpływ praw człowieka na arenie między narodowej sprawiły, 
że stały się one istotnym czynnikiem kształtującym politykę imigracyjną państwa. 
Związek między procesami migracyjnymi a prawami człowieka został wzmocniony, 
kiedy sądy zaczęły odwoływać się do norm międzynarodowych w dziedzinie praw 
człowieka, by radzić sobie z sytuacjami dotyczącymi nieobywateli. Skorzystanie 
z takich instrumentów pozwalało zabezpieczyć prawa jednostek, które pozostawały 
na terytorium państw bez ich formalnej zgody i nie były podmiotem państwowego 
systemu prawnego.

Suwerenność państwa w kształtowaniu polityki imigracyjnej podlega pewnym 
ograniczeniom, co wynika z charakteru oraz kierunku rozwoju państw na arenie 
międzynarodowej. Opierając się na zawieranych bilateralnych i multilateralnych 
porozumieniach, aktorzy sceny międzynarodowej mierzą się z rozszerzającymi się 
katalogami praw i zobowiązań. Istotną rolę odgrywa tu również wspomniane już 
wcześniej sądownictwo. Sądy stały się źródłem ograniczeń władzy państwowej nad 
określonymi grupami ludności. Dla przykładu warto odwołać się do tzw. Ruchu 
Sanktuariów (Sanctuary Movement), który rozwinął się w latach 80. XX wieku 
w USA52. Powstał jako odpowiedź na ograniczenia, jakie władza federalna wprowa-
dziła w udzielaniu azylu dla obywateli państw środkowoamerykańskich. Uciekinie-
rzy zatrzymani przez służby amerykańskie kierowani byli do obozów dla uchodź-
ców, a następnie odsyłano ich do kraju. Członkowie ruchu dążyli więc do stworzenia 
obszarów znajdujących się pod ochroną (np. kościołów), gdzie schronienie mogliby 

51  L. Uchitelle, Nafta Should Have Stopped Illegal Immigration, Right?, „The Nation”, 18.02.2007, 
http://nyti.ms/2tJz5iG, dostęp: 29.01.2017.

52  Szerzej zob.: R.K. Lippert, S. Rehaag, Sanctuary Practices in International Perspectives: Migra-
tion, Citizenship, and Social Movements, New York–London: Routledge, 2013; L. Rabben, Sanctuary 
and Asylum: A Social and Political History, Seattle–London: University of Washington Press, 2016.
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znaleźć prześladowani. Działalność ruchu miała charakter ponadwyznaniowy i przy-
niosła częściowe rozwiązanie statusu Salwadorczyków. Uchodźcy otrzymali pozwo-
lenie na pobyt na czas nieokreślony, choć pod względem formalnym ich obecność na 
terytorium USA była uznawana za nielegalną. Niemal równolegle z tą decyzją Kon-
gresu zakończyła się sprawa American Baptist Churches v. Thornburgh53, w której 
sąd nakazał władzom USA przyjęcie 100 tysięcy wcześniej odrzuconych Salwador-
czyków i Gwatemalczyków54. 

Zakres swobody państwa w kształtowaniu polityki imigracyjnej jest również 
poddawany oddziaływaniu rosnącej liczby aktorów życia międzynarodowego. Wraz 
z postępującym rozwojem społeczności globalnej rośnie liczba podmiotów wpły-
wających na charakter koncepcji regulujących napływ cudzoziemców. Istotną rolę 
odgrywają obecnie nie tylko organy administracyjne państw, ale także etniczne grupy 
nacisku, organizacje pro- i antyimigracyjne oraz opinia publiczna. Polityka imigra-
cyjna jest przedmiotem publicznej debaty, która przybiera na sile tym bardziej, im 
częściej pojawiają się problemy, których podłoża upatruje się w procesach migracyj-
nych (szerzej na ten temat – w rozdziale siódmym).

Aktywność państwa w zakresie kształtowanej polityki imigracyjnej w istotnym 
zakresie skupia się na budowaniu efektywnej kontroli nad procesami migracyjny-
mi. Skuteczność realizowanej polityki imigracyjnej zależna jest od wielu czynników. 
Już na etapie prób sklasyfi kowania polityki imigracyjnej jako należącej do polityki 
wewnętrznej lub zagranicznej państwa trudno jednoznacznie określić, po której stro-
nie powinna się znaleźć. Jest to skutek jej uwikłania w sieć powiązań o charakterze 
zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ten układ wzajemnych oddziaływań 
prowadzi do występowania skomplikowanych sytuacji. Procesy migracyjne stają się 
wówczas niezamierzonymi skutkami wynikającymi z realizowania strategii niepo-
wiązanych bezpośrednio z polityką imigracyjną. Zdarzało się, że takie konsekwencje 
przynosiły na przykład programy pomocy zagranicznej. Także umiędzynarodowienie 
produkcji, a nawet realizowanie pomysłów w zakresie polityki wewnętrznej pań-
stwa, może przynieść różnego rodzaju niezamierzone wpływy na migrację. S. Sas-
sen jako czytelny przykład takich zależności podała sytuację z początku lat 80. XX 
wieku w USA. Wprowadzone wówczas dopłaty do cen cukru dla amerykańskich 
producentów sprawiły, że przedsiębiorcy z basenu Morza Karaibskiego przestali 
być konkurencyjni. Wielu z nich straciło dochód dotąd czerpany z branży cukrowej. 
Skutkiem zmian był dostrzegalny wzrost poziomu migracji z obszaru Karaibów do 
USA55. Warto jednak zauważyć, że tzw. niezamierzone konsekwencje są widoczne 
dopiero z perspektywy długofalowej. Patrząc z perspektywy historycznej, łatwo je 
wyodrębnić i znaleźć ich przyczyny. Polityka imigracyjna państw nie ma jednak cha-
rakteru perspektywicznego. Aktywność w tym zakresie, postrzegana jako efektywne 
działanie, sprowadza się do szybkiej reakcji na rodzące się problemy. 

53  American Baptist Churches v. Thornburgh, 760 F. Supp. 796 (N.D. Cal. 1991), http://bit.
ly/2slQv1i, dostęp: 4.07.2017.

54  R. Worth, The 1970s to the 1980s, „Hispanic America Series”, New York: Marshall Cavendish, 
2009, s. 66.

55  S. Sassen, op.cit., s. 26.
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Skuteczność kontroli państwa nad migracją kojarzona jest jednak powszech-
nie z kontrolą granic. Po ataku terrorystycznym na World Trade Center i Pentagon 
w 2001 roku amerykańska polityka imigracyjna została włączona w pojęcia wojny 
z terroryzmem i bezpieczeństwa narodowego. Od tego czasu kwestia kontroli gra-
nic stała się przedmiotem nieustającej debaty. Prace Kongresu sparaliżowane zostały 
działaniami różnych grup, które w trosce o interesy własnego środowiska starały się 
wpływać na jakość będących przedmiotem debaty projektów. To m.in. przyczyniło 
się do tego, że od 1996 roku amerykańskie władze nie opracowały kompleksowej 
ustawy imigracyjnej. Tradycyjny podział politycznego stosunku do imigracji, prze-
biegający według stereotypowej koncepcji: republikanie – anty, demokraci – pro, 
przestał w XXI wieku być tak oczywisty i doprowadził do podziałów wewnętrznych 
w tych środowiskach. Rozwarstwienie oczekiwań różnych podmiotów i brak konsoli-
dacji poparcia dla składanych projektów legły u podstaw problemów z uchwaleniem 
nowoczesnej i dostosowanej do współczesnych wyzwań ustawy imigracyjnej na mia-
rę XXI wieku. Współczesny wymiar polityki migracyjnej USA jest „legislacyjnym 
kompromisem pomiędzy oczekiwaniami różnych grup interesu, a nie koherentnym 
i racjonalnym podejściem do regulacji imigracji”56. I pomimo że opinia ta sformuło-
wana została u progu XXI wieku, nie straciła nic ze swej aktualności również dwie 
dekady później. Instytucje państwowe odgrywają istotną rolę w kształtowaniu proce-
sów migracyjnych, ale ich aktywność zależy od wielu rozmaitych czynników. Wśród 
nich polityka odgrywa istotną rolę. Stosunek do problemów imigracyjnych staje się 
tematem kampanii wyborczych, przede wszystkim na poziomie federalnym. Obiet-
nice i wizje zapowiadanego przez kandydatów kierunku, w jakim kroczyć będzie po-
lityka imigracyjna państwa, konstruowane są na użytek pozyskania jak największej 
liczby wyborców, których znaczna część ma imigracyjny rodowód. W debaty nad re-
formami imigracyjnymi angażują się różne środowiska. Przedsiębiorcy, organizacje 
pro- i antyimigracyjne próbują przeforsować jak najwięcej korzystnych ze swojego 
punktu widzenia rozwiązań. Realizowana ostatecznie polityka imigracyjna przyjmu-
je więc kształt kompromisu między tymi dążeniami. Historia amerykańskiego prawa 
imigracyjnego pokazuje również, że polityka imigracyjna nie miała nigdy charakte-
ru jednolitej, długofalowej strategii. Kształtowana była w odpowiedzi na aktualne 
zmiany, jakim podlegały procesy migracyjne i których skutki natychmiast odczuwało 
amerykańskie państwo i społeczeństwo. Zależności między tymi dwiema sferami, 
tj. aktywnością państwa oraz charakterem procesów migracyjnych, są głęboko ze 
sobą powiązane. Trudno zatem stwierdzić, która z nich ma charakter pierwotny i nad-
rzędny wobec drugiej. 

56  D.L. DeLaet, U.S. Immigration Policy in an Age of Rights, Greenwood Publishing Group, 2000, 
s. 19.
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5.2. FEDERALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W SFERZE 
PROCESÓW MIGRACYJNYCH

Jednym z podstawowych przejawów aktywności państwa w zakresie regulowania 
procesów imigracyjnych jest stanowienie prawa regulującego całokształt spraw zwią-
zanych z napływającymi cudzoziemcami. Specyfi ka ustroju Stanów Zjednoczonych 
Ameryki już u początków funkcjonowania państwa zrodziła pytanie o to, kto powi-
nien być odpowiedzialny za kształtowanie polityki imigracyjnej: stany czy federacja. 
Częściowej odpowiedzi dostarczyły dwa zapisy konstytucji federalnej, które mogły 
stać się źródłem domniemania, do kogo należy zakres kompetencji i odpowiedzial-
ności za napływ cudzoziemców na terytorium państwa: artykuł 1 sekcja 8 klauzula 4 
oraz artykuł 1 sekcja 9 klauzula 157. Pierwszy z nich, nawiązując do procesów migra-
cyjnych, wskazał odpowiedzialny za nie podmiot i zakres przedmiotowy jego odpo-
wiedzialności, stanowiąc, że „Kongres ma prawo ustalać dla całego obszaru Stanów 
Zjednoczonych jednolite zasady nabywania obywatelstwa”58. Zapis ten odnosił się 
jedynie do wąskiego zakresu spraw związanych z procesami migracji, odzwierciedlał 
jednak faktyczny problem, z jakim mierzyli się ojcowie założyciele USA. Stanęli bo-
wiem przed trudnym wyzwaniem, by wraz z tworzącym się państwem z całej rzeszy 
imigrantów, którzy tutaj przybyli, stworzyć jeden naród. Obywatelstwo amerykań-
skie stało się jednym z czynników pozwalających odróżnić Amerykanów od wciąż 
napływających cudzoziemców. Działalność parlamentu federalnego skupiła się więc 
na uregulowaniu spraw związanych z naturalizacją. Posłużyły do tego ustawa z 1790 
roku (Naturalization Act of 1790)59 oraz cztery regulacje znane pod wspólną nazwą 
Alien and Sedition Acts z 1798 roku60. Pierwsza stanowiła, że obywatelem USA mógł 
zostać tylko wolny, moralny, biały człowiek, który co najmniej dwa lata mieszkał na 
terytorium państwa. Pozostałe wydłużały czas domicylu do 14 lat (ostatecznie skró-
cony został do 5 lat i utrzymany w takim wymiarze do dziś), ale co istotne, zawierały 
upoważnienie prezydenta do deportowania cudzoziemców „zagrażających pokojowi 
i bezpieczeństwu państwa”61. 

Zapis artykułu 1 sekcji 8 klauzuli 4 jest ważny ze względu na naukowe poszu-
kiwania źródeł wyłącznych kompetencji władzy federalnej w zakresie imigracji. 

57  P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik, Kraków: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 48, 63.

58  D.L. DeLaet, op.cit., s. 20.
59  An Act to Establish an Uniform Rule of Naturalization (March 26, 1790), First Congress, Ses-

sion II, Chapter 3; 1 Stat. 103-104, The Library of Congress, https://bit.ly/2vqPiIu, dostęp: 30.07.2018. 
60  Zbiorcza nazwa Alien and Sedition Acts obejmowała: Naturalization Act of June 18, 1798 (An 

Act to Establish a Uniform Rule of Naturalization) 1 Stat. 566; Aliens Act of June 25, 1798 (An Act 
Concerning Aliens); Alien Enemies Act of July 6, 1798 (Act Act Respecting Alien Enemies); Sedition 
Act of July 14, 1798 (An Act for the Punishment of Certain Crimes against the United States). Za: 
Statutes and Stories. Collections and Refl ections on American Legal History, https://bit.ly/2mZhQoX, 
dostęp: 30.07.2018.

61  Alien and Sedition Acts, „Primary Documents in American History”, The Library of Congress, 
https://bit.ly/1egIOvR, dostęp: 25.02.2017; D.J. Tichenor, Dividing Lines. The Politics of Immigration 
Control in America, Princeton–Oxford: Princeton University Press, 2002.
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Zdaniem badaczy ten fragment konstytucji wyraźnie wskazuje na władzę federalną 
jako odpowiedzialną za sprawy imigracji i naturalizacji62. Wydaje się, że nie było 
to jednak tak jasne dla ówczesnych stanów. Wiele z nich wciąż ustanawiało własne 
regulacje dotyczące napływu migrantów (zarówno tych z innych stanów, jak i z in-
nych krajów) na ich terytorium, wywodząc te kompetencje od rezolucji Kongresu 
Konfederacji z 1788 roku63. Zalecano w nich stanom, żeby przyjmowały regulacje 
zapobiegające wysyłaniu przestępców i kryminalistów z obcych państw do byłych 
kolonii. Wkrótce po tym Massachusetts, Pensylwania, Karolina Południowa i Wirgi-
nia wprowadziły zakaz dopuszczalności na swoje terytorium osób, które były karane. 
W niedługim czasie inne stany też podążyły tym śladem64. W 1788 roku Nowy Jork 
upoważnił sędziów pokoju do wydawania nakazów usunięcia przybyszów, wobec 
których istniało prawdopodobieństwo, iż w pierwszym roku od przybycia popad-
ną w ubóstwo. Dodatkowo zobowiązano kapitanów statków do zgłoszenia w ciągu 
24 godzin imiennych list wszystkich przewożonych pasażerów wraz z informacjami 
o wykonywanych przez nich zawodach. Cudzoziemca, który w ocenie urzędników 
nie rokował najlepiej, kapitan miał zabrać z powrotem lub zapłacić karę. Massachu-
setts w 1794 roku również wprowadziło regulację przewidującą kary za świadome 
sprowadzanie na jego terytorium ubogich65. Pomysł pobierania przez stany opłat od 
przyjeżdżających cudzoziemców, czy to bezpośrednio, czy pośrednio od kapitanów, 
tłumaczony był koniecznością sprostania fi nansowym obciążeniom generowanym 
przez obsługę ruchu migracyjnego i skutki wywołane napływem nowo przybywają-
cych. Do 1875 roku stany poszerzyły katalog niepożądanych cudzoziemców również 
o ubogich, czarnoskórych oraz wyznawców niektórych religii66.

Drugi z konstytucyjnych zapisów (tj. artykuł 1 sekcja 9 klauzula 1) powiązaniem 
procesów migracyjnych z polityką zagraniczną państwa uzasadniał wyłączność fede-
racji w stanowieniu prawa imigracyjnego. Warto zauważyć, że Sąd Najwyższy wie-
lokrotnie potwierdził tę wykładnię67. Obcokrajowcy pozostają pod jurysdykcją kra-
jów, których są obywatelami, stąd jakąkolwiek aktywność państwa amerykańskiego 
względem nich należy zdefi niować jako wchodzącą w zakres spraw zagranicznych, 
a zatem sfery zastrzeżonej do wyłącznych kompetencji władzy federalnej. Artykuł 1 
sekcja 9 klauzula 1 (tzw. Migration and Importation Clause) stanowiły, że: 

62  M.C. LeMay, An Overview of Immigration to the United States: Founding to 1865 [w:] Trans-
forming America: Perspectives on U.S. Immigration, M.C. LeMay (red.), t. 1, Santa Barbara–Denver–
Oxford: ABC-CLIO, 2013, s. 2.

63  Szerzej zob.: A. Bartnicki, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1995.

64  B. Ong Hing, Defi ning America: Through Immigration Policy, Philadelphia: Temple University 
Press, 2004, s. 14. 

65  Ibidem.
66  Szerzej zob.: K. Michałek, Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861–

1945, Warszawa: Książka i Wiedza, 1993.
67  Por. Negusie v. Holder, 129 S. Ct. 1159, 1164 (2009); Shaughnessy v. United States ex rel. Me-

zei, 345 U.S. 206, 210 (1953); United States ex rel. Knauff  v. Shaughnessy, 338 U.S. 537, 542 (1950). 
Za: G.J. Chin, M.C. Miller, The Unconstitutionality of State Regulation of Immigration Through Crimi-
nal Law, „Duke Law Journal”, November 2011, Vol. 61, No. 2, s. 264, http://bit.ly/2sBVnmV, dostęp: 
8.04.2017.
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[...] wjazd lub wwóz takich osób, których dopuszczenie na swój teren którykolwiek 
z obecnie istniejących stanów uzna za właściwe, nie może być zabroniony przez Kongres 
przed rokiem tysiąc osiemset ósmym; wolno jednak w wypadku takiego wwozu nakładać 
podatek lub cło w wysokości nieprzekraczającej dziesięciu dolarów od osoby68. 

Wynikało z tego, że swoboda w określaniu dopuszczalności obcokrajowców na 
terytorium danego stanu kończyła się dla władz stanowych we wskazanym przez 
konstytucję roku. Pozwalało to domniemywać, że w roku 1808 miało nastąpić prze-
niesienie kompetencji w zakresie kształtowanej polityki migracyjnej na władzę fe-
deralną. Podkreśla się jednakże, że faktyczna wymowa tego zapisu prawnego była 
motywowana innego rodzaju problemami niż wynikającymi z procesów migracyj-
nych69. Interpretacja artykułu 1 sekcji 9 klauzuli 1 mówiła, że zapis miał powstrzy-
mać Kongres przed podejmowaniem prób wprowadzenia zakazu niewolnictwa. 
Słuszność takich opinii mógłby potwierdzać fakt, iż już 1 stycznia 1808 roku par-
lament federalny wprowadził zakaz importowania niewolników. Zatem, jeśli nawet 
przyjąć, że artykuł ten odnosił się do procesów migracyjnych, to należy zauważyć, że 
dotyczył ich w ograniczonym zakresie (tj. tylko migracji wymuszonej). 

Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie odnosi się w sposób bezpośredni i czytel-
ny do problemu kompetencyjnego w zakresie regulowania procesów migracyjnych. 
Mówiąc najprościej, federalna wyłączność w sprawach imigracyjnych wywodzona 
jest z trzech konstytucyjnych idei. Dwie pierwsze to wspomniane powyżej upoważ-
nienie do wyłącznego uprawnienia do stanowienia reguł naturalizacyjnych oraz do 
prowadzenia polityki zagranicznej. Trzecia zwracała uwagę na upoważnienie Kon-
gresu do wyłącznego zajmowania się sprawami handlu międzystanowego. Ogólny 
charakter zapisów amerykańskiej konstytucji prowadził do sytuacji, w których wie-
lokrotnie o ich interpretacji wypowiadał się sąd.

Uchwalona w 1868 roku XIV poprawka do Konstytucji w sekcji 1 stwierdza-
ła, że: „wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane w Stanach Zjednoczonych 
i podległe ich jurysdykcji są obywatelami Stanów Zjednoczonych i stanu, w którym 
mieszkają”70. Zapis ten stał się przedmiotem obrad Sądu Najwyższego w 1898 roku, 
w sprawie United States v. Wong Kim Ark71. Wraz z wprowadzeniem w życie usta-
wy zakazującej imigracji (i możliwości naturalizowania się) Chińczyków do USA 
odmówiono prawa wjazdu dziecku obywateli chińskich, które urodziło się jednak 
na terytorium amerykańskim. Sąd Najwyższy w wydanym orzeczeniu potwierdził 
nadrzędność ustawy zasadniczej nad innymi aktami prawnymi stanowionymi przez 
Kongres. W uzasadnieniu stwierdzono, że:

[...] dziecko, które urodziło się na terytorium Stanów Zjednoczonych, a którego rodzice 
są chińskiego pochodzenia i w momencie jego urodzenia podlegają jurysdykcji Cesarza 
Chin, ale którzy na stałe zamieszkują w Stanach Zjednoczonych i prowadzą tutaj aktyw-

68  P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 63.
69  K.R. Johnson, R. Aldana, B. Ong Hing, L. Saucedo, Understanding Immigration Law, Danvers: 

LexisNexis, 2009, s. 96–97.
70  P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki…, s. 141.
71  United States v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649 (1898), US Supreme Court, http://bit.ly/1Bkktjl, 

dostęp: 26.07.2017.
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ność zawodową i nie są zatrudnieni przez Cesarza Chin jako pracownicy dyplomatycz-
ni ani inni urzędnicy państwowi, automatycznie otrzymuje amerykańskie obywatelstwo 
w momencie urodzenia72. 

To orzeczenie Sądu Najwyższego stworzyło precedens, który otworzył drogę do 
amerykańskiego obywatelstwa np. dzieciom nielegalnych imigrantów mieszkają-
cych w USA.

W początkach istnienia Stanów Zjednoczonych imigracja nie stanowiła proble-
mu, czego dowodzi fakt, że pomimo formalnego konstytucyjnego uprawnienia Kon-
gres, aż do początków XIX wieku, nie wykazał się aktywnością w jego realizacji. 
W 1819 roku uchwalona została ustawa Steerage Act, którą uważa się za pierwszą 
ogólnonarodową regulację o charakterze imigracyjnym73. Nakładała na kapitanów 
statków obowiązek przedstawiania list transportowanych pasażerów, a sekretarza 
stanu zobowiązywała do składania przed Kongresem rocznego raportu o liczbie 
przyjętych cudzoziemców74. Co ciekawe, gromadzone w ten sposób dane o licz-
bie przybywających imigrantów były jednak niepełne. Obowiązkiem zgłaszania nie 
objęto bowiem pasażerów podróżujących pierwszą i drugą klasą. Nikt również nie 
rejestrował osób przekraczających granicę z Kanadą czy Meksykiem75. 

Wraz z upływem kolejnych dekad XIX wieku pojawiło się coraz więcej sygnałów 
wskazujących kierunek rozwoju koncepcji podmiotu odpowiedzialnego za kształ-
towaną politykę migracyjną państwa. Rosła aktywność Kongresu w regulowaniu 
spraw imigracyjnych, ale coraz częściej również Sąd Najwyższy zajmował stano-
wisko w sporach dotyczących spraw imigracyjnych. W 1849 roku do rozpatrzenia 
trafi ł pakiet spraw znany pod nazwą Passenger Cases. Zaskarżone zostały regulacje 
stanów Massachusetts i Nowy Jork, które wprowadzały opłaty od przybywających 
pasażerów76. Sędziowie uznali ustawy stanowe za niekonstytucyjne, podkreślając 
jednocześnie prymat władzy federalnej w zakresie regulowania procesów migracyj-
nych. P. Laidler zauważył istotny wkład orzecznictwa Sądu Najwyższego w zagad-
nienia imigracyjne, aczkolwiek: 

72  Por.: „[…] a child born in the United States, of parents of Chinese descent, who, at the time of his 
birth, are subjects of the Emperor of China, but have a permanent domicil and residence in the United 
States, and are there carrying on business, and are not employed in any diplomatic or offi  cial capacity 
under the Emperor of China, automatically became a U.S. citizen at birth”. Tłum. wł. za: United States 
v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649 (1898), US Supreme Court, http://bit.ly/1Bkktjl, dostęp: 26.07.2017.

73  M.C. LeMay, E.R. Barkan, U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues: A Documen-
tary History. Primary documents in American history and contemporary issues, New York: Greenwood, 
1999.

74  A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774–
1875, The Library of Congress, http://bit.ly/2F1fqNF, dostęp: 25.02.2017.

75  C.A. Airriess, Contemporary Ethnic Geographies in America, Laubam–Boulder–New York: 
Rowman & Littlefi eld Publishers, INC, 2015, s. 33.

76  F. Strumia, Supranational Citizenship and the Challenge of Diversity: Immigrants, Citizens and 
Member States in the EU, Leiden–Boston: Martinus Nijhoff  Publishers, 2013, s. 83.
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Passenger Cases nie stanowią jednak współcześnie tak częstego odniesienia badaczy 
XIX-wiecznego orzecznictwa Sądu Najwyższego nad zagadnieniami imigracyjnymi jak 
spory Henderson v. Mayor of City of New York oraz Head Money Cases77. 

Nowy Jork, korzystając z uprawnień policyjnych (police powers) przyznanych 
stanom, zdecydował się nałożyć podatek pogłówny na każdego przybywającego imi-
granta. Sędziowie nie uznali argumentacji stanu za właściwą, twierdząc, że w sytua-
cji, gdy w grę wchodziły interakcje z obywatelami innych państw, zastosowanie znaj-
duje klauzula handlowa (commerce clause), a nie delegowane stanom uprawnienia 
policyjne. Sąd zauważył, że o ile w kwestiach handlu istnieją sprawy, które mogą być 
regulowane przez stan (pod warunkiem że nie stoją w kolizji z żadnym aktem ustano-
wionym przez Kongres), o tyle są również i te, których natura wymaga, by zastrze-
żone zostały do wyłącznych uprawnień władzy federalnej78. Tym samym regulacja 
procesów imigracyjnych należy do wyłącznych kompetencji Kongresu, analogicz-
nie jak w przypadku handlu zagranicznego czy międzystanowego. Rok 1875 zapisał 
się zatem jako ten, w którym w sposób niepodważalny Sąd Najwyższy potwierdził 
odpowiedzialność państwa za sprawy migracyjne i narodowa polityka imigracyjna 
została włączona do sfer kompetencji władzy federalnej79. 

W 1875 roku Sąd Najwyższy zajął się również decyzją stanu Kalifornia, który 
upoważnił działających na jego terytorium urzędników imigracyjnych do zawraca-
nia tych cudzoziemców (lub nakładania na nich wysokich opłat), których uznają za 
zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców stanu i/lub jego kondycji fi nansowej. 
Sprawa Chy Lung v. Freeman była odzwierciedleniem negatywnych emocji, jakie 
narastały w społeczeństwie amerykańskim, a które wymierzone były w ludność 
pochodzenia azjatyckiego80. Decyzja sądu, uznająca prawo Kalifornii za niezgod-
ne z konstytucją, uzasadniona została wyłącznością kompetencji władzy federalnej 
w zakresie kontroli dopuszczalności imigrantów na terytorium USA. W wykładni do-
wodzono, że sytuacja taka ma bezpośrednie powiązanie z prowadzoną przez państwo 
polityką zagraniczną, zatem nie może znaleźć się w zakresie kompetencji stanu. Sąd 
Najwyższy stwierdził ponadto, że stan może regulować napływ biedoty oraz krymi-
nalistów na swoje terytorium w zakresie nieuregulowanym dotąd przez Kongres, ale 
tylko w sytuacji „niezbędnej konieczności” (vital necessity). W przypadku Kalifornii 
celem ustanowionego prawa nie było sprostanie takiej konieczności, ale wyłącznie 
kwestie fi nansowe. Obydwie te sprawy (tj. Henderson oraz Chy Lung) ukształtowały 
na kolejne 130 lat postawę niedopuszczającą stany do realizowania własnej polityki 
imigracyjnej81. 

77  P. Laidler, Ewolucja statusu prawnego imigrantów na podstawie analizy wybranych orzeczeń 
Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, Vol. 39, 
No. 1(147), 2013, s. 81.

78  Henderson v. Mayor of City of New York, 92 U.S. 259 (1875), Justia, US Supreme Court, https://
bit.ly/2v2D0Xy, dostęp: 8.04.2017.

79  J.B. Bumgarner, Federal Agents: The Growth of Federal Law Enforcement in America, Westport–
Connecticut: Greenwood Publishing Group, 2006, s. 73.

80  Chy Lung v. Freeman, 92 U.S. 275 (1875), Justia, US Supreme Court, https://bit.ly/2AtFXW8, 
dostęp: 30.07.2018.

81  G.J. Chin, M.C. Miller, op.cit., s. 268.
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W orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczącym przywołanej wcześniej decyzji 
Nowego Jorku z 1875 roku zakwestionowano nie tyle słuszność idei opodatkowania 
imigrantów, ile fakt, że źródłem tych regulacji był stan, którego uprawnienia nie się-
gały procesów migracyjnych. Federalna ustawa imigracyjna z 1882 roku (Immigra-
tion Act of 1882) wprowadziła 50-centowy podatek pogłówny płacony przez właści-
cieli statków za każdego przywożonego do USA imigranta. Skargi przeciwko nowej 
regulacji zyskały zbiorczą nazwę Head Money Cases i sprowadziły się do zarzutu, 
że Kongres nie miał prawa nakładać podatku, „ponieważ kwestie imigracyjne nie 
mogły być normowane w ramach jego konstytucyjnych kompetencji do opodatkowy-
wania »wspólnej obrony i dobrobytu« [common defense and general welfare – dop. 
A.B.]”82. Sąd Najwyższy po raz kolejny powołał się na klauzulę handlową, tłumacząc 
federalne prawo do podjęcia takiej aktywności. Podkreśla się, że Head Money Cases 
„pozwoliły skonsolidować federalną kontrolę nad imigracją i jednocześnie umożli-
wiły rozszerzenie kompetencji Kongresu do nakładania podatków”83.

Współcześnie prymat władzy federalnej w zakresie odpowiedzialności za realizo-
waną politykę imigracyjną i stanowione prawo wydaje się niekwestionowalny. Nie-
mniej jednak obserwujemy rosnącą aktywność stanów w angażowanie się w prawne 
regulowanie kwestii imigracyjnych. Ustawy przyjmowane przez stanowe ciała usta-
wodawcze często trafi ają do Sądu Najwyższego USA w celu zbadania ich zgodności 
z konstytucją, ale także w dążeniu do potwierdzenia lub zakwestionowania legity-
mizacji władz stanowych do uchwalania ustaw o charakterze imigracyjnym. Poza 
czasami kontrowersyjnymi rozwiązaniami przyjmowanymi przez stany codzienna 
praktyka zakłada partnerstwo jednostek federalnych, stanowych i lokalnych w za-
kresie efektywnego egzekwowania istniejących przepisów. Stany, opierając się na 
przyznanych im w X poprawce do konstytucji uprawnieniach policyjnych, są istot-
nym ogniwem tego procesu i podmiotem aktywnie wpływającym na kształt polityki 
imigracyjnej. Rola Sądu Najwyższego w sprawach spornych w istocie sprowadza się 
do ustalenia, czy działalność ustawodawcza stanu mieściła się w pojęciu „zgodnego 
z prawem interesu” (legitimate state interest) tegoż stanu, czy była regulacją imigra-
cyjną samą w sobie. Warto bowiem zauważyć, że nie każde prawo, które dotyczy 
cudzoziemców, jest regulacją imigracyjną samą w sobie. Takie stanowisko Sąd Naj-
wyższy przedstawił w 1976 roku w sprawie De Canas v. Bica84. Utrzymał wówczas 
w mocy przepis wprowadzony w Kalifornii, stanowiący, że władze stanowe mogły 
zakazać zatrudniania obcokrajowców, którzy nie mieli federalnego zezwolenia na 
pracę, jeśli ten fakt wpływałby negatywnie na miejscową siłę roboczą85.

82  P. Laidler, Ewolucja statusu…, s. 82.
83  Ibidem.
84  De Canas v. Bica, 424 U.S. 351 (1976), Justia, US Supreme Court, https://bit.ly/2mYcp9u, do-

stęp: 30.07.2018.
85  G.J. Chin, M.C. Miller, op.cit., s. 261.
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5.3. WPŁYW PRAWA FEDERALNEGO NA PROCESY 
MIGRACYJNE

Do końca XIX wieku władza federalna potwierdziła i umocniła swoje wyłączne 
kompetencje do stanowienia prawa imigracyjnego na terytorium USA i aktywność 
państwa w tym zakresie sukcesywnie rosła, stymulowana coraz większym strumie-
niem imigracyjnym. Nie oznaczało to, że wcześniej amerykańska administracja 
miała całkowicie liberalny stosunek do nowo przybywających. Polityka imigracyj-
na tego czasu zmierzała jednak bardziej do wyrażania preferencji jakościowych co 
do napływu przybyszów niż wprowadzania prawa ograniczającego napływ ilościo-
wy. Pomimo coraz liczniej napływających obcokrajowców do pewnego czasu Stany 
Zjednoczone miały komfort posiadania „mobilnej” granicy zachodniej. Wędrujące 
coraz dalej na zachód grupy osadników znajdowały dość wolnego obszaru do zasied-
lenia, nie wywołując wśród osiadłej już społeczności poczucia rosnącego zagęszcze-
nia czy narastającej konkurencji. Działania państwa prowadziły więc do rozwijania 
jak najbardziej jednolitego i „zdrowego” społeczeństwa, tworzonego na bazie coraz 
bardziej różnicujących się komponentów. Początki budowania amerykańskiej pań-
stwowości wiązały się z preferowaniem imigrantów o rodowodzie europejskim. Aby 
taki kierunek rozwoju utrzymać, najpierw wprowadzono prawo regulujące kwestie 
obywatelstwa. Była to odpowiedź państwa na rosnące zaniepokojenie brakiem wy-
raźnej granicy między tymi, którzy uważali, że należy się im pełny udział w budowa-
niu politycznej rzeczywistości państwa, a nowo przybyłymi, dla których dostęp do 
pewnych funkcji czy uprawnień publicznych powinien być ograniczony. 

Liczba przybywających imigrantów stała się jedynym z istotnych czynników (o ile 
nie najistotniejszym) stymulujących aktywność państwa w zakresie procesów migra-
cyjnych przełomu XIX i XX wieku. Stany Zjednoczone doświadczyły imigracji na 
bezprecedensową wówczas skalę. W czasie jednej tylko dekady, 1901–1910, do USA 
przybyło niemal 9 milionów ludzi. W następnej – niemal 6 milionów, choć należy pa-
miętać, że napływ w latach przypadających na I wojnę światową był dość nieliczny86. 
Nieznacznie zmieniać zaczął się również dotychczasowy profi l strumienia migracyj-
nego. Do emigrantów brytyjskich, niemieckich, irlandzkich i skandynawskich coraz 
liczniej zaczęli dołączać obywatele Rosji, Włosi, Polacy, Słowacy. Wprawdzie Euro-
pejczycy nadal stanowili największą część tej fali migracyjnej, ale wzrosła również 
liczba przybywających Latynosów i Azjatów. W 1910 roku 2% imigrantów pochodzi-
ło z obszaru latynoamerykańskiego, a 1,5% – z azjatyckiego87. 

Wraz z początkiem nowego, XX stulecia Amerykanie sukcesywnie budowali 
koncepcję prawa imigracyjnego, w którym obecne już normy jakościowe zaczęto 
uzupełniać normami ilościowymi. Aktywność Kongresu w tym zakresie szczególnie 

86  D.A. Schmidley, C. Gipson, Profi le of the Foreign Born Population in the United States, Current 
Population Reports, Special Studies P23-195, U.S. Census Bureau, August 1999, s. 9.

87  H.S. Klein, A Population History of the United States, Cambridge: Cambridge University Press, 
2004, s. 130; A. Walaszek, Migracje Europejczyków 1650–1914, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2007, s. 234–239.
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widoczna była w drugiej dekadzie XX wieku. Na fali nastrojów natywistycznych 
(których symbolem stała się Komisja Dillinghama) przegłosowane zostały akty 
prawne (1921, 1924 oraz 1929 rok), które otrzymały zbiorczą nazwę prawa kwoto-
wego. Wszystkie te regulacje łączyła idea nałożenia ograniczeń liczebnych dla po-
szczególnych grup etnicznych i narodowościowych przybywających do USA88. 

Każda kolejna z przegłosowanych ustaw coraz bardziej zawężała dopuszczalne li-
mity narodowościowe. Pierwsza z nich, powszechnie znana jako Johnson Act z 1921 
roku (Emergency Immigration Act), wprowadziła dopuszczalny próg ilościowy w wy-
sokości 3% osób danej narodowości urodzonych poza USA i mieszkających na tery-
torium tego państwa w 1910 roku89. Kolejną ustawą (National Origins Act of 1924) 
Kongres zaostrzył dotychczasowe kryteria i zmniejszył próg procentowy do 2% oraz 
zmienił rok odniesienia na 189090. Całkowity roczny dopuszczalny pułap imigracji 
ustalony został na 165 tysięcy. W 1929 roku zmieniono nie tylko akceptowalną liczbę 
całkowitą na 150 tysięcy osób rocznie, ale także zastąpiono dotychczasowy procent 
na proporcję przedstawicieli danej narodowości. Celem tak konstruowanej polityki 
przez władze federalne było zagwarantowanie uprzywilejowanej pozycji imigrantom 
„pożądanym”, tj. pochodzącym z Europy Północnej i Zachodniej. 

Zmiana roku odniesienia w ustawie National Origins Act zmierzała do ograni-
czenia liczby imigrantów pochodzących z Europy Wschodniej i Południowej, którzy 
najliczniej do USA zaczęli przybywać po 1890 roku. Imigranci w latach 20. XX wie-
ku postrzegani byli jako nosiciele wieloaspektowego zagrożenia. Wraz z kolejny-
mi falami nowych przybyszów rodziły się obawy o amerykańską homogeniczność, 
przekonania religijne, polityczne czy kształt dotychczasowej kultury. Wszystkim tym 
obawom krótko, aczkolwiek dosadnie, dał wyraz prezydent Calvin Coolidge w prze-
mówieniu z 6 grudnia 1923 roku: „Ameryka musi pozostać Ameryką”91. Konse-
kwencją restrykcyjnej polityki imigracyjnej USA był spadek liczby przybywających 
imigrantów, który wzmocniony dodatkowo został przez skutki wybuchu wielkiego 
kryzysu, a wkrótce także wojny światowej. Rezultatem kombinacji wszystkich tych 
czynników aż do lat 60. XX wieku był odczuwalny spadek liczby imigrantów przy-
bywających do Stanów Zjednoczonych. Tym samym aktywność państwa w kształto-
waniu narzędzi do kontrolowania procesów migracyjnych była mniejsza. 

Ukształtowany w latach 20. XX wieku system restrykcyjnego ustawodawstwa 
imigracyjnego przetrwał do 1965 roku. Pierwsze zmiany w dotychczasowej poli-
tyce imigracyjnej USA sprowokowane zostały przez wydarzenia międzynarodowe. 
W 1943 roku Kongres zdecydował się położyć kres wykluczeniu Chińczyków, któ-
rzy w rozwoju wydarzeń na frontach II wojny światowej stali się amerykańskimi 
sojusznikami. Prezydent Franklin Delano Roosevelt w przemówieniu wygłoszonym 

88  D.R. Gabaccia, Immigration and American Diversity: A Social and Cultural History, Malden: 
Wiley-Blackwell, 2002, s. 171; C. Harzig, D. Hoerder, D. Gabbacia, op.cit., s. 41.

89  Emergency Immigration Act, ch. 8, 42 Stat. 5, (May 19, 1921), https://bit.ly/2mVfXJI, dostęp: 
30.07.2018.

90  National Origins Act of 1924, Pub.L. 68-139, (May 26, 1924), 43 Stat. 153, National Archives 
Catalog, https://bit.ly/2vkHFU4, dostęp: 26.07.2018.

91  C. Coolidge, First Annual Message, 6.12.1923, The American Presidency Project, http://bit.
ly/2vJBqsa, dostęp: 26.07.2017.



Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji...156

11 października 1943 roku określił projekt jako „ważny dla zwycięstwa w wojnie 
i ustanowienia pokoju”92. Ustawa o wykluczeniu Chińczyków wykorzystywana była 
również przez japońską propagandę w celu budowania antyamerykańskiego sojuszu 
w Azji. Ponadto obowiązywanie prawa, które w tak szczególny sposób „wyróżniało” 
Chińczyków spośród innych narodów azjatyckich, od dawna stanowiło przedmiot 
sporu między oboma państwami. Przegłosowana ustawa (tzw. Magnuson Act z 1943 
roku ) zawierała zgodę rządu federalnego na ustalenie rocznej kwoty dla obywate-
li Chin w wysokości 105 zezwoleń oraz otwierała drogę do naturalizacji93. Społe-
czeństwo amerykańskie owego czasu nie żywiło jednak tak głębokiego przekonania 
o potrzebie zniesienia ustawy wykluczającej Chińczyków. Obawy przed zalewem 
terytorium Stanów Zjednoczonych przez chińskich imigrantów były na tyle silne, 
że władze USA zdecydowały się na przyjęcie niestandardowego rozwiązania. Wciąż 
obowiązujące prawo kwotowe defi niowało limity na podstawie narodowości. W przy-
padku projektu Magnusona kwotę zdefi niowano na bazie etniczności. Tym samym 
do USA w ramach wyznaczonego limitu mógł przybyć Chińczyk, który nigdy nie 
był w Chinach albo który nie posiadał chińskiej narodowości. Administracja ame-
rykańska, by zapobiec ewentualnemu wypełnianiu limitu przez Chińczyków spoza 
Chin, ustanowiła wymóg, żeby 75% przyznanej kwoty zapełniały osoby urodzone 
i mieszkające w Państwie Środka94. Wbrew obawom wyrażanym podczas debaty nad 
projektem Stany Zjednoczone nie doświadczyły masowej imigracji chińskiej po wej-
ściu w życie nowego prawa. W czasie kolejnych 10 lat do USA przybyło zaledwie 
558 Chińczyków95. 

Zmiany w amerykańskim ustawodawstwie wprowadzone w ustawie z 1943 roku 
nie obejmowały jednak pozostałych krajów azjatyckich, objętych zakazem imigra-
cyjnym od 1917 roku96. Dopiero reforma z 1952 roku zmieniła sytuację pozosta-
łych imigrantów z Azji97. Ustawa McCarran-Walter Act zniosła zakaz i wprowadziła 

92  F.D. Roosevelt, Message to Congress on Repeal of the Chinese Exclusion Laws, 11.10.1943, 
The American Presidency Project, http://bit.ly/2h5SSE8, dostęp: 26.07.2017.

93  1943 Magnuson Act (An Act to Repeal the Chinese Exclusion Act, to Establish quotas, and for 
Other Purposes) H.R. 3070; Pub.L. 78-199; 57 Stat. 600, US Immigration Legislation, online, http://bit.
ly/2v8Rl6g, dostęp: 26.07.2017.

94  M. Gold, Forbidden Citizens: Chinese Exclusion and the U.S. Congress: a Legislative History, 
Alexandria: The Capitol Net Inc., 2012, s. 420.

95  J.R. Soennichsen, The Chinese Exclusion Act of 1882, Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-
CLIO, 2011, s. 88.

96  Chodzi o kraje należące do strefy tzw. Asiatic Barred Zone, która została oznaczona w ustawie 
imigracyjnej z 1917 roku.

97  Ustawa z 1952 roku ostatecznie położyła kres restrykcjom naturalizacyjnym opartym na pocho-
dzeniu rasowym. Jednym z istotnych czynników modyfi kujących podejście do imigrantów innej rasy 
była geopolityka, która przyczyniała się do racjonalizacji amerykańskiej polityki imigracyjnej. Tak było 
w przypadku omawianych tutaj Chińczyków, ale również podobnie, choć znacznie wcześniej, zakoń-
czyła się sprawa Meksykanów (mieszkańców ziem scedowanych na rzecz USA w traktacie z Guadalupe 
Hidalgo z 1848 roku), którym odmówiono prawa do naturalizacji w USA z powodów rasowych. W 1897 
roku w sprawie In re Rodriguez sąd, powołując się na postanowienia traktatu kończącego wojnę amery-
kańsko-meksykańską, potwierdził prawo każdego mieszkańca tych obszarów do naturalizacji. W 1940 
roku Kongres potwierdził tę wykładnię nową ustawą imigracyjną, która rozszerzała prawo do naturali-
zacji także na „potomków ras natywnych zachodniej półkuli” („descendants of races indigenous to the 
Western Hemisphere”). Był to ukłon w stronę Ameryki Łacińskiej w obliczu rozprzestrzeniającego się 
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dla nich niewielką kwotę roczną. Pomimo tych ustępstw Kongres nie zdecydował 
się na głębszą reformę obowiązującego prawa imigracyjnego i odejście od syste-
mu kwotowego98. Ustawa z 1952 roku nie pierwszy raz w historii amerykańskiego 
ustawodawstwa imigracyjnego dowiodła, że polityka imigracyjna państwa może stać 
się narzędziem do osiągania celów w zakresie innych realizowanych przez państwo 
polityk. Debata nad projektem pokazała, jak różniły się opinie o nim Kongresu i pre-
zydenta Harry’ego S. Trumana. Zwolennicy nowej ustawy widzieli w jej zapisach 
skuteczną tarczę broniącą przed rozprzestrzenianiem się komunizmu na terytorium 
Stanów Zjednoczonych i zaburzeniem socjologicznej i kulturowej równowagi spo-
łeczeństwa amerykańskiego. Prezydent zaś zawetował przesłany mu tekst, okre-
ślając znajdujące się tam regulacje jako „nieamerykańskie” i „dyskryminujące”99. 
Kongres uchylił sprzeciw prezydenta i w 1952 roku weszły w życie przepisy, które 
wzmocniły faworyzowanie imigrantów z Europy Północnej i Zachodniej. Niemal 
85% dopuszczalnej kwoty było wykorzystywane właśnie przez nich. Wprowadzając 
ustawę McCarran-Walter, Kongres utrzymał system kwot dla imigrantów, ale w ra-
mach wyznaczonych limitów wprowadził również system preferencji. Założeniem 
administracji amerykańskiej było jak najbardziej efektywne wykorzystanie napływa-
jących cudzoziemców i ich umiejętności, w szczególności w dziedzinach, w których 
odczuwalne były braki własnej siły roboczej. Z tego powodu 50% liczby zezwoleń 
na przyjazd cudzoziemców ulokowano w zakresie tzw. pierwszej kategorii prefe-
rencyjnej. Obejmowała ona pracowników z określonymi umiejętnościami, na które 
amerykańska gospodarka sygnalizowała zapotrzebowanie, a których przybycie, jak 
przewidywano, nie przyniesie negatywnych konsekwencji dla państwa100. 

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec imigrantów obrała bardziej liberalny kie-
runek dopiero wraz z nową ustawą, wprowadzoną do amerykańskiego ustawodaw-
stwa w 1965 roku. Projekt autorstwa kongresmenów P. Harta i E. Cellera zakończył 
okres obowiązywania kwot i położył podwaliny pod kształt współczesnej polityki 
imigracyjnej USA. Dotychczasowe limity przypisane poszczególnym grupom na-
rodowościowym przeszły do historii i zastąpione zostały systemem preferencji. We-
dług nowej koncepcji imigracyjnej pierwszeństwo przyznane zostało idei łączenia 
rodzin oraz potrzebom amerykańskiej gospodarki przez preferencyjne traktowanie 

zagrożenia, jakie niosła II wojna światowa. A. Shachar, R. Bauböck, M.Vink, I. Bloemraad, The Oxford 
Handbook of Citizenship, Oxford: Oxford University Press, 2017, s. 139; The Case of In re Rodriguez, 
The Digital Archive of Mineworkers and Their Communities, http://bit.ly/2v10TzX, dostęp: 27.07.2017. 
98  Warto jeszcze dodać, że po II wojnie światowej USA rozwinęły politykę dotyczącą azylu oraz 
uchodźców. Poczynając od ustawy z 1948 roku, tzw. Displaced Persons Act, poprzez ustawy związane 
z kolejnymi falami Kubańczyków uciekającymi przed reżimem Castro, amerykańska polityka wobec 
uchodźców z Kuby kształtowana była przez zimnowojenne zagrożenie komunizmem. W praktyce 
sprowadziło się to do preferencyjnego traktowania uciekinierów i zachęcania ich do opuszczenia wyspy. 
Symbolem tej strategii stała się polityka mokrej/suchej stopy, zakładająca przyznanie statusu uchodźcy 
niemal każdemu Kubańczykowi, któremu udało się uniknąć zatrzymania przez amerykańskie służby 
imigracyjne na wodach Cieśniny Florydzkiej.

99  H.S.Truman, Veto of Bill To Revise the Laws Relating to Immigration, Naturalization, and Nation-
ality, 25.06.1952, The American Presidency Project, http://bit.ly/2lEBA26, dostęp: 28.07.2017. 

100  S.G. Koven, F. Götzke, American Immigration Policy: Confronting the Nation’s Challenges, 
New York–Dordrecht–Heidelberg–London: Springer Science & Business Media, 2010, s. 135.
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imigrantów ze szczególnymi umiejętnościami. Dalsze kategorie regulowały napływ 
niewykwalifi kowanej siły roboczej, osób przesiedlonych oraz uchodźców. Niespoty-
kaną dotąd nowością było objęcie zachodniej hemisfery regulacjami analogicznymi 
do tych obowiązujących dla wschodniej półkuli. Całkowity roczny pułap dopuszczal-
nej imigracji ustalony został na 170 tysięcy dla mieszkańców ze wschodniej części 
globu (żaden kraj nie mógł otrzymać więcej niż 20 tysięcy z tej puli) oraz 120 tysięcy 
dla pozostałych101. 

Kształtowanie polityki imigracyjnej przez państwo oraz stanowienie regulacji 
sterujących napływem cudzoziemców jest prawie zawsze owocem kompromisu102. 
Zapisy zawarte w ustawie Hart-Celler były zwycięstwem opcji apelującej o zakoń-
czenie dyskryminacji rasowej w amerykańskim prawie imigracyjnym. Były również 
wyrazem narastających w społeczeństwie USA obaw związanych z dostrzegalnie 
przybierającym na sile napływem Latynosów. Nowe regulacje, które ustanowiły li-
mit dla cudzoziemców z zachodniej półkuli, znacznie ograniczyły dotychczasowy 
nieskrępowany ograniczeniami strumień imigracyjny płynący z Ameryki Łacińskiej. 
Niemniej jednak Latynosów było w USA coraz więcej. Dzięki programowi bracero 
w czasie jego obowiązywania w latach 1942–1964 przybyło legalnie prawie 5 milio-
nów Meksykanów, z których wielu zdecydowało się pozostać, kiedy program zakoń-
czono. Należy również uwzględnić liczbę tych, którzy przedostali się w tym czasie 
do USA nielegalnie i znaleźli zatrudnienie takie jak legalnie sprowadzani braceros. 
Ponadto był to czas, kiedy Stany Zjednoczone doświadczyły istotnej fali uchodź-
ców z Kuby, która obnażyła niedoskonałości istniejącego dotąd ustawodawstwa do-
tyczącego tej kategorii imigrantów. Ustawa Hart-Celler, która przez podpisującego 
ją prezydenta Lyndona B. Johnsona została określona jako „ustawa nierewolucyjna” 
(„not a revolutionary bill”), nie była doskonała, ale stanowiła przełom w polityce 
imigracyjnej USA. Prezydent, podpisując ustawę, dodał jednak:

Ludziom, których talentu i umiejętności potrzebujemy, odmawiano wstępu, ponieważ po-
chodzili z krajów Europy Południowej lub Wschodniej bądź z jednego z rozwijających 
się kontynentów. Ten system łamał podstawową zasadę amerykańskiej demokracji – aby 
oceniać i nagradzać każdego człowieka na podstawie jego własnych zasług. Było to w naj-
głębszym sensie nieamerykańskie, ponieważ sprzeniewierzało się nadziei, która wiodła 
ku tym brzegom tysiące, nawet zanim staliśmy się krajem. Dziś, z moim podpisem, ten 
system zostaje zakończony103.

W 1976 roku zmodyfi kowano jej zapisy, wprowadzając całkowity ogólny pułap 
rocznej imigracji (którego wysokość pozostawiono jednak na dotychczasowym po-
ziomie 290 tysięcy) oraz ustanawiając górny limit 20 tysięcy dla indywidualnego 
kraju, także w obrębie zachodniej hemisfery.

Druga połowa XX wieku przyniosła istotne zmiany nie tylko w składzie naro-
dowościowo-etnicznym strumienia imigracyjnego płynącego do USA. Jak wynika 

101  Immigration and Nationality Act of 1965, H.R. 2580; Pub.L. 89-236, 79 Stat. 911, Government 
Publishing Offi  ce, https://bit.ly/2kBKIRL, dostęp: 30.07.2018.

102  D. Wepman, Immigration, New York: Infobase Publishing, 2008, s. 311.
103  L.B. Johnson, Remarks at the Signing of the Immigration Bill, Liberty Island, New York. October 3,

1965, The American Presidency Project, https://bit.ly/2OwTCyL, dostęp: 30.07.2018.
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z przykładów omówionych powyżej, dotychczasowa aktywność państwa na polu 
polityki imigracyjnej ukierunkowana była przede wszystkim na budowanie jak naj-
bardziej jednolitego społeczeństwa amerykańskiego. Preferowane było pochodzenie 
europejskie, w szczególności północno- i zachodnioeuropejskie, a stanowione prawo 
miało od strony formalnej wzmacniać pozycję imigrantów z tego obszaru. Pomimo 
wysiłków podejmowanych przez amerykańską administrację najbardziej pożądany 
składnik strumienia imigracyjnego stopniowo i sukcesywnie malał. O ile jeszcze 
w latach 50. XX wieku około dwóch trzecich przybywających imigrantów pocho-
dziło z Europy i Kanady, o tyle już w latach 80. XX wieku grupa ta stanowiła mniej 
niż 15% całkowitej liczby cudzoziemców przybywających do USA. Najliczniej poja-
wiali się Latynosi i Azjaci – ich udział wynosił odpowiednio 45% i 35%104. Imigranci 
fali zapoczątkowanej w latach 60. XX wieku przyczynili się do zmiany postrzegania 
funkcjonowania amerykańskiego państwa i społeczeństwa. Dotychczasowe funda-
menty amerykańskiej tożsamości opartej na tradycji WASP (White Anglo-Saxon Pro-
testant) przestały być wzmacniane i podtrzymywane kolejnymi licznymi grupami 
europejskiego pochodzenia. Nowych imigrantów różniło nie tylko pochodzenie, lecz 
także kultura. Wiele czynników przyczyniło się do wzbogacenia amerykańskiej wie-
lokulturowości. Katalizatorem tych zmian był stopień akulturacji i asymilacji nowo 
przybywających. Dominującej liczebnie nad wszystkimi pozostałymi grupie latyno-
skiej relatywnie łatwiej było utrzymać swoje wzorce kulturowe. Niesłabnącą żywot-
ność zapewniała im m.in. bliskość kraju pochodzenia. Do tego należy pamiętać, że do 
1965 roku procesy migracyjne wewnątrz zachodniej półkuli nie podlegały ogranicze-
niom ilościowym. Swoboda przepływu ludności do kraju docelowego i z powrotem 
ułatwiała podtrzymywanie własnych wzorów kulturowych. Istotnym czynnikiem 
był również język. Anglicy, Niemcy, Polacy czy Włosi, choć pochodzący z obszaru 
jednego kontynentu, mówili odrębnymi językami. Tymczasem zdecydowana więk-
szość krajów latynoamerykańskich używała tego samego języka. Z każdą kolejną 
upływającą dekadą społeczeństwo amerykańskie zawierało coraz liczniejszą grupę 
hiszpańskojęzycznych mieszkańców USA. Według danych amerykańskiego Biura 
Spisu Powszechnego oraz fact-tanku Pew Research Center w 1960 roku na teryto-
rium USA mieszkało niemal milion obywateli latynoamerykańskich oraz 5,5 miliona 
Latynosów urodzonych w USA. W sumie dało to 3,5-procentowy udział w całości 
społeczeństwa amerykańskiego105. Kolejne spisy powszechne dostarczały danych 
pokazujących sukcesywny wzrost liczby hiszpańskojęzycznych mieszkańców USA. 
Dane spisowe z 1970 roku odnotowały niespotykaną już w kolejnych dekadach sy-
tuację, w której przyrost liczebny populacji hiszpańskojęzycznej w równym stopniu 
powodowany był imigracją, jak i przyrostem naturalnym wśród już mieszkających 

104  E. Morawska, The Impact of Past and Present Immigrants’ Transnational Engagements on Their 
Home-Country Localities: Exploring an Underinvestigated Aspect of the Transnationalism-Migration 
Relationship, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. XXXIX, z. 1(147), 2013, Warszawa: PAN, 
2013, s. 12, 13; S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa: Muza, 1997, s. 296.

105  Table 2. Region of Birth of the Foreign-Born Population: 1850 to 1930 and 1960 to 1990, U.S. 
Census Bureau, 9.03.1999, http://bit.ly/2f77NNQ, dostęp: 2.08.2017; R. Stepler, A. Brown, Statistical 
Portrait of Hispanics in the United States, Pew Research Center, 19.04.2016, http://pewrsr.ch/2u3sjpc, 
dostęp: 2.08.2017.
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w USA Latynosów. W latach 80. i 90. XX wieku odnotowano wyraźną przewagę 
liczby przybywających imigrantów latynoskich nad liczbą urodzeń. Odwrócenie tego 
trendu nastąpiło jednak wraz z nastaniem nowego stulecia. Kolejne spisy powszech-
ne, począwszy od cenzusu w roku 2000, dostarczały danych pokazujących, że głów-
nym czynnikiem odpowiedzialnym za liczny wzrost populacji hiszpańskojęzycznej 
na terenie Stanów Zjednoczonych był wysoki przyrost naturalny tej grupy. W 2000 
roku było 9,6 miliona urodzeń oraz 6,5 miliona imigrantów. W okresie od 2010 do 
2014 roku – odpowiednio 3,9 miliona oraz 1,4 miliona. Całościowy portret populacji 
latynoamerykańskiej w USA przedstawiał się w roku 2014 następująco: 35,9 miliona 
stanowili Latynosi urodzeni w Stanach Zjednoczonych, a 19,3 miliona – urodzeni 
poza granicami USA106; rok później było to odpowiednio 37,1 miliona oraz 19,4 mi-
liona. Obecnie, według najnowszych dostępnych danych, tj. z 2015 roku, Latynosi 
stanowią 17,6% mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki107.

Jak zauważono wcześniej, po 1965 roku nastąpiły istotne zmiany w liczebności 
populacji azjatyckiej w USA, wywołane liberalnym prawem imigracyjnym. Imigran-
ci z Azji korzystali przede wszystkim z programu łączenia rodzin, imigracji profesjo-
nalistów, na których było zapotrzebowanie w USA, oraz zapewnianej ochrony przed 
prześladowaniami. W 1970 roku ludność pochodząca z tego obszaru stanowiła za-
ledwie 1% społeczeństwa amerykańskiego108. Największe natężenie migracji miało 
miejsce w latach 1980–1984, kiedy 48% strumienia migracyjnego stanowili właśnie 
Azjaci109. Między 1965 a 2002 rokiem do USA przybyło 8,3 miliona Azjatów, a w la-
tach 2000–2015 populacja Azjatów mieszkających w USA wzrosła o 72% – z 11,9 
do 20,4 miliona110. 

Wraz z nowym profi lem strumienia imigracyjnego w drugiej połowie XX wie-
ku pojawiły się wyzwania, które zdominowały aktywność amerykańskiego państwa 
i wyznaczyły kierunek realizowanej polityki imigracyjnej. Wyzwaniem dla działań 
podejmowanych przez władze stał się przede wszystkim problem nielegalnej imigra-
cji. Nałożenie ograniczeń ilościowych na przybywających do USA cudzoziemców 
nie przełożyło się na zmniejszenie liczby chętnych na przedostanie się na terytorium 
Stanów Zjednoczonych. Znaczenie czynników przyciągających, wśród których naj-
większą rolę odgrywał ten ekonomiczny, nie uległo osłabieniu. Limity wprowadzone 
ustawodawstwem z 1965 roku najmocniej uderzyły w Meksykanów, którzy do tego 
czasu przybywali w liczbie znacznie przekraczającej narzucone 20 tysięcy. 

106  R. Stepler, A. Brown, op.cit., s. 17.
107  A. Flores, Facts on U.S. Latinos, 2015, Pew Research Center, 18.09.2017, http://pewrsr.

ch/2jDyZWo, dostęp: 27.02.2018.
108  M.G. Wong, C. Hirschman, The New Asian Immigrants [w:] Culture, Ethnicity and Identity: Cur-

rent Issues in Research, W. McCready (red.), New York: Academic Press, 1983, s. 386.
109  Warto zwrócić uwagę, że INS (Immigration and Naturalization Services) do kategorii Asian Im-

migrants zaliczyło również imigrantów ze Środkowego Wschodu. Ponieważ ich udział był stosunkowo 
niewielki, około 10–13%, można przyjąć, że dane INS wiarygodnie odzwierciedlały stan azjatyckiej imi-
gracji. Za: Pyong Gap Min, Asian Immigration. History and Contemporary Trends [w:] Asian Americans: 
Contemporary Trends and Issues, Pyong Gap Min (red.), Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2006, s. 10.

110  G. Lopez, N.G. Ruiz, E. Patten, Key Facts About Asian Americans, a Diverse and Growing Popu-
lation, Pew Research Center, 8.09.2017, https://pewrsr.ch/2hB1NO0, dostęp: 13.05.2018.
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Geografi czna bliskość oraz dysproporcje ekonomiczne stanowiły główne czyn-
niki napędzające strumień meksykańskiej imigracji do USA. Granica amerykańsko-
-meksykańska wraz z rosnącą falą imigracji latynoskiej nabierała coraz większego 
znaczenia, gdyż stała się dla mieszkańców nie tylko Meksyku, ale i obywateli innych 
państw zachodniej półkuli bramą do amerykańskiego terytorium. Tym samym obszar 
ten objęty został szczególną uwagą amerykańskiej administracji i stał się celem wielu 
projektów zmierzających do takiego uszczelnienia granicy, by w widoczny sposób 
ograniczyć skalę nielegalnej imigracji.

Atmosfera, w jakiej trwały prace nad projektem nowego prawa imigracyjnego, 
pełna była oskarżeń wobec nielegalnych imigrantów. Dominowała w niej retoryka 
„utraty kontroli nad granicami” i „inwazji” nieautoryzowanych obcokrajowców111. 
Cudzoziemcy coraz częściej utożsamiani byli z najeźdźcami, kryminalistami i prze-
mytnikami. Projekt ustawy Immigration Reform and Control Act (IRCA)112, przed-
stawionej do podpisu prezydentowi Ronaldowi Reaganowi w 1986 roku, dotyczył 
głównie trzech obszarów imigracyjnych: legalizacji już przebywających na terenie 
USA nielegalnie imigrantów, wzmocnienia bezpieczeństwa na granicach oraz nało-
żenia sankcji na pracodawców. Ogłoszenie amnestii stało się krokiem bezpreceden-
sowym w historii amerykańskiego prawa imigracyjnego113 i wzbudziło liczne kon-
trowersje. Szeroko dyskutowaną kwestią stały się również kary dla pracodawców, 
którzy świadomie zatrudniali nielegalnych pracowników114. W tym drugim zakresie 
projekt zwany Mazzoli-Simpson (od nazwisk jego autorów – kongresmena Roberta 
Mazzolego [D]) oraz senatora Alana Simpsona [R] był dość postępowy, choć nie no-
watorski. Pomysły wyegzekwowania od pracodawców odpowiedzialności za zatrud-
nianych pracowników pojawiały się już wcześniej. Nagminnie bowiem powtarzały 
się praktyki wykorzystywania nielegalnie przebywających w USA cudzoziemców, 
którzy ze względu na swój status imigracyjny nie mogli skarżyć się na niesprawied-
liwe traktowanie. Pierwsze pomysły karania pracodawców za nielegalne praktyki 
pojawiły się w latach 50. XX wieku, potem jeszcze dwukrotnie w latach 70. próbo-
wano wprowadzić analogiczne rozwiązanie. Wszystkie te propozycje jednak prze-
padły w toku prac legislacyjnych115. Ostatecznie za inicjatora zmian, które fi nalnie 
znalazły się w ustawie z 1986 roku, uważa się senatora Edwarda Kennedy’ego (D), 

111  We’ve Lost Control of Our Borders, „The New York Times”, 2.08.1981, http://nyti.ms/2wOpu8m, 
dostęp: 11.08.2017.

112  Immigration Reform and Control Act of 1986, Pub.L. 99-603 (November 6, 1986), 100 Stat. 
3445, CongressGov, https://bit.ly/2LHYfrQ, dostęp: 30.07.2018.

113  Wydaje się, że dopiero działania podejmowane przez prezydenta Baracka Obamę zmierzały w po-
dobnym kierunku, choć inny był ich kontekst i grupa docelowa. Starania administracji Obamy zmierzały 
bowiem do uporania się z problemem młodych nielegalnych imigrantów („marzycieli”), którzy spro-
wadzeni zostali do USA, z pominięciem wymaganych procedur imigracyjnych, jako małoletnie dzieci. 
Jak dotąd skuteczny opór Kongresu przed wprowadzeniem w życie projektu prezydenta Obamy sprawił, 
że problem jest aktualny i powraca w debatach nad kształtem współczesnej polityki imigracyjnej USA.
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Groups Are Waging War on the American Dream and How to Fight Back, Viking, 2006; S.F. Hayward, 
The Age of Reagan: The Conservative Counterrevolution: 1980–1989, Crown Publishing Group, 2009.

115  P. Marrero, Killing the American Dream: How Anti-Immigration Extremists are Destroying the 
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który zaproponował powołanie specjalnej komisji do spraw imigracji. Raport z prac 
tego kolegium zawierał dwie konkluzje. Po pierwsze, oceniał procesy imigracyjne 
jako korzystne dla kraju i jego gospodarki; po drugie, zawierał ostrzeżenie przed 
problemami, jakie wynikały z nielegalnej imigracji, i zwracał uwagę na koniecz-
ność stawienia czoła tym zagadnieniom przez państwo. W połowie lat 80. XX wieku 
poparcie Kongresu dla projektu Mazzoli-Simpson miało charakter dwupartyjny i po-
mimo pełnej kontrowersji debaty nad przewidzianymi rozwiązaniami ustawa stała 
się obowiązującym prawem116. 

Ponad 3 miliony nielegalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych imigran-
tów złożyło podania o legalizację pobytu. Ostatecznie założone wymagania spełniło 
2,7 miliona cudzoziemców, którzy dzięki nowemu prawu otrzymali najpierw przej-
ściowy status legalnych mieszkańców, by po 18 miesiącach stać się pełnoprawny-
mi stałymi mieszkańcami w USA (tzw. LPR – legal permanent resident). Kolejne 
pięć lat nieprzerwanego pobytu otwierało im drogę do naturalizacji i w konsekwen-
cji – otrzymania amerykańskiego obywatelstwa117. Wśród zalegalizowanych amne-
stią pobytów około miliona przypadło w udziale pracownikom rolnym. Był to jeden 
z zamierzonych celów amerykańskiej imigracji. Po 1964 roku, kiedy defi nitywnie 
zakończono program bracero, USA odnotowały istotny wzrost liczby nielegalnych 
imigrantów, zwłaszcza z Meksyku. Ich głównym sektorem zatrudnienia było rolnic-
two. Działalność silnego konserwatywnego lobby rolniczego z Południowego Za-
chodu, które było głównym benefi cjentem nowej sytuacji, często uważana była za 
jeden z głównych czynników motywujących prezydenta Reagana do popierania pro-
jektu. Zalegalizowanie pobytu tak ogromnej rzeszy pracowników rolnych pozwoliło 
na kilka najbliższych lat pozbyć się problemu niedoborów siły roboczej w sektorze 
rolnym118. 

Wbrew oczekiwaniom władz federalnych kary dla pracodawców wprowadzone 
przez nową ustawę nie osiągnęły zakładanych celów. Zarówno w rolnictwie, jak i in-
nych sektorach amerykańskiej gospodarki pracodawcy znaleźli rozwiązania, które 
pozwalały na unikanie ewentualnych kłopotów. Zatrudnianie pracowników przez fi r-
my podwykonawcze stało się jednym z podstawowych rozwiązań. Z drugiej strony 
słabość nowych przepisów kryła się również w dość powierzchownym zobowiąza-
niu pracodawców do świadomego niezatrudniania nielegalnych imigrantów. Wymo-
gi nałożone ustawą zobowiązywały do sprawdzenia w procesie rekrutacyjnym, czy 
pracownik posiada amerykański dokument identyfi kacyjny. Nie towarzyszyło temu 
zobowiązanie do weryfi kacji legalności jego posiadania. Tym samym w sytuacji, kie-
dy amerykańskie prawo jazdy w wielu stanach można było otrzymać tylko po zdaniu 
egzaminu (w której to procedurze nie weryfi kowano statusu imigracyjnego stara-
jących się), a nielegalne nabycie „legalnego” numeru ubezpieczenia społecznego 

116  M. Tolchin, Immigration Bill Has Personal Roots, „New York Times”, Archives, 1982, https://
nyti.ms/2Ougtet, dostęp: 30.07.2018; S. Grissett-Welsh, Hispanics Vow to Fight Simpson-Mazzoli Bill, 
22.06.1984, „UPI”, Archives, https://bit.ly/2LORkfT, dostęp: 30.07.2018.

117  B. Cooper, K. O’Neil, The Immigration Reform and Control Act of 1986, Migration Policy Insti-
tute, August 2005, No. 3, http://bit.ly/2ux5MMK, dostęp: 6.08.2017. 

118  P. Marrero, op.cit., s. 19.
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(Social Security Number, SSN) także nie stanowiło wielkiego problemu, ten wymóg 
nałożony na pracodawców był pozorny. Zaradzić temu mogło utworzenie jednego, 
federalnego dokumentu tożsamości obowiązującego na terytorium całego państwa, 
ale takie rozwiązanie do dziś nie zostało w USA wprowadzone (o czym szerzej w dal-
szej części książki).

Dane dotyczące napływu nielegalnych imigrantów próbujących przedostać się 
na terytorium USA już w pierwszym roku od wprowadzenia w życie ustawy IRCA 
pokazały, że natężenie tego procesu nie uległo zmianie. Pomimo tego, że prezydent 
Ronald Reagan chwalił nowe prawo, twierdząc, że było „pierwszą tak wszechstronną 
ustawą od 1952 roku”119, amerykańskiej administracji nie udało się osiągnąć zało-
żonego celu, jakim było powstrzymanie nielegalnej imigracji. Trudne do obliczenia 
było również to, na ile nowe prawo ograniczyło napływ cudzoziemców nieposiada-
jących zezwolenia na przekroczenie granicy. Zważywszy na charakter tego procesu, 
brak jest ofi cjalnych statystyk pozwalających na wyciąganie jednoznacznych wnio-
sków120. 

Ustawa IRCA zakładała, że podjęcie działań na trzech najważniejszych polach: 
na granicy, na rynku pracy oraz w zakresie prawa pobytu, przyniesie wymierne rezul-
taty w postaci zmniejszenia liczby nielegalnych imigrantów. Szacunkowe wskaźniki 
dotyczące liczebności nieautoryzowanej populacji pokazały nie tyle dramatyczny 
spadek, ile sukcesywny wzrost. Dane z 1980 roku wskazywały na obecność oko-
ło 3 milionów nielegalnych imigrantów przebywających na terytorium państwa121. 
W 1992 roku według wyliczeń dokonanych przez amerykański urząd imigracyj-
ny (Immigration and Naturalization Service, INS) liczba ta sięgnęła 3,4 miliona, 
a w 1996 roku już 5 milionów122. 

Po raz kolejny okazało się, że determinantem najmocniej wpływającym na kształt 
procesów migracyjnych był czynnik ekonomiczny. Aktywność państwa w zakresie 
rozbudowywania kontroli nad imigrantami już obecnymi w USA czy podejmowania 
działań uszczelniających granice okazywała się mieć znacznie mniejsze oddziały-
wanie niż dysproporcje gospodarcze. Amerykańskie państwo musiało w tej sytua-
cji zmierzyć się z konsekwencjami zmian, jakie wprowadzone zostały przez IRCA. 
Spadły płace w rolnictwie i warunki zatrudnienia były gorsze, zważywszy na obfi tą 
podaż dostępnej, legalnej już siły roboczej. W trudniejszej niż dotychczas sytua-
cji znaleźli się nadal bezprawnie przebywający w USA cudzoziemcy, dla których 
znalezienie zatrudnienia u obawiających się sankcji pracodawców było trudniejsze. 
Najistotniejsze jednak z punktu widzenia planów ograniczenia strumienia imigra-
cyjnego do USA były konsekwencje związane z amnestią. Zalegalizowanie pobytu 

119  A. Navarro, Mexicano and Latino Politics and the Quest for Self-Determination: What Needs to 
Be Done, Lanham–Boulder–New York–London: Lexington Books, 2015, s. 133.

120  O metodologii badań nad określaniem liczebności populacji nielegalnych imigrantów w USA 
w omawianym okresie patrz m.in.: Undocumented Migration to the United States: IRCA and the Experi-
ence of the 1980s, F.D. Bean, B. Edmonston, J.S. Passel (red.), The Urban Insitute, 1990, s. 31–74.

121  R. Warren, J.S. Passel, A Count of the Uncountable: Estimates of Undocumented Aliens Counted 
in the 1980 United States Census, „Demography”, August 1987, Vol. 24, No. 3, s. 375–393.

122  Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: 1990 to 
2000, US Immigration and Naturalization Service, 12.01.2004, http://bit.ly/2vNa9HT, dostęp: 9.08.2017.
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3 milionów nielegalnych cudzoziemców otworzyło drogę do Stanów Zjednoczonych 
nowym legalnym imigrantom. Szacunki wskazywały, że prawdopodobieństwo, iż 
członkowie rodzin dołączą do objętych amnestią, wzrastało siedmiokrotnie123. 

Wszystkie te czynniki przyczyniły się do tego, że pierwsza połowa lat 90. XX wie-
ku upłynęła pod znakiem debat nad przyszłością społeczeństwa amerykańskiego, 
kształtowaną przez rosnącą z roku na rok liczbę imigrantów. Nastroje w społeczeń-
stwie nie były przychylne cudzoziemcom. Oskarżano ich o zabieranie miejsc pracy 
Amerykanom, o wzrost przestępczości i korzystanie ze środków publicznych. Roz-
wiązania zaproponowane przez Kongres w 1996 roku wymierzone więc były w nie-
legalną imigrację. Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation 
Act (PRWORA, tzw. Welfare Reform Act)124 znacznie ograniczył dostęp bezprawnie 
przebywającym na terytorium USA imigrantom do świadczeń publicznych, a Anti-
terrorism and Eff ective Death Penalty Act125 skrócił i uprościł procedury deportacji 
cudzoziemców podejrzanych o działalność kryminalną lub terrorystyczną. Wśród re-
gulacji dotyczących procesów migracyjnych najważniejszą ustawą tego okresu był 
jednak Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA)126. Pro-
jekt ustawy opracowany i zaproponowany został przez autorów znanych z twardego 
stanowiska wobec procesów migracyjnych – kongresmena Lamara Smitha (R) oraz 
senatora Alana K. Simpsona (R). 

Pomimo korzystnego układu sił politycznych w Kongresie, który w 1996 roku 
pozostawał pod kontrolą republikańską, ostateczne rozwiązania osiągnięte zostały 
w drodze kompromisu. Środowisko reprezentujące pracodawców interweniowało 
w odniesieniu do projektowanego wprowadzenia narodowego systemu e-weryfi kacji 
pracowników (e-Verify). Program wzbudził wiele kontrowersji i nadal właściwie po-
zostaje w wersji pilotażowej i opcjonalnej dla pracodawców. Utrudnienia związane 
z dodatkowym zakresem prac nałożonych na chcących w ten sposób weryfi kować za-
trudnianych w połączeniu z szeroko krytykowaną częstotliwością dostarczania przez 
system błędnych danych sprawiły, że prace nad nim nadal są toku127. 

W stosunku do pierwotnych koncepcji zawartych w projekcie IIRIRA modyfi ka-
cji uległy też kwestie dostępu dla nieobywateli (zarówno o legalnym, jak i nielegal-
nym statusie) do programów federalnej i stanowej pomocy ubogim (means-tested 

123  F.E. Gonzalez, Same Dream, Diff erent Fates. Latinos’ Inclusion/Exclusion and U.S. Democrati-
zation [w:] Democratization in America: A Comparative-Historical Analysis, D. King, R.C. Lieberman, 
G. Ritter, L. Whitehead (red.), JHU Press, 2009.

124  Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996, Publ. L. No. 104-193 
(August 22, 1996), 10 Stat. 2105, Congress.gov, https://bit.ly/2bIxNrt, dostęp: 30.07.2018.

125  Antiterrorism and Eff ective Death Penalty Act of 1996, Pub.L. No. 104-132 (April 24, 1996), 110 
Stat. 1214, Govtrack, https://bit.ly/2Gl48VZ, dostęp: 30.07.2018.

126  Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996, Division C of Pub.L. 104-
208 (September 30, 1996), 110 Stat. 3009-546, Government Publishing Offi  ce, https://bit.ly/22zCqKD, 
dostęp: 30.07.2018.

127  T.B. Lee, E-Verify is Supposed to Stop Undocumented Employment: It Could also Harm Legal 
Workers, „The Washington Post”, 3.06.2013, http://wapo.st/2wOgy31; D. Bier, Why Everyone Should 
Fear E-Verify, „The Huffi  ngton Post”, 12.09.2012, http://bit.ly/2vsGemk; S. Narayan, There’s Good Rea-
son Behind the Controversy over E-Verify, American Civil Liberties Union of Washington, 5.12.2011, 
http://bit.ly/2uMCKsV, dostęp: 11.08.2017.
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benefi ts). Pod naciskiem organizacji proimigracyjnych prezydent Bill Clinton, przy-
gotowujący się do walki o reelekcję, opowiedział się po ich stronie. Niemniej jednak 
podpisał w 1996 roku ustawę Welfare Reform Act, która wyłączyła imigrantów nie-
obywateli z możliwości korzystania z federalnych programów pomocowych. Skut-
kiem wprowadzonej reformy był znaczny wzrost liczby starających się o amerykań-
skie obywatelstwo. Skłonność ta w szerszym zakresie niż w przypadku innych grup 
imigranckich wystąpiła wśród populacji meksykańskiej mieszkającej na terytorium 
USA. Do 1994 roku przeciętna roczna liczba rozpoczynanych przez Meksykanów 
procedur naturalizacyjnych mieściła się przedziale 200–300 tysięcy, po wprowadze-
niu zaś w życie nowego prawa zwiększyła się do niemal miliona rocznie. Nie bez 
znaczenia był również fakt ułatwienia wprowadzonego przez rząd Meksyku, który 
zdecydował się uznać zasadę podwójnego obywatelstwa128.

Ustawa z 1996 roku wprowadziła wiele narzędzi, których zadaniem było zniechę-
cenie potencjalnych lub już obecnych w USA imigrantów. Zmniejszenie dostępu do 
świadczeń socjalnych w połączeniu z utrudnieniami na rynku pracy docelowo miały 
oddziaływać na populację już mieszkającą w USA. Czynnikiem, który należało brać 
pod uwagę, były również nowe procedury deportacyjne, dopuszczające zamknięcie 
osadzenie zatrzymanego w areszcie imigracyjnym nawet do dwóch lat129. Władze 
postanowiły również, że stanom nie będzie wolno oferować nieudokumentowanym 
mieszkańcom pomocy fi nansowej przeznaczonej na rozpoczęcie lub kontynuowanie 
nauki na lokalnych uniwersytetach, w sytuacji gdy takiej pomocy odmawiano miesz-
kańcom innym stanów (w tym również obywatelom USA). W odpowiedzi niektóre 
z nich zdecydowały się wprowadzić zasadę równości i umożliwiły korzystanie z ta-
kich programów pomocowych każdemu, kto spełnił stanowe wymagania. 

Na płaszczyźnie relacji między federacją a stanami IIRIRA zaproponowała roz-
wiązanie, które włączone zostało jako sekcja 287(g) do ustawy Immigration and Na-
tionality Act130. Na jego mocy stanowe lub lokalne siły porządkowe, współpracując 
z Urzędem ds. Imigracji i Ceł, otrzymywały uprawnienia do egzekwowania federal-
nego prawa imigracyjnego, w tym prawa do zatrzymań o charakterze imigracyjnym, 
podczas wykonywanych rutynowo obowiązków. Dzięki programowi w latach 2006–
2015 udało się zidentyfi kować około 400 tysięcy cudzoziemców, wobec których 
należało wszcząć postępowania deportacyjne, lecz uczestniczące w nim podmioty 
władz lokalnych wskazywały m.in. na duże koszty obsługi oraz podważanie zaufania 

128  J. Durand, D.S. Massey, E.A. Parrado, The New Era of Mexican Migration to the United States, 
„Journal of American History”, http://bit.ly/2uwiFLR, dostęp: 11.08.2017.

129  Ta regulacja została zmieniona dopiero w 2001 roku. Sąd Najwyższy USA w sprawie Zadvydas 
v. Davis (533 U.S. 678) orzekł, że pełnomocnictwo generalne (plenary power) nie upoważnia rządu 
USA do przetrzymywania imigranta, wobec którego toczy się postępowanie deportacyjne, w areszcie na 
czas nieokreślony, w sytuacji gdy brak jest kraju, do którego można go deportować. Uzasadnione może 
być przetrzymywanie cudzoziemca powyżej sześciu miesięcy tylko w sytuacji, kiedy wykazana zostanie 
możliwość jego deportacji w terminie możliwym do przewidzenia. Za: Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678 
(2001), Justitia, US Supreme Court, http://bit.ly/2l2wDMk, dostęp: 13.08.2017.

130  8 U.S. Code § 1357 – Powers of Immigration Offi  cers and Employees, Legal Information Insti-
tute, Cornell Law School, http://bit.ly/2w2fLOB, dostęp: 13.08.2017.
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do służb porządkowych wśród lokalnej społeczności jako główne przyczyny wyco-
fania się z inicjatywy131. 

Środowiska broniące praw imigrantów zwracały uwagę na dyskryminacyjny cha-
rakter nowego kierunku polityki imigracyjnej USA. Odsetek ukaranych zachowań 
niezgodnych z prawem był wyższy wśród czarnej niż wśród białej części społeczeń-
stwa amerykańskiego132. W przypadku Latynosów, choć liczby całkowite nie były tak 
wysokie jak w przypadku czarnych, zwrócono jednak uwagę na nieporównywalnie 
szybko wzrastającą liczbę więźniów pochodzenia latynoskiego, osadzonych zarów-
no w federalnych, jak i stanowych więzieniach133. Dodatkowo rozszerzenie katalogu 
przewinień, za które obcokrajowcy mieszkający na terytorium Stanów Zjednoczo-
nych, nawet legalnie, mogli być deportowani, sprawiło, że najbardziej zagrożone 
zmianami stały się właśnie te mniejszości. Tym bardziej że powodem usunięcia 
mogły stać się czyny, które w niektórych stanach nawet nie mają charakteru prze-
stępstwa kryminalnego, jak np. sforsowanie bramek w metrze bez uiszczenia opłaty 
czy posiadanie marihuany. Do tego dołączyły zarzuty o profi lowanie rasowe, które 
sprawiało, że przedstawiciele mniejszości z racji swego pochodzenia poddawani byli 
skrupulatniejszym kontrolom przez lokalną policję czy służby imigracyjne134. 

Administracja Billa Clintona podjęła także kroki zmierzające do uszczelnienia 
granic USA, w szczególności najbardziej problematycznej południowej linii oddzie-
lającej państwo od Meksyku. Ustawa IIRIRA z 1996 roku wprowadziła nowe, zaost-
rzone procedury przekraczania granicy i wymóg biometrycznych dokumentów iden-
tyfi kacyjnych. Zdecydowano się na zwiększenie liczby agentów Straży Granicznej 
oraz Urzędu Imigracyjnego. Nowe regulacje przewidywały również przeznaczenie 
12 milionów dolarów na budowę muru granicznego w okolicy San Diego. 

W związku z licznymi zabiegami, jakie władze amerykańskie podjęły w celu 
ograniczenia napływu cudzoziemców, rodziło się pytanie o skuteczność tych działań. 
Ustawa z 1996 roku uważana była za widoczny przejaw restrykcyjnego podejścia 
do imigrantów, które dominowało w polityce USA schyłku XX wieku. Obawy spo-
łeczeństwa amerykańskiego przed zagrożeniem, jakie niosła imigracja i terroryzm, 
zwielokrotnione zostały wydarzeniami, w które zaangażowani byli cudzoziemcy. 
W 1993 roku doszło do zamachu na World Trade Center i strzelaniny przed siedzibą 
CIA w Wirginii, a w 1997 roku Palestyńczyk otworzył ogień na tarasie widokowym 
Empire State Building135. Między innymi takie wydarzenia sprawiły, że Amerykanie 

131  J. Kelly, Implementing the President’s Border Security and Immigration Enforcement Improve-
ments Policies, U.S. Department of Homeland Security, 20.02.2017, http://bit.ly/2lrcCRg, dostęp: 
13.08.2017.

132  M. Mauer, R.S. King, Uneven Justice: State Rates of Incarceration by Race and Ethnicity, 
The Sentencing Project, July 2007, http://bit.ly/2vS7a1p, dostęp: 13.08.2017.

133  Liczba odbywających wyroki więzienia czarnych i białych przestępców w latach 80. XX wieku 
była porównywalna. Dopiero od 1991 roku widoczna jest niewielka dominacja czarnoskórych osadzo-
nych. Za: C.J. Mumola, A.J. Beck, Prisoners in 1996, Bureau of Justice Statistics, June 1997, http://bit.
ly/2fD48HG, dostęp: 13.08.2017.

134  T. Opal, Black Lives Matter Co-Founder: The Immigration Challenge No One Is Talking About, 
„Time”, 29.04.2016, http://ti.me/1QFHtQ8, dostęp: 13.08.2017.

135  26 lutego 1993 roku – zamach na World Trade Center – Ramzi Yousef, członek Al-Kaidy, wraz 
z kilkoma innymi ekstremistami islamskimi zdetonował ciężarówkę wypełnioną 680 kilogramami mate-
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oczekiwali zmiany. Dane statystyczne pokazujące rosnącą liczbę nielegalnych imi-
grantów podważały wiarę w skuteczność przyjętych w ustawie rozwiązań. Organi-
zacje broniące przestrzegania praw człowieka, jak Human Rights Watch, zwracały 
uwagę na negatywne skutki IIRIRA. Deportacje, na które w ustawie postawiono 
duży nacisk, doprowadziły do dramatów rozdzielanych rodzin. Poszkodowanymi 
w tej sytuacji byli nie tylko nielegalni imigranci, ale również legalni mieszkańcy,
np. posiadacze prawa stałego pobytu. 

Odpowiedzią na problemy miała być ustawa Legal Immigration Family Equity 
Act (LIFE)136, podpisana przez Billa Clintona w 2000 roku. Wprowadzono w niej 
dwa nowe rodzaje wiz: V i K, które miały ułatwić uregulowanie statusu imigracyj-
nego małżonkom osób posiadających prawo stałego pobytu w USA. Dzięki zapisom 
sekcji 245(i) nielegalni imigranci, którzy w świetle amnestii reaganowskiej z 1986 
roku mogli zalegalizować swój pobyt, nie musieli już opuszczać terytorium USA 
i wracać do swoich krajów ojczystych, by zakończyć procedurę. Wystarczyło złożyć 
odpowiedni wniosek i uiścić opłatę w wysokości tysiąca dolarów. Uproszczenie pro-
cedury dotyczyło jednak wąskiej grupy cudzoziemców, którzy spełnili dodatkowe 
warunki przewidziane przez prawo137. 

 Human Rights Watch, analizując negatywne aspekty funkcjonowania ustawy, za-
uważyło też, że około trzech czwartych obcokrajowców deportowanych za łamanie 
prawa dopuściło się nie tyle przestępstw kryminalnych, ile pospolitych wykroczeń. 
Co więcej, jeden na pięciu w tej grupie przebywał w USA legalnie. „Szybka ścieżka” 
deportacyjna wdrożona na południowej granicy USA spotkała się z krytyką wska-
zującą na fakt, że jej procedura w wielu przypadkach uniemożliwiała lub utrudniała 

riałów wybuchowych. Celem było zburzenie konstrukcji nośnej północnej wieży WTC, która zawalając 
się, miała zniszczyć sąsiadujące budynki i spowodować masową katastrofę. Ostatecznie w zamachu zgi-
nęło sześć osób, a około tysiąca zostało rannych. Ramzi Yousef we wrześniu 1992 roku przybył do USA 
samolotem z Pakistanu. Po zamachu na WTC uciekł, został aresztowany kilka miesięcy później. W tym 
czasie jednak zdołał wziąć udział w zamachu bombowym na samolot Filipińskich Linii Lotniczych le-
cący z Manilii do Tokio. Za: Remembering the 1993 World Trade Center Bombing, „History Stories”, 
26.02.2013, http://bit.ly/1KSyore; R. Macasero, AirAsia PH CEO Recalls the 1994 Bombing of Philip-
pine Airline’s Flight 434, „Cebu Daily News”, 21.01.2017, http://bit.ly/2uEPNRZ; dostęp: 15.08.2017. 

25 stycznia 1993 roku – Mir Qazi był Pakistańczykiem, który zastrzelił dwie, a ranił trzy osoby 
w strzelaninie przed siedzibą CIA w Langley w Wirginii. Akt przemocy podyktowany był jego zdaniem 
niewłaściwą polityką USA wobec narodów muzułmańskich. Przez cztery lata ukrywał się w Afganista-
nie. Schwytany w Pakistanie, został osądzony i zgładzony w USA. Za: Pakistani Executed for 1993 CIA 
Rampage, Fox News, 15.11.2002, http://fxn.ws/2wMeBof, dostęp: 15.08.2017; Meier B., Missing Man: 
The American Spy Who Vanished in Iran, Farrar, Straus and Giroux, 2016, s. 201.

23 lutego 1997 roku – Ali Hassan Abu Kamal, 69-letni palestyński nauczyciel, popełnił samobójstwo 
na tarasie widokowym Empire State Building, zabijając uprzednio jedną osobę i raniąc sześć. Aktu terro-
ru dokonał w wyrazie sprzeciwu wobec polityki USA w stosunku do Palestyny. Imigrant przybył do USA 
w grudniu 1996 roku na wizie turystycznej. Za: L. Lambert, Empire State Building Shooting [w:] The 
SAGE Encyclopedia of Terrorism, Second Edition, G. Martin (red.), Los Angeles–London–New Delhi: 
SAGE, 2011, s. 186. 

136  Legal Immigration Family Equity Act, Publ. L. 106-553 (December 21, 2000), 114 Stat. 2762, 
https://bit.ly/2OvpsvC, dostęp: 30.07.2018.

137  R. Bailey, Immigration and Migration, New York: Facts on File, 2010, s. 56.
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złożenie prośby o azyl138. Także inne organizacje broniące praw imigrantów zwracały 
uwagę na negatywne skutki ustawy z 1996 roku. American Civil Liberties Union 
zarzucała, że prawo doprowadziło do „eksplozji zatrzymań”, w związku z czym 
imigranci byli przetrzymywani w aresztach imigracyjnych w coraz dłuższej kolejce, 
oczekując na zakończenie procedury, i to na koszt amerykańskiego podatnika139. 

Dane dostarczane przez amerykańskie władze na temat liczby deportowanych 
cudzoziemców pokazywały, że z każdym rokiem było ich coraz więcej, poczynając 
od 114 tysięcy w 1997 roku, a kończąc na 188 tysiącach w 2000 roku140. Największą 
liczbę usuniętych z terytorium USA cudzoziemców, w całej ponad 200-letniej histo-
rii państwa, odnotowała jak dotąd jedna tylko administracja – prezydenta Baracka 
Obamy. W czasie sprawowania przez niego urzędu deportowano około 2,5 miliona 
nielegalnych imigrantów, których znaczna liczba to oskarżeni o przestępstwa kry-
minalne. 

Bezpośrednim skutkiem dramatycznych wydarzeń z września 2001 roku była 
rosnąca aktywność państwa w odpowiedzi na zaistniałe wydarzenia. Zmianie uległ 
sposób postrzegania polityki imigracyjnej, którą bezpośrednio powiązano z doktry-
ną wojny z terroryzmem i bezpieczeństwem narodowym. Przedstawiciele środowisk 
imigracyjnych zwracali jednak uwagę, że polityka imigracyjna podporządkowana 
została wojnie z terroryzmem i zepchnięta w jej cień, podczas gdy w rzeczywistości 
stanowiła jedną z głównym osi problemu141. W ramach podjętej przez państwo ak-
tywności zreformowano agendy rządowe. Mocą Homeland Security Act z 2002 roku 
rozwiązano dotychczasowy Urząd Imigracyjny (INS), a jego kompetencje imigra-
cyjne rozdzielone zostały pomiędzy trzy agendy: Urząd ds. Imigracji i Obywatelstwa 
(United States Citizenship and Immigration Services, USCIS), Urząd ds. Imigracji 
i Ceł (Immigration and Customs Enforcement, ICE) oraz Urząd ds. Ceł i Ochro-
ny Granic (Customs and Border Protection, CBP), działające w nowo powołanym 
Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security, 
DHS)142. 

Ponieważ zamachowcy byli imigrantami, którzy przybyli do USA na podsta-
wie wiz pozwalających na podjęcie nauki na terytorium tego państwa (aczkolwiek 
w zamachu na WTC w 2001 roku zaledwie 4 na 19 terrorystów było studentami, 
a w 1993 roku – 1 na 6)143, zreformowano system kontroli i nadzoru nad studenta-
mi obcokrajowcami. Regulacje dotyczące monitorowania zagranicznych studentów 

138  US: 20 Years of Immigrant Abuses. Under 1996 Laws, Arbitrary Detention, Fast-Track Deporta-
tion, Family Separation, Human Rights Watch, 25.04.2016, http://bit.ly/24fmuNE, dostęp: 15.08.2017.

139  J. Rabinovitz, Ending The Laws That Fuel Mass Detention and Deportation, American Civil 
Liberties Union, 20.10.2011, http://bit.ly/2vZpQMH, dostęp: 15.08.2017.

140  Interior Immigration Enforcement by the Numbers, Bipartisan Policy Center, March 2014, http://
bit.ly/2uMGHyu, dostęp: 15.08.2017.

141  R. Jenks, The USA PATRIOT Act of 2001. A Summary of the Anti-Terrorism Law’s Immigra-
tion-Related Provisions, 1.12.2001, Center for Immigration Studies, http://bit.ly/2vIbYnA, dostęp: 
16.08.2017.

142  Homeland Security Act of 2002, Pub.L. 107-296 (November 25, 2002), 116 Stat. 2135, Depart-
ment of Homeland Security, https://bit.ly/2LISjPB, dostęp: 30.07.2018.

143  J. Farnam, U.S. Immigration Laws Under the Threat of Terrorism, New York: Algora Publishing, 
2005, s. 108.
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wprowadzone zostały przez IIRIRA w 1996 roku, ale PATRIOT Act z 2001 roku 
(Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to In-
tercept and Obstruct Terrorism Act) nadał im zdecydowanie wyższy status ważno-
ści144. Szkoły zostały podniesione do rangi ważnego czynnika pozwalającego kontro-
lować procesy migracyjne na terenie USA i istotnego partnera Urzędu Imigracyjnego 
i Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w budowaniu skutecznej kontroli 
imigracji. Ustawa PATRIOT Act była pierwszym aktem prawnym, który stanowił od-
powiedź państwa na wyzwania, jakie imigracja niosła dla Stanów Zjednoczonych 
wraz z nastaniem XXI wieku. Z jej upoważnienia nie tylko na szkoły nałożono dodat-
kowe obowiązki. Również banki zostały zobowiązane do weryfi kowania tożsamości 
posiadaczy rachunków. W zakresie ochrony granic północną linię oddzielającą USA 
od Kanady wzmocniono zwiększoną liczbą patrolu granicznego, celnego i urzędni-
ków imigracyjnych. Na rozbudowę i unowocześnienie technologii stosowanej w tym 
obszarze przeznaczono 50 milionów dolarów. Zapisy ustawy upoważniły również 
pracowników Urzędu Imigracyjnego oraz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego do korzystania z baz informacji Federalnego Biura Śledczego (FBI) w zakresie 
weryfi kowania kryminalnej przeszłości starających się o wizy. 

Ustawa PATRIOT Act wzbudziła wiele kontrowersji. Oskarżana była o niekonsty-
tucyjność, dopuszczanie do nadmiernej ingerencji w prywatne życie obywateli ame-
rykańskich oraz uczynienie imigrantów kozłami ofi arnymi wojny z terroryzmem. 
W szczególności zwracano uwagę na wprowadzone prawo władz amerykańskich 
(sekcja 412 ustawy) do bezterminowego przetrzymywania cudzoziemców podejrza-
nych o jakiekolwiek związki z terroryzmem, co godziło w ich prawo do właściwej 
procedury prawnej (the right to due process). W tym wypadku przywołane wcześniej 
orzeczenie w sprawie Zadvydasa nie znajdowało zastosowania, gdyż nie odnosiło się 
do zatrzymań na bazie zarzutów o terroryzm. W 2003 roku zaś Sąd Apelacyjny dla 
Drugiego Obwodu (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit) podtrzymał pra-
wo władz do nieograniczonego czasem przetrzymywania cudzoziemców podejrza-
nych o związki z terroryzmem, stwierdzając, iż postępowanie takie nie jest niezgod-
ne z konstytucją145. Nieprzychylnie przyjęta ustawa PATRIOT wygasła ostatecznie 
1 czerwca 2015 roku146. 

Aktywność władz po wydarzeniach 11 września 2001 roku w zakresie stanowienia 
prawa zabezpieczającego państwo i obywateli przed negatywnymi konsekwencjami 
imigracji nie ograniczyła się tylko do wdrożenia w życie ustawy PATRIOT. Liczba 
nielegalnie przybywających do USA stale rosła pomimo podjętych działań zarówno 
w sferze prewencji, jak i egzekwowania prawa. Kolejne kroki zaplanowane przez 

144  USA PATRIOT Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Re-
quired to Intercept and Obstruct Terrorism Act) of 2001, Pub.L. 107-56 (October 26, 2001), 115 Stat. 272, 
Government Publishing Offi  ce, https://bit.ly/2f7oyYP, dostęp: 30.07.2018.

145  M. Chishti, C. Bergeron, Post-9/11 Policies Dramatically Alter the U.S. Immigration Landscape, 
8.09.2011, Migration Policy Institute, http://bit.ly/1JQduVu, dostęp: 17.08.2017.

146  Następnego dnia Kongres przyjął USA FREEDOM Act (Uniting and Strengthening America by 
Fulfi lling Rights and Ending Eavesdropping, Dragnet-collection and Online Monitoring Act, Pub.L. 114-
23), nowe prawo, które było przedmiotem prac Kongresu od 2013 roku, a które miało być odpowiedzią 
m.in. na kontrowersyjne niedoskonałości ustawy PATRIOT.
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amerykańskie władze zmierzały do wprowadzenia dalszych rozwiązań, których re-
zultatem miało być ograniczenie problemu. W 2002 roku prezydent George W. Bush 
złożył podpis na projekcie Enhanced Border Security and Visa Reform Act147. Nowe 
prawo zadebiutowało w amerykańskim systemie prawnym jako konsensus osiągnię-
ty po kilkumiesięcznej debacie w Kongresie, której rdzeniem stało się proponowane 
włączenie sekcji 245(i) (znanej z przywołanej tu wcześniej ustawy LIFE) do tekstu 
projektu. Ten zapis nie znalazł jednak wystarczającego poparcia w Kongresie i został 
usunięty w trakcie prac legislacyjnych. Enhanced Border Security and Visa Reform 
Act skupił się przede wszystkim na wzmocnienu granic USA. Służyć temu miał m.in. 
bezwzględny wymóg, by dokumenty identyfi kujące cudzoziemców zawierały dane 
biometryczne. Odciski palców pobierane były również w procedurze wizowej. Służ-
by imigracyjne otrzymały dodatkowe fundusze, które miały być przeznaczone na 
podwyżki płac dla urzędników imigracyjnych, ale także na szkolenia. Dofi nansowa-
no również specjalne programy szkoleniowe dla podmiotów zewnętrznych, np. dla 
przewoźników, których uczono, na co zwracać uwagę i jak rozpoznawać fałszywe 
dokumenty. Część funduszy przeznaczono na wymianę i uzupełnienie sprzętu i tech-
nologii. W celu zapewnienia lepszego fi nansowania usług konsularnych podniesio-
no wysokość opłat wizowych ponoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających 
procedurę starania się o wizy. Ustawa zapewniła również instrumenty do rozwijania 
międzyagencyjnej współpracy, której celem miał być lepszy przepływ informacji, 
a w konsekwencji – skuteczniejsza polityka imigracyjna148.

Presja opinii publicznej w połowie pierwszej dekady XXI wieku na władze była 
duża. Oczekiwano konkretnych działań państwa w wymierny sposób pokazujących 
osiągnięte rezultaty, których dotąd Amerykanie nie dostrzegali. W 2005 roku prezy-
dent Bush zwrócił się do Kongresu o podjęcie dodatkowych starań w celu zabezpie-
czenia południowej granicy USA. Imigracja z Meksyku nadal wykazywała tendencję 
wzrostową i aż do 2007 roku przekraczała liczby osiągnięte w roku poprzedzającym. 
Dopiero wówczas nastąpiło widoczne załamanie trendu i proces ten zaczął zwalniać. 
Był to wyraźny skutek restrykcyjnej polityki imigracyjnej XXI wieku, ale i sytuacji 
ekonomicznej USA. Mniej Meksykanów decydowało się na przyjazd i więcej po-
stanawiało opuścić terytorium państwa. W tym kontekście historyczną datą stał się 
rok 2013, kiedy po raz pierwszy w historii meksykańskie saldo migracyjne sięgnęło 
poziomu zerowego149. 

Społeczeństwo oczekiwało podjęcia przez państwo działań w celu ograniczenia 
problemu nielegalnej imigracji. Debaty dotyczące rodzaju koniecznych środków 
zaradczych odbiły się na pracach ciała ustawodawczego i spokoju społecznym. 
W grudniu 2005 roku Izba Reprezentantów przyjęła projekt ustawy Border Protec-
tion, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act, która powszechnie znana 
była jako projekt Sensebrennera (James Sensebrenner [R] z Wisconsin), od nazwiska 

147  Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002, Pub.L. 107-173, (May 14, 2002), 
116 Stat. 543, Government Publishing Offi  ce, https://bit.ly/2NZqO0y, dostęp: 30.07.2018.

148  J. Farnam, op.cit., s. 160.
149  A. Gonzalez-Barrera, More Mexicans Leaving Than Coming to the U.S., Pew Research Center, 

19.11.2015, http://pewrsr.ch/1S6KhIM, dostęp: 18.08.2017.
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jej współautora150. Zapisane w niej planowane regulacje, jeszcze bardziej zaostrza-
jące restrykcje wobec nielegalnych imigrantów, uważano za katalizator niepokojów 
społecznych, które dały o sobie znać w latach 2006 i 2007. Projektowana ustawa 
zjednoczyła środowiska walczące o prawa imigrantów. Szacuje się, że w protestach 
ulicznych w 2006 roku wzięło udział około 5 milionów ludzi w 300 zorganizo-
wanych w całym kraju demonstracjach151. Powszechną niezgodę wywołał fakt, że 
ustawa zmieniłaby prawną wagę wielu przestępstw imigracyjnych z cywilnych na 
kryminalne. Dotychczas przestępstwem natury kryminalnej było nielegalne przekro-
czenie granicy (bez odpowiednich dokumentów i poza punktami kontroli), od teraz 
zaś ta sama klasyfi kacja zostałaby zastosowana również w stosunku do tych, którzy 
„przesiedzieli” wizy (pozostali na terytorium USA pomimo wygaśnięcia ważności 
posiadanego pozwolenia na pobyt). Co więcej, projekt przewidywał, że nielegalni 
imigranci za nieuprawniony pobyt na terytorium USA mogliby być osadzeni w aresz-
cie na jeden rok i jeden dzień. Ta wartość czasowa odbywanej w takiej sytuacji kary 
więzienia była kluczowa, zmieniała bowiem kwalifi kację prawną czynu na ciężkie 
przestępstwo (felony). 

Konsekwencje mogły być wyprowadzane z katalogu kar przewidzianych za taki 
rodzaj przestępstw, w tym m.in. odebranie prawa do ponownego przekroczenia gra-
nicy USA bez względu na okoliczności. Dodatkowym ciosem wymierzonym po-
średnio w nielegalnych imigrantów, a bezpośrednio nawet w legalnie przebywające 
w Stanach Zjednoczonych osoby (w tym obywateli), był pomysł zawarty w sekcji 
202 projektu. Czynił on przestępcą kryminalnym każdego, kto w jakikolwiek sposób 
„towarzyszył, zachęcał, doradzał czy skłaniał” inną osobę do pozostania w USA, 
wiedząc, że osoba ta nie ma prawa tam przebywać152. Przez takie zapisy w tarapatach 
znalazły się np. dzieci nielegalnych imigrantów już urodzone w USA. By utrzymać 
relacje rodzinne, musiały stawić czoła czyhającemu niebezpieczeństwu deportacji 
i ryzykować utratę legalnego pobytu. 

Kolejna regulacja dotyczyła analogicznych kłopotów, w jakie można było wpaść 
za „przewożenie lub pomoc w przemieszczaniu się” osobie, o której wiadomo było, 
że przebywa w USA nielegalnie. Dla legalnych mieszkańców ryzykowne stało się 
w takiej sytuacji nawet podwiezienie do szkoły, klubu czy miejsca pracy nielegalne-
go imigranta. 

Propozycje Sensebrennera nie były jedynymi, nad którymi pracował w tym cza-
sie Kongres. Projekt Secure America and Orderly Immigration Act153, zainicjowany 
w tym samym czasie w Senacie, miał inny charakter i przewidywał rozwiązanie, 
które pozwoliłoby niektórym nielegalnym imigrantom zalegalizować pobyt. Roz-
dźwięk między obiema izbami parlamentu federalnego doprowadził jednak do sytua-
cji, że żaden z projektów nie wyszedł poza izbę, która go zgłosiła. Obok tych dwóch 

150  Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act of 2005, H.R. 4437, Gov-
track, https://bit.ly/2NXgeaw, dostęp: 30.07.2018.

151  T.K. Wong, The Politics of Immigration: Partisanship, Demographic Change, and American 
National Identity, Oxford: Oxford University Press, 2017, s. 7.

152  Ibidem, s. 8.
153  Secure America and Orderly Immigration Act of 2005 (McCain-Kennedy Bill), S. 1033, Con-

gress.gov, https://bit.ly/2v3JAwM, dostęp: 30.07.2018.
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projektów przedmiotem parlamentarnych prac była również ustawa the REAL ID 
Act154. Jednym z jej największych zwolenników był również kongresmen Sensebren-
ner. Projekt, choć mniej kontrowersyjny od ustawy Border Protection, Antiterrorism, 
and Illegal Immigration Control Act, również doprowadził do politycznego napięcia, 
tyle że tym razem na poziomie relacji między władzą federalną a stanami. Konfl ikt 
kompetencyjny dotyczący spraw imigracyjnych już dawno został rozstrzygnięty na 
korzyść federacji, o czym była mowa wcześniej, co jednak nie zmieniło faktu, że 
ciężar egzekwowania przepisów imigracyjnych spoczywał na władzach stanowych. 
Jednostki władz lokalnych w zakresie wypełniania zadań federalnych dotyczących 
imigracji mają pewien zakres samodzielności pozwalającej na kształtowanie sytua-
cji cudzoziemców na ich terytorium za pomocą ustawodawstwa stanowego (o czym 
szerzej będzie w dalszej części książki). 

The REAL ID Act, przyjęty w 2005 roku, zakładał stworzenie jednolitego doku-
mentu tożsamości dla całej federacji. Niedostosowanie dokumentu do ogólnonaro-
dowego wzorca właściwie uniemożliwiało jakąkolwiek aktywność urzędową miesz-
kańców, ale również np. przemieszczanie się samolotami, zgłoszenie przestępstwa 
czy fakt bycia świadkiem. Stany zobowiązane zostały do uznawania tylko paszportu 
jako dokumentu identyfi kacyjnego cudzoziemca. Stało się to problematyczne dla 
wielu nawet legalnie mieszkających w USA imigrantów, których ważność posiada-
nego paszportu już wygasła. W świetle nowej ustawy dotychczasowe prawa jazdy 
także traciły ważność i mogły być w użyciu wyłącznie na terytorium stanu, przez 
który zostały wydane. Nawet jednak w takiej sytuacji miały mieć specjalne ozna-
czenia, które wskazywały na ich niezgodność z wymogami ustawy. Władze stanowe 
otrzymały również dostęp do bazy danych pojazdów rejestrowanych i ich właścicieli 
nawet z obszaru innych stanów155. Kongres dał stanom niemal trzy lata na dosto-
sowanie wydawanych przez nie dokumentów identyfi kujących tożsamość miesz-
kańców (do końca 2008 roku), potem czas wydłużono do 2011 roku156. Już w 2007 
roku 17 stanów uchwaliło ustawy kwestionujące REAL ID, a dwa lata później liczba 
zwiększyła się do 25157. Obawy, które żywili przeciwnicy ustawy, dotyczyły przewi-
dywanej odpowiedzi na pytanie o to, jakie będą rezultaty obowiązywania nowego 
prawa w przypadku nielegalnych imigrantów. Zakładano, że wprowadzone utrudnie-
nia, poza wszystkimi innymi negatywnymi konsekwencjami, doprowadzą do wzro-
stu przestępczości związanej z fałszowaniem dokumentów. 

W połowie pierwszej dekady XXI wieku prace członków Kongresu nad nowy-
mi rozwiązaniami prawnymi w zakresie imigracji podążały dwoma torami. Z jednej 
strony w parlamencie federalnym pojawiały się propozycje bardzo restrykcyjne, jak 
ta zgłoszona przez Jamesa Sensebrennera; z drugiej były takie, które proponowały 

154  Real ID Act of 2005, Pub.L. 109-13, (May 11, 2005), 119 Stat. 302, Government Publishing Of-
fi ce, https://bit.ly/1MR5EQH, dostęp: 30.07.2018.

155  F. Ansley, J. Shefner, Global Connections & Local Receptions: New Latino Immigration to the 
Southeastern United States, Knoxville: University of Tennessee Press, 2009, s. 112.

156  Stan na 1 sierpnia 2018 roku wskazuje na 18 stanów, które jeszcze nie spełniły założeń ustawy 
REAL ID. Termin na dostosowanie się upływa w ich przypadku 10 października 2018 roku. Za: Depart-
ment of Homeland Security, http://bit.ly/2sVwrWU, dostęp: 30.07.2018. 

157  A. Rengel, Privacy in the 21st Century, Leiden: Martinus Nijhoff  Publishers, 2013, s. 46.
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bardziej liberalne podejście do problemu już obecnych nielegalnych imigrantów. 
Rozwiązania takie oferowały możliwość zalegalizowania pobytu części nieudoku-
mentowanych pracowników za pomocą np. programów guestworkers. Co do jednej 
idei zgodni byli (i są do dziś) stronnicy wszystkich możliwych wariantów propono-
wanej polityki imigracyjnej – Stany Zjednoczone Ameryki potrzebują komplekso-
wej, uaktualnionej ustawy imigracyjnej. Pierwsza próba pogodzenia dwóch domi-
nujących opcji imigracyjnych podjęta została w 2006 roku. W Kongresie pojawił się 
projekt ustawy Comprehensive Immigration Reform Act (CIRA)158, który zezwalał 
na naturalizację imigrantów przebywających w USA bezprawnie ponad pięć lat, pod 
warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 2 tysięcy dolarów. Ci, którzy mieszkali 
dłużej niż dwa lata, a krócej niż pięć, mogliby pozostać w USA, jeśli po trzech latach 
pobytu rozpoczęliby starania o przyznanie obywatelstwa. Dodatkowy „bonus” prze-
widziany został w postaci programu dla nielegalnych pracowników o charakterze 
guestworkers. Przystępujący do tego programu mogliby przez sześć lat pracować 
legalnie w Stanach Zjednoczonych. 

Te rozwiązania pomyślane zostały jako optymalny środek na problemy z już 
obecną w kraju populacją nieautoryzowanych imigrantów. Oprócz tego postulowano 
działania zmierzające do zapobiegania powiększania się liczebności tej populacji, 
czemu służyć miała przede wszystkim dalsza rozbudowa muru na południowej grani-
cy. Projekt zgłoszony w Senacie nie zyskał przychylnej opinii Izby Reprezentantów. 
Niemniej jednak uważany jest za istotny ze względu na fakt, że wzorowano na nim 
w różnym zakresie wiele kolejnych zgłaszanych w Kongresie projektów. 

Jak dalece parlament federalny podzielił się w kwestii imigracyjnej i jak bardzo 
Amerykanie czuli potrzebę ustanowienia skutecznego prawa imigracyjnego, świad-
czy liczba zgłaszanych projektów, którym jednak nigdy nie udało się zyskać mocy 
obowiązującej: 

• 2005 (maj) – The Secure America and Olderly Immigration Act (S. 1033);
• 2005 (lipiec) – The Comprehensive Enforcement and Immigration Reform Act 

(S. 1438);
• 2005 (grudzień) – The Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigra-

tion Control Act (H.R. 4437);
• 2006 (maj) – The Comprehensive Immigration Act (S. 2611);
• 2007 (maj) – Secure Borders, Economic Opportunity and Immigration Reform 

Act (S. 1348);
• 2009 (grudzień) – The Comprehensive Immigration Reform for America’s Se-

curity and Prosperity Act (H.R. 4321);
• 2010 (wrzesień) – The Comprehensive Immigration Reform Act (S. 3932);
• 2011 (czerwiec) – The Comprehensive Immigration Reform Act (S. 1258);
• 2013 (styczeń) – Border Security, Economic Opportunity and Immigration 

Modernization Act (S. 744);

158  Comprehensive Immigration Reform Act of 2006 (CIRA), S. 2611, Congress.gov, https://bit.
ly/2O0KRfo, dostęp: 30.07.2018.
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• 2015 (styczeń) – Save America Comprehensive Immigration Act (H.R. 52)159.
Przedstawione przykłady stanowią niewielki fragment prac legislacyjnych zwią-

zanych z problemami migracyjnymi. Były to projekty, które w sposób najbardziej 
wszechstronny starały się zaradzić tym problemom. Do tego należy doliczyć wiele 
przedsięwzięć fragmentarycznie traktujących zagadnienie i odwołujących się do po-
jedynczych zagadnień. Źródła kongresowe podają następujące liczby zgłoszonych 
projektów (w różnym zakresie powiązanych z procesami migracyjnymi), nad który-
mi pracował Kongres, oraz tych, które ostatecznie weszły w życie:

• 2005–2006 – 250 projektów, 5 zatwierdzonych;
• 2007–2008 – 287 projektów, 7 zatwierdzonych;
• 2009–2010 – 225 projektów, 6 zatwierdzonych;
• 2011–2012 – 209 projektów, 6 zatwierdzonych;
• 2013–2014 – 215 projektów, 5 zatwierdzonych;
• 2015–2016 – 307 projektów, 1 zatwierdzony;
• 2017–2018 – na czas 115. kadencji Kongresu zgłoszono 186 projektów, z któ-

rych jeden przyjęty już został przez obydwie izby i skierowany do prezydenta160. 
Charakterystyczną cechą legislacyjnych działań USA wobec procesów imigra-

cyjnych w XXI wieku stało się kierowanie coraz większych środków na programy 
zmierzające do ograniczenia imigracji oraz zwiększenia kontroli nad cudzoziem-
cami. Budżet Patrolu Granicznego wzrósł z 6 miliardów dolarów w 2004 roku do
14 miliardów w 2017 roku. W planowanych wydatkach budżetowych na rok 2018 
proponowanych było ponad 16 miliardów dolarów. Finanse przeznaczone dla ICE 
zmieniły się z niecałych 4 miliardów w 2004 roku do planowanych niemal 8 miliar-
dów w 2018 roku. W przypadku USCIS zmiana nastąpiła w zakresie od niewiele 
ponad 2 miliardów w 2004 roku do niemal 4,5 miliarda planowanych w roku budże-
towym 2018161. Przymiarki prezydenta Donalda Trumpa do planu fi nansowego na 
2018 rok wskazywały kierunek, w jakim podążać będzie polityka imigracyjna pań-
stwa. DHS była jedyną federalną jednostką, w której nie przewidywano zakładanao 
redukcji personelu, a zaplanowano większe środki na zatrudnienie i przeszkolenie 
dodatkowych 500 strażników granicznych, 1000 urzędników ICE oraz 600 osób tzw. 
personelu wspierającego162. Sukcesywnie w XXI wieku rosła liczba funkcjonariu-
szy we wszystkich jednostkach odpowiadających za realizowanie polityki imigra-
cyjnej. W ciągu zaledwie pierwszej dekady liczba strażników granicznych wzrosła 
o 104,6%. Znacznie więcej uwagi poświęcono też uszczelnieniu północnej granicy, 

159  C.L. Skogberg Eastman, Immigration: Examining the Facts, Santa Barbara–Denver: ABC-
CLIO, 2016, s. 246.

160  Dane za: Current Legislative Activities, Congress.gov, https://www.congress.gov/, dostęp: 
20.08.2017.

161  FY 2018 Budget in Brief, U.S. Department of Homeland Security, http://bit.ly/2ql2Ctr; M. Mittel-
stadt, B. Speaker, D. Meissner, M. Chishti, Through the Prism of National Security: Major Immigration 
Policy and Program Changes in the Decade since 9/11, Migration Policy Institute, August 2011, http://
bit.ly/2wm7u8j, dostęp: 18.08.2017.

162  N. Ogrysko, Under Trump’s 2018 Budget Proposal, Here’s One Agency That’s Hiring, Federal 
News Radio, 25.05.2017, http://bit.ly/2qhpuie, dostęp: 18.08.2017.
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gdzie wzrost sięgnął 565,6%. ICE zatrudniła niemal 6 tysięcy nowego personelu, 
a USCIS zwiększył swoje siły o około 1,5 tysiąca nowych pracowników163. 

Z każdą upływającą dekadą konsekwentnie, począwszy od lat 80. XX wieku, nie-
legalna imigracja w coraz większym stopniu łączona była z bezpieczeństwem narodo-
wym. Ten szczególny aspekt procesów migracyjnych nabrał istotnego znaczenia po 
zamachu terrorystycznym na Nowy Jork i Pentagon z 2001 roku. Imigracja stała się 
częścią amerykańskiej „wojny z terroryzmem”, a czynnikiem, który w najmocniejszy 
sposób zaczął wpływać na kształt polityki imigracyjnej, było zapewnienie narodo-
wego bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do lat 90. XX wieku, kiedy główna uwaga 
i aktywność państwa kierowała się na problemy stwarzane przez nielegalną imigra-
cję, tym razem działania władz federalnych przyjęły bardziej zrównoważony cha-
rakter. Wydarzenia, takie jak atak na World Trade Center czy zamach terrorystyczny 
braci Carnajew podczas maratonu w Bostonie w 2013 roku, dowiodły, że problemem 
dla bezpieczeństwa narodowego była także imigracja legalna. Zamachowcy w obu 
przywołanych tutaj przypadkach przebywali na terytorium Stanów Zjednoczonych 
legalnie. Nowe prawo kolejno wprowadzało coraz więcej instrumentów kontroli. 
Cudzoziemcy wybierający się do USA musieli zmierzyć się z wieloma procedura-
mi i wymaganiami, którym należało się podporządkować, nawet jeśli wizyta miała 
charakter nieimigracyjny. W ewolucji amerykańskiego prawa imigracyjnego można 
dostrzec swoiste zacieranie się pojęcia „nieimigracyjny”. Wszyscy cudzoziemcy, bez 
względu na charakter planowanego pobytu, objęci zostali pojęciem „potencjalnego 
zagrożenia terrorystycznego”. Prawo zobowiązało służby odpowiedzialne za moni-
torowanie napływu cudzoziemców do gromadzenia i przechowywania znacznie szer-
szego zakresu informacji niż dawniej. Zrodziło to poważne obawy i troskę o rodzaj 
zabezpieczeń przed wyciekiem danych wrażliwych. Zmusiło również kraje wysyła-
jące swoich obywateli do USA do zmiany międzynarodowych dokumentów identyfi -
kacyjnych. Wymogi amerykańskiego prawa spełniały tylko paszporty biometryczne 
i wyłącznie takie były akceptowane w postępowaniach imigracyjnych. 

XXI wiek upływa również pod znakiem coraz intensywniejszego egzekwowania 
prawa imigracyjnego na terytorium USA. Rozwiązania proponowane w kolejnych 
uchwalanych ustawach w znaczny sposób utrudniły funkcjonowanie nielegalnym 
imigrantom. Wszechobecne systemy kontroli wystawiły na niebezpieczeństwo co-
dzienną, spokojną egzystencję. Rozszerzone uprawnienia funkcjonariuszy, penaliza-
cja zachowań pracodawców w połączeniu z kryzysem gospodarczym doprowadziły 
do wyhamowania napływu cudzoziemców oraz zwiększenia liczby tych, którzy zde-
cydowali się opuścić terytorium Stanów Zjednoczonych. W statystykach opisujących 
zatrzymania cudzoziemców widać wyraźny wzrost liczby takich zdarzeń dokony-
wanych na terytorium kraju oraz spadek liczby zatrzymań na granicy. Tradycyjnie 
procent zatrzymań nielegalnych imigrantów już mieszkających w USA był niski. 
Skuteczność działań służb egzekwujących prawo była mniejsza ze względu na więk-
sze ograniczenia w zakresie przedmiotu i podmiotu w podejmowanych staraniach. 

Wraz z nowymi regulacjami zwiększyła się liczba podmiotów upoważnionych 
do prowadzenia dochodzeń wobec imigrantów oraz zakres posiadanych przez te 

163  M. Mittelstadt, B. Speaker, D. Meissner, M. Chishti, op.cit.



Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji...176

instytucje uprawnień. Widocznym rezultatem uchwalanych przepisów był spadek 
liczby zatrzymań dokonywanych przez funkcjonariuszy granicznych. Wprowadzanie 
nowych technologii oraz zwiększanie liczby personelu zaczęło przynosić wymierne 
rezultaty. Całkowita liczba zatrzymań dokonanych przez CBP w 2000 roku sięgała 
niemal 2 milionów, podczas gdy w 2010 roku wyniosła zaledwie około 460 tysięcy, 
a w 2016 roku – 415 tysięcy164.

Donald Trump już podczas kampanii wyborczej dał się poznać jako zdecydowany 
zwolennik ograniczenia imigracji do Stanów Zjednoczonych. Pierwsze decyzje no-
wego prezydenta wzbudziły wiele kontrowersji165. Ogłoszone zarządzenia na 120 dni 
zawiesiły procedurę przyjmowania uchodźców, na czas nieokreślony zawiesiły pro-
gram dla uchodźców syryjskich oraz wprowadziły 90-dniowy zakaz przyjmowania 
obcokrajowców z siedmiu w znacznej części muzułmańskich krajów, tj. Iraku, Iranu, 
Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu166. Regulacje wywołały chaos na lotniskach 
i przejściach granicznych oraz zrodziły opór osób kwestionujących zasadność i le-
galność ich wprowadzenia. Jednym z pierwszych, który sprzeciwił się egzekwowa-
niu zakazu przyjmowania obcokrajowców z siedmiu wskazanych krajów, był sędzia 
federalny z Nowego Jorku. W odpowiedzi prezydent Trump we wrześniu 2017 roku 
ogłosił nową decyzję dotyczącą napływu obcokrajowców167. Na Twitterze wyjaśnił 
swoje intencje: „Uczynienie Ameryki bezpieczną jest moim priorytetem numer je-
den. Nie przyjmiemy do naszego kraju tych, których nie możemy zweryfi kować”168, 
w ofi cjalnym zaś komunikacie Białego Domu dodano, że był to „dramatyczny krok 
w kierunku ustanowienia systemu imigracyjnego, który chroni i zabezpiecza Amery-
kanów w epoce zagrożeń terrorystycznych i transnarodowej przestępczości”169. 

Nowe restrykcje zniosły doraźny kompromis, jaki funkcjonował w czasie sporu 
o zakaz imigracji, wprowadzony w styczniu 2017 roku. Na jego podstawie, stosu-
jąc zasadę bona fi de, z krajów muzułmańskich objętych zakazem mogli starać się 
o wjazd do USA w ramach łączenia rodzin np. dziadkowie przebywających już 
w USA imigrantów. Od 18 października 2017 roku ograniczenia zostały zróżnicowane 

164  B. Baker, Immigration Enforcement Actions: 2016, Annual Report, December 2017, https://bit.
ly/2H9J483, dostęp: 30.07.2018; DHS Immigration Enforcement: 2016, Annual Flow Report, December 
2016, http://bit.ly/2m38g2V, dostęp: 20.08.2017.

165  Executive Order 13769 (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United 
States), 27.01.2017, The White House, https://bit.ly/2ADs1Vo, oraz Executive Order 13780, 6.03.2017, 
The White House, http://bit.ly/2kWtbom, dostęp: 23.02.2017.

166  A. Yuhas, M. Sidahmed, Is This a Muslim Ban? Trump’s Executive Order Explained, „The 
Guardian”, 31.01.2017, http://bit.ly/2keOAKO, dostęp: 4.10.2017.

167  Presidential Proclamation 9645, 24.09.2017, The White House, https://bit.ly/2DnpPCV, dostęp: 
27.06.2018. Decyzja miała 90-dniowy termin ważności obowiązywania wprowadzonych zasad. 10 kwiet-
nia 2018 roku prezydent ogłosił nową decyzję o utrzymaniu konieczności wykluczeń dla pewnych grup 
imigrantów, jednocześnie usuwając obywateli Czadu z dotychczasowej listy „zawieszonych”. Za: Presi-
dential Proclamation Maintaining Enhanced Vetting Capabilities and Processes for Detecting Attempted 
Entry into the United States by Terrorists or Other Public-Safety Threats, 10.04.2018, The White House, 
https://bit.ly/2v6SoER, dostęp: 27.06.2018.

168  L. Jarrett, S. Tatum, Trump Administration Announces New Travel Restrictions, CNN, 25.09.2017, 
http://cnn.it/2opHzrD, dostęp: 23.02.2018.

169  President Donald J. Trump Announces Enhanced National Security Measures, The White House, 
24.09.2017, http://bit.ly/2ENFJuH, dostęp: 23.02.2018.
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w odniesieniu do poszczególnych krajów, a Sudan usunięto z listy. Tabela 3 przedsta-
wia założenia nowego systemu imigracyjnego.

Tabela 3. Nowe zasady imigracji obywateli państw objętych zakazem imigracyjnym
Donalda Trumpa

Kraj, którego dotyczą nowe 
przepisy Zasady obowiązujące od 18 października 2017 roku

Korea Północna
całkowity zakaz imigracji

Syria 

Czad

częściowy zakaz imigracji dotyczący określonych rodzajów 
wiz turystycznych i biznesowychJemen

Libia

Somalia zakaz imigracji stałej, imigracja tymczasowa dozwolona, 
ale z dodatkowymi procedurami bezpieczeństwa

Iran
całkowity zakaz imigracji z wyjątkiem ważnych wiz 
studenckich i wymiany akademickiej, ale z dodatkowymi 
procedurami bezpieczeństwa

Wenezuela
zakaz imigracji określonych urzędników państwowych
i członków ich najbliższej rodziny na podstawie 
wskazanych wiz biznesowych i turystycznych

Źródło: opracowanie własne za: Presidential Proclamation Enhancing Vetting Capabilities and Proces-
ses for Detecting Attempted Entry Into the United States by Terrorists or Other Public-Safety Threats, 
The White House, 24.09.2017, http://bit.ly/2DnpPCV, dostęp: 23.02.2018; L. Jarrett, S. Tatum, Trump 
Administration Announces New Travel Restrictions, CNN, 25.09.2017, http://cnn.it/2opHzrD, dostęp: 
23.02.2018. 

Batalia sądowa, zainicjowana przez organizacje broniące praw imigrantów, prze-
ciwko zakazom imigracyjnym wprowadzanym przez prezydenta Trumpa cały czas 
się toczy. Sądy niższej instancji sprzeciwiły się wdrażaniu w życie projektów prezy-
denta, podczas gdy sąd apelacyjny już nie był tak przekonany do konieczności ich 
zablokowania. Ostatecznie Sąd Najwyższy zajął się sporem i pierwsze przesłuchania 
w tej sprawie wyznaczone zostały na kwiecień 2018 roku170. 

Od czasu objęcia prezydentury Donald Trump oraz republikanie w Kongresie nie 
ustają w staraniach wprowadzenia regulacji, które w mniej lub bardziej bezpośredni 
sposób uderzyłyby w proces imigracji do USA. W lutym 2017 roku przedstawio-
ny został projekt ustawy Reforming American Immigration for a Strong Economy 

170  A. de Vogue, Supreme Court to Hear Travel Ban 3.0 Challenge in April, CNN, 19.01.2018, http://
cnn.it/2sSgfH1, dostęp: 23.02.2018.
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Act (RAISE Act)171, który zakończyłby program loterii wizowej i tym samym ograni-
czyłby liczbę wydawanych rocznie zielonych kart. W projekcie przewidziano rów-
nież zmniejszenie rocznego limitu dla uchodźców do 50 tysięcy. Defi nicję najbliż-
szego krewnego zawężono do dzieci poniżej 21. roku życia oraz współmałżonków, 
co miało pomóc osiągnąć, postulowaną w proponowanej ustawie, mniejszą liczbę 
dopuszczalnych imigrantów w ramach programu łączenia rodzin. W związku z tak 
wąską defi nicją najbliższego krewnego zaproponowano nowy typ wizy nieimigracyj-
nej – oznaczonej literą „W” i przeznaczonej dla rodziców dorosłych obywateli USA
(tj. powyżej 21. roku życia)172.

W październiku 2017 roku prezydent Trump wysłał do Kongresu 70-punktowy 
plan zreformowania systemu imigracyjnego. Z dokumentu wynikało, iż prezydent 
dopuszczał utrzymanie pozwolenia na przyznawanie tzw. zielonych kart małżonkom 
oraz dzieciom imigrantów, ale nie rodzeństwu ani rodzicom. Przedstawiciele Białego 
Domu tłumaczyli intencje prezydenta: 

[...] celem systemu opartego na umiejętnościach imigrantów (merit based system), który 
przyznaje zielone karty na podstawie takich czynników jak wykształcenie, potencjał za-
wodowy czy znajomość języka angielskiego, jest promowanie asymilacji i sukcesu eko-
nomicznego173. 

Problemem legislacyjnym, który zdominował jednak przełom 2017 i 2018 roku, 
była kwestia „marzycieli” oraz muru na południowej granicy USA. Prezydent po-
wiązał te dwa problemy, uzależniając zgodę na przedłużenie prawnej ochrony dla 
benefi cjentów DACA od zgody Kongresu na zatwierdzenie wydatków związanych 
z rozbudową ogrodzenia (o czym szerzej było we wcześniejszej części książki).

5.4. AKTYWNOŚĆ NA POZIOMIE STANÓW I JEDNOSTEK 
LOKALNYCH

Federacyjny charakter państwa amerykańskiego zakłada podział władzy między or-
ganami go tworzącymi, między którymi zależności przybierają charakter horyzontal-
ny i wertykalny. Władze stanowe mają pewną samodzielność w zakresie polityki imi-
gracyjnej na swoim terenie, ale opisaną federalną polityką imigracyjną. Działalność 
jednostek władz lokalnych w kształtowaniu procesów imigracyjnych może jednak 
przyjmować różne formy. Zważywszy na charakter ustrojowy państwa amerykań-

171  Reforming American Immigration for a Strong Economy Act (RAISE Act), S. 354, Congress.gov, 
https://bit.ly/2ES15D8, dostęp: 30.07.2018.

172  Analogiczne rozwiązania zostały zaproponowane w projekcie złożonym w Izbie Reprezentantów 
we wrześniu 2017 roku przez republikanina Lamara Smitha; H.R. 3775: Immigration in the National 
Interest Act, Govtrack, 14.09.2017, http://bit.ly/2EZrJNX, dostęp: 23.02.2018; S.354 – RAISE Act, Con-
gress.gov, 13.02.2017, http://bit.ly/2ES15D8, dostęp: 23.02.2018.

173  Donald Trump Sends Immigration Plan to Congress, Mum on H1-B Visas, „The Economic 
Times”, 9.10.2017, http://bit.ly/2CHzuTf, dostęp: 23.02.2018.
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skiego, naturalnym rozwiązaniem jest współpraca z rządem centralnym. Zdarzają się 
jednak sytuacje, kiedy relacje te przyjmują postać konfrontacji, w której stany sta-
rają się obejść zasadę federalnej wyłączności w kształtowaniu prawa imigracyjnego. 
Trzecie podejście zakłada istotną aktywność i samodzielność stanów we wdrażaniu 
różnych nowatorskich działań dotyczących procesów migracyjnych174. 

Od początku XXI wieku obserwuje się rosnącą skłonność stanów do jednostronnej ak-
tywności w regulowaniu problemów związanych z obecnością cudzoziemców. Powszech-
nie uważa się, że wzrost takiej działalności wynika z rozczarowania federalną polityką 
imigracyjną i negatywną oceną wysiłków podejmowanych na szczeblu władzy centralnej 
w zakresie ustawodawstwa imigracyjnego. Randy Terrill, republikański członek stanowej 
legislatury w Oklahomie, wskazał na źródła aktywności stanów w odpowiadaniu na prob-
lemy imigracyjne: klęska rządu federalnego we wzmocnieniu naszych granic zmieniła 
w praktyce każdy stan w stan graniczny… Stany wkraczają i wypełniają pustkę pozosta-
wioną przez rząd federalny175. 

Na tym tle rodzą się jednak czasem kontrowersje związane z oceną aktywno-
ści stanu, czy nie wykracza ona poza przyznane mu kompetencje. Zatem w sferze 
teoretycznego podejścia do działalności stanów w zakresie regulowania procesów 
imigracyjnych wyróżnić można dwa schematy: bierny, polegający na wypełnianiu 
zadań nałożonych przez władze federalne, oraz autonomiczny, optymalizujący kwe-
stie związane z imigrantami wyłącznie na obszarze danego stanu. 

Stany w swej różnorodności muszą również zaspokoić różne potrzeby i sprostać 
oczekiwaniom swoich mieszkańców. Sztandarowym przykładem autonomicznej ak-
tywności władz lokalnych była kwestia wydawania uznawanych w całej federacji do-
kumentów identyfi kacyjnych. Każdy stan opracował własne, dostosowane do swoich 
warunków funkcjonowania dokumenty identyfi kacyjne. Różniły się one zwykle co 
do wymagań, jakie mieszkańcy danego stanu musieli spełnić, by takie dokumenty 
otrzymać, np. potwierdzonym minimalnym czasem zamieszkania na terenie danego 
stanu. Były jednak honorowane w każdym stanie – gdy ich posiadacz przemiesz-
czał się w obrębie terytorium USA czy załatwiał urzędowe formalności – do czasu 
wprowadzenia przywołanej już wcześniej ustawy The REAL ID Act. Aktywność nie-
których stanów w zakresie wymagań koniecznych do spełnienia, by otrzymać auto-
ryzowane przez władze lokalne prawo jazdy, wywołała poważną debatę w całych 
Stanach Zjednoczonych. Ponieważ jednym z powszechnie przyjętych warunków, 
który należało spełnić, ubiegając się o prawo jazdy, było dostarczenie numeru ubez-
pieczenia społecznego, dokument ten znalazł się poza zasięgiem populacji przeby-
wającej w USA nielegalnie. Nie zmieniło to faktu, że istotna część tej grupy i tak była 
aktywnymi kierowcami. 

174  U. Newton, B.E. Adams, State Immigration Policies: Innovation, Cooperation or Confl ict?, 
„Publius”, Summer 2009, Vol. 39, No. 3, s. 408–431; szerzej zob.: Idee, instytucje i praktyka ustrojowa 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, P. Laidler, J. Szymanek (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2014; Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo, Z. Lewicki (red.), Warszawa: Ofi cyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, 2014. 
175  L. Magaña, E. Lee, Latino Politics and Arizona’s Immigration Law SB 1070, New York–Heidelberg–
Dordrecht–London: Springer Science & Business Media, 2013, s. 45.
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Do maja 2017 roku 12 stanów wprowadziło odpowiednik formalnego prawa jaz-
dy dostępny dla osób o nieuregulowanym statusie imigracyjnym176. Najwcześniej 
aktywnością taką wykazały się władze lokalne Waszyngtonu. W 1993 roku ustawa 
stanowej legislatury (Chapter 452, Laws of 1993) wprowadziła wymóg okazania 
jakiegokolwiek imiennego dokumentu wskazującego na zamieszkanie starającego 
się na terytorium stanu. Mógł to być rachunek za świadczone usługi, np. za kablów-
kę czy prąd, świadectwo lub legitymacja szkolna177. W 2003 roku władze Nowego 
Meksyku zgodziły się, by wymóg przedstawienia numeru ubezpieczenia społecz-
nego można było zastąpić np. numerem identyfi kacji podatkowej (1978, Chapter 
35, Section 231)178. W 2005 roku stan Utah wprowadził analogiczne dokumenty 
z czasowym ograniczeniem ich ważności do jednego roku (Title 53, Chapter 3, Sec-
tion 207)179. Pomiędzy 2013 a 2016 rokiem do wymienionych już stanów dołączyły 
również Kalifornia (Chapter 524, Statutes of 2013), Kolorado (Session Law 42-2-
104), Connecticut (Public Act 13-89), Delaware (sekcja 2711, Title 21), Dystrykt 
Kolumbia (Driver’s Safety Amendment Act of 2013), Hawaje (Act 172), Illinois 
(Public Act 097-1157), Maryland (Maryland Highway Safety Act of 2013), Newada 
(Chapter 282) i Vermont (Sec. 1. 23 V.S.A. § 603)180. 

Jedną z teorii mówiących o wzajemnych relacjach federacji i stanów w dziedzi-
nie polityki imigracyjnej jest koncepcja „kooperacji”. W zakresie wzajemnej współ-
pracy stanów z federacją w realizacji celów imigracyjnych istotny był zapis sekcji 
287(g). Dodany został do ustawy imigracyjnej INA w 1996 roku mocą IIRIRA. Na 
fali nastrojów antyimigranckich, które dominowały w owym czasie, pomysł ini-
cjował aktywny udział lokalnej policji w identyfi kowaniu więźniów odbywających 
kary, których można by było deportować. Po raz pierwszy w historii stanowe i lo-
kalne jednostki policyjne zostały bezpośrednio wyposażone w uprawnienia imigra-
cyjne. Przewidziano trzy warianty realizowania tych uprawnień. Pierwszy, określany 
jako model operacyjny (task force model), zezwalał policji na podejmowanie działań 
sprawdzających o charakterze imigracyjnym równolegle z wykonywanymi przez 
nią tradycyjnymi obowiązkami. W codziennym życiu imigranta oznaczało to, że 
nawet zwykła kontrola drogowa mogła zakończyć się dochodzeniem zmierzającym 
do ustalenia statusu imigracyjnego zatrzymanego cudzoziemca. Drugi model zakła-
dał identyfi kowanie możliwych do deportowania osób wśród więźniów osadzonych 

176  State Laws Providing Access to Driver’s Licenses or Cards, Regardless of Immigration Status, 
National Immigration Law Center, May 2017, https://bit.ly/2M8KMpf, dostęp: 30.07.2018.

177  Driver’s Licences and Indentifi cards – Identifi cation Requirements to Obtain, 53rd Legislature 
1993 Regular Session, Washington State Legislature, http://bit.ly/2wtL3Pg, dostęp: 22.08.2017.

178  An Act Relating To Driver’s Licenses; Providing That An Individual Tax Identifi cation Number 
May Be Used For Applications For Driver’s Licences, 1978, Chapter 35, Section 231, New Mexico State 
Legislature, http://bit.ly/2x8vHNd, dostęp: 22.08.2017.

179  Driver Licensing Act, Title 53, Chapter 3, Part 2, Section 207, Utah State Legislature, http://bit.
ly/2wtt7o2, dostęp: 22.08.2017. 

180  G. Mendoza, States Off ering Driver’s Licenses to Immigrants, 30.11.2016, National Conference 
of State Legislatures, http://bit.ly/1Px1FsY, dostęp: 22.08.2017.
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w stanowych i lokalnych jednostkach korekcyjnych. Wreszcie ostatni wzorzec był 
hybrydą dwóch pozostałych181. 

Niektóre władze lokalne wykazały jednak rezerwę w związku z wprowadzeniem 
nowego programu współpracy. W 1998 roku tylko Salt Lake City zdecydowało się 
na próbę wdrożenia testowego programu opartego na wytycznych sekcji 287(g)182. 
Sytuacja w mieście była trudna183. Statystyki policyjne wskazywały, że 80% zatrzy-
mań w związku z posiadaniem i zażywaniem narkotyków dotyczyło osób nielegal-
nie przebywających na terytorium USA. Brakowało miejsc do przetrzymywania za-
trzymanych, zbyt mało było agentów federalnych uprawnionych do przejmowania 
aresztantów z nakazem deportacji. Zgłoszony radzie miejskiej projekt powołania 
20 funkcjonariuszy imigracyjnych z kompetencjami opisanymi w ustawie spotkał 
się z natychmiastowym oporem ze strony środowisk imigracyjnych, głównie latyno-
skich. Zarzucono brak wiarygodności policyjnym statystykom, tłumacząc, że dane 
takie osiągnięto wskutek coraz intensywniej rozwijającego się wśród funkcjonariu-
szy profi lowania rasowego. Ostatecznie przewagą jednego głosu rada miejska nie 
zdecydowała się na wprowadzenie projektu. 

Wertykalna współpraca między jednostkami władz amerykańskich w zakresie 
przewidzianym sekcją 287(g) nie układała się zgodnie z oczekiwaniami. Przyczyniła 
się do tego m.in. tradycyjna wykładnia, która stanowiła, że w zakres obowiązków 
policji nie wchodzi ściganie imigrantów, którzy nie popełnili przestępstw natury kry-
minalnej. Władze stanowe podkreślały, że największą wadą proponowanego przez 
prawo federalne rozwiązania było podważanie zaufania do policji wśród członków 
społeczności lokalnej184. 

Po atakach terrorystycznych z 2001 roku zmieniło się podejście do problemu 
imigracji. Zarówno nowo powołany Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
jak i Departament Sprawiedliwości wyraźnie podkreślały doniosłość zaangażowania 
władz egzekwujących prawo na poziomie lokalnym w walce z terroryzmem. Floryda 
stała się niejako naturalnie obarczona ciężarem sprostania zadaniu, gdyż część z przy-
szłych zamachowców mieszkała na terytorium tego stanu i uczęszczała do jednej 
z miejscowych szkół latania185. W 2002 roku stan jako pierwszy ofi cjalnie przystąpił 
do współpracy. Do lipca 2017 roku ogółem 60 jednostek w 18 stanach zdecydowało 

181  A. Armenta, Protect, Serve, and Deport: The Rise of Policing as Immigration Enforcement, Oak-
land: University of California Press, 2017, s. 29.

182  Ibidem.
183  Warto zauważyć, że pomimo podejmowanych starań przez władze miejskie Salt Lake City nadal 

jest jednym z miast z dużą przestępczością. Najnowsze dane w tym zakresie mówią, że jest ona dwukrot-
nie wyższa niż średnia w skali całego kraju. W 2016 roku zgłoszono ponad 900 brutalnych przestępstw 
(violent crimes) na 100 tysięcy mieszkańców. W skali kraju średnia wyniosła 386 takich zdarzeń na 100 
tysięcy mieszkańców. K. Dotson, Salt Lake City Dubbed One of the ‘50 Worst US Cities to Reside in’, 
Good4Utah.com, 13.06.2018, https://bit.ly/2vpCx14, dostęp: 30.07.2018.

184  N.D. Michaud, From 287(g) to SB1070: The Decline of the Federal Immigration Partnership and 
the Rise of State-Level Immigration Enforcement, 52 Ariz. L. Rev. 1083, 2010; T.K.Wong, 287(g) and the 
Politics of Interior Immigration Control in the United States: Explaining Local Cooperation with Federal 
Immigration Authorities, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, Vol. 38, Issue 5, 2012.
185  M. Fish, Fla. Flight Schools May Have Trained Hijackers, CNN, 14.09.2001, http://cnn.it/2xpSjs4, 
dostęp: 22.08.2017.
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się kooperować z władzami federalnymi w zakresie identyfi kacji więźniów możli-
wych do deportowania. W konsekwencji przez ICE przeszkolonych zostało niemal
2 tysiące stanowych i lokalnych funkcjonariuszy186. 

Za sprawą mocno zaangażowanych indywidualnych przedstawicieli prawa pro-
jekt zaczął ewoluować w kierunku, który określony został jako task force model. Jego 
osią stało się dążenie do identyfi kacji możliwych do deportacji cudzoziemców także 
poza więzieniami, na co głównie nacisk kładł oryginał federalnego projektu. Inicja-
torem i symbolem tej zmiany stał się w 2006 roku szeryf z Charlotte w Karolinie Pół-
nocnej Jim Pendergraph187. Zaangażowanie i skuteczność przyniosły mu pochwały ze 
strony władz federalnych. Podległy mu obszar przedstawiany był innym jednostkom 
lokalnym jako wzór współpracy z agendami centralnymi. Sam szeryf awansował 
i zatrudniony został w ICE. Jego radykalne podejście do nielegalnych imigrantów, 
które sprawdzało się na poziomie lokalnym, nie znalazło jednak wsparcia w krę-
gach politycznych. Pendergraph za swój główny cel uważał dążenie do zwiększenia 
egzekwowania prawa imigracyjnego w miejscach pracy. Stał się obiektem krytyki 
za głoszone poglądy dotyczące np. niepotrzebnych kosztów, jakie lokalne jednost-
ki zdrowia ponoszą w związku z koniecznością opłacania tłumaczy dla imigrantów 
nieznających języka angielskiego. Uważał również, że polem działań zmierzających 
do identyfi kowania potencjalnie deportowanych cudzoziemców powinny być tak-
że szkoły, gdyż dzieci nielegalnych imigrantów nie powinny korzystać z publicznej 
edukacji188. 

Środowiska broniące praw cudzoziemców zwracały uwagę na niespójność dzia-
łań podejmowanych przez jednostki lokalne zgodnie z wizją Pendergrapha oraz 
ofi cjalnej wykładni ICE189. W 2007 roku Urząd ds. Imigracji i Ceł podkreślał, że 
projekt był wymierzony w „przemyt ludzi, przestępczość zorganizowaną, przemyt 
narkotyków, przestępstwa na tle seksualnym oraz pranie brudnych pieniędzy”190. Rok 
później w ofi cjalnych materiałach informacyjnych zabrakło już wyraźnego wska-
zania na ciężki charakter popełnionych przestępstw jako wyłącznego powodu do 

186  Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act, U.S. Im-
migration and Customs Enforcement, https://www.ice.gov/287g, dostęp: 22.08.2017.

187  F. Ordoñez, Pendergraph Quits Federal Position, „The Charlotte Observer”, 26.08.2008, http://
bit.ly/2wvD2ti, dostęp: 22.08.2017.

188  W krótkim czasie po objęciu nowego stanowiska w ICE Jim Pendergraph podał się do dymisji. 
189  Przywołując sytuacje wypaczenia założeń programu, posługiwano się m.in. przykładem sze-

ryfa Joe Arpaio z Arizony, który korzystając z uprawnień sekcji 287(g), prowadził czystki w latyno-
skich osiedlach na podległym mu terenie i aresztował nielegalnych imigrantów za drobne przestępstwa. 
W 2007 roku szeryf stanął przed sądem z zarzutem dyskryminacji rasowej. Wyrok z 2011 roku zabronił 
mu zatrzymywania mieszkańców wyłącznie na podstawie statusu imigracyjnego. W 2017 roku Joe Ar-
paio ponownie znalazł się w sądzie z zarzutami niezastosowania się do wyroku sądu i kontynuowania 
działań, których celem było zatrzymywanie imigrantów. Szeryf Arpaio zasłynął również z kwestionowa-
nia amerykańskiego obywatelstwa Baracka Obamy i twierdzeń, że jego akt urodzenia został sfałszowany. 
Był także autorem koncepcji nieprzyprawiania posiłków dla więźniów. Dowodził, że odmawiając im soli 
i pieprzu, oszczędza pieniądze amerykańskich podatników. Za: C. Hassan, D. Simon, Former Arizona 
Sheriff  Joe Arpaio Found Guilty of Criminal Contempt, CNN, 1.08.2017, http://cnn.it/2tXmZ6P, dostęp: 
23.08.2017. 

190  R. Capps, M.M. Rosenblum, C. Rodriguez, M. Chishti, Delegation And Divergence: A Study of 
287(g) State and Local Immigration Enforcement, Migration Policy Institute, January 2011, s. 15.
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podejmowania działań przez stanową i lokalną policję przy usuwaniu cudzoziemców 
przy współpracy z rządem federalnym. Pomimo trudnych początków coraz więcej 
jednostek władz lokalnych i stanowych zdecydowało się jednak przystąpić do współ-
pracy. Jednocześnie rosła krytyka działań podejmowanych przez jednostki lokalne, 
a raporty oceniające (m.in. GAO, Police Foundation) bilans współpracy z organa-
mi federalnymi nie wypadły pozytywnie191. Według oceny Teksańskiej Inicjatywy 
na Rzecz Praw Człowieka (Human Rights Initiative of Texas) w 2009 roku (dane 
DHS) 57% zatrzymanych do deportacji imigrantów nie miało kryminalnych zarzu-
tów. W 2007 roku 98% aresztantów z Irving w Teksasie zostało zatrzymanych za 
pospolite wykroczenia192. 

Odpowiadając na rosnącą krytykę, Janet Napolitano (ówczesna sekretarz bezpie-
czeństwa wewnętrznego) w 2009 roku przedstawiła nowe, zreformowane zasady, na 
jakich miały działać jednostki lokalne. Wprowadzony został trójpoziomowy system 
priorytyzacji podejmowanych działań z pierwszeństwem poważnych przestępstw. 
ICE pokreśliła jednocześnie, że wprowadzone zmiany nie powinny być odczytywa-
ne jako zakaz lub zniechęcanie do podejmowania wszechstronnych działań wyce-
lowanych w nielegalnie przebywających na terenie USA obcokrajowców193. Raport 
kontrolny z 2010 roku przeprowadzony przez Głównego Inspektora Departamentu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Offi  ce of Inspector General at the DHS) wskazał 
słabe punkty w działaniach podejmowanych przez jednostki egzekwujące prawo, 
które mogły skutkować pogwałceniem praw obywatelskich194. W związku z tym ad-
ministracja Baracka Obamy zdecydowała o wygaszeniu zarówno modelu task force, 
jak i hybrydowego do końca 2012 roku. 

W kolejnych latach zmniejszyło się również federalne fi nansowanie programu. 
W wymiarze fi nansowym partnerstwo między władzami lokalnymi a federacją pole-
gało na podziale odpowiedzialności. Władze centralne pokrywały koszty szkoleń dla 
funkcjonariuszy, zarządzania programem i kontroli, podczas gdy pozostałe wydat-
ki, takie jak wynagrodzenia funkcjonariuszy i nakłady operacyjne podejmowanych 
działań, pokrywane były z budżetów lokalnych. Federalne środki przeznaczone na 
realizację programu wyniosły w 2006 roku 5 milionów dolarów, w latach 2010–2013 
sięgnęły 68 milionów dolarów rocznie, a w latach 2015–2016 spadły do 24 milionów 
dolarów na rok195. 

Dość umiarkowane zaangażowanie władz stanowych i lokalnych w uczestni-
ctwo w partnerstwie z władzami federalnymi motywowane było również względami 

191  A. Kashu, The Role of Police: Striking a Balance Between Immigration Enforcement and Civil 
Liberties, Police Foundation, 4, 2009, http://bit.ly/2v64Cx4, dostęp: 23.08.2017; Better Controls Needed 
over Program Authorizing State and Local Enforcement of Federal Immigration Laws, U.S. Governmnet 
Accountability Offi  ce, 30.01.2009, http://www.gao.gov/products/GAO-09-109, dostęp: 23.08.2017. 

192  M. Perkins, C. Cooney Mansour, B. Bailey, A. Swain, The Misguided Expansion of §287(g) 
Agreements Allowing Local Police to Perform Immigration Duties, Human Rights Initiative of Texas, 
http://bit.ly/2xcVjJ6, dostęp: 23.08.2017.

193  R. Capps, M.M. Rosenblum, C. Rodriguez, M. Chishti, op.cit., s. 12.
194  The Performance of 287(g) Agreements, March 2010, U.S. Department of Homeland Security, 

http://bit.ly/2kTrKcu, dostęp: 23.08.2017.
195  W.A. Kandel, Interior Immigration Enforcement: Criminal Alien Programs, Congressional Re-

search Service, 8.09.2016, http://bit.ly/2wyNpfY, dostęp: 23.08.2017.
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fi nansowymi. Środki przeznaczane przez jednostki lokalne na działania w ramach 
programu sekcji 287(g) stanowiły istotne obciążenie dla ich budżetów. Zgromadzo-
ne dane z różnych jednostek lokalnych dowodziły, że problem był powszechny196. 
By zabezpieczyć sprawne funkcjonowanie programu, w niektórych jednostkach 
zdecydowano się na przykład na podniesienie podatku od nieruchomości, a niektóre 
rezygnowały z udziału, przekonawszy się, jak kosztowne jest to przedsięwzięcie. 
Pomimo że wymierne rezultaty podejmowanych działań były niemałe (np. w latach 
2005–2010 zidentyfi kowano 186 tysięcy cudzoziemców do potencjalnej deportacji), 
aktywność jednostek lokalnych osłabiał również fakt istnienia analogicznych do za-
łożonego celu programów, które jednak nie wzbudzały aż tak dużych kontrowersji. 
W kooperacji z władzami federalnymi prowadzony był program Bezpieczne Spo-
łeczności (Secure Communities) oraz Program ds. Cudzoziemców Popełniających 
Przestępstwa Kryminalne (Criminal Alien Program, CAP)197. 

Badacze z MPI zauważyli również, że skłonność lokalnych przedstawicieli władz 
do rozwijania – lub nierozwijania – na swoim obszarze programu sekcji 287(g) zale-
żała od czynników politycznych. W przypadku urzędników pochodzących z wybo-
ru dominowało poparcie dla inicjatywy. Wśród funkcjonariuszy mianowanych zaś 
więcej opowiadało się przeciw198. Nie znaleziono również niezbitych dowodów, że 
program w istotny sposób przyczynił się do zwiększonej migracji powrotnej niele-
galnych imigrantów. Dostrzegalnym zjawiskiem w społecznościach latynoamerykań-
skich było zwiększone liczebnie przenoszenie się do sąsiednich stanów czy  niższych 
jednostek lokalnych, które do programu nie przystąpiły lub gdzie egzekucja prawa 
nie była tak aktywna. Spadek liczebności populacji hiszpańsko języcznej w tym przy-
padku miał charakter krótkofalowy i trudno z całą pewnością stwierdzić, że bezpo-
średnim i głównym czynnikiem sprawczym były działania wynikające z programu. 

Analogiczny w założeniach do zapisu sekcji 287(g) ustawy INA program Bez-
pieczne Społeczności zaproponowany został w 2008 roku. Była to decyzja prezydenta 
Georga W. Busha, nie ustawa Kongresu. Pomyślany został jako dodatkowe narzędzie 
do identyfi kacji nielegalnych imigrantów wśród osób, które popełniły przestępstwo. 
Z założenia projekt miał być doskonalszym rozwiązaniem niż procedury przewidzia-
ne przez sekcję 287(g). Teoretycznie eliminował zjawisko profi lowania rasowego, 

196  S. Audrey, J.H. Wilson, B. DeRenzis, Immigrants, Politics, and Local Response in Subur-
ban Washington, February 2009, Brookings Institution, http://brook.gs/2jwBitO, dostęp: 23.08.2017; 
M.T. Nguyen, H. Gill, The 287(g) Program: The Costs and Consequences of Local Immigration En-
forcement in North Carolina Communities, February 2010, The University of North Carolina, http://
unc.live/2krjPlW, dostęp: 23.08.2017; J. Pinkerton, St.J. Barned-Smith, Sheriff  Cuts Ties With ICE Pro-
gram Over Immigration Detentions, „Houston Chronicle”, 23.02.2017, http://bit.ly/2lonD7k, dostęp: 
23.08.2017.

197  Szerzej zob.: T.J. Miles, A.B. Cox, Does Immigration Enforcement Reduce Crime? Evidence 
from Secure Communities, „The Journal of Law and Economics”, November 2014, Vol. 57, No. 4;
C. Strunk, H. Leitner, Resisting Federal-Local Immigration Enforcement Partnerships: Redefi ning ‘Se-
cure Communities’ and Public Safety, „Territory, Politics, Governance”, Vol. 1, Issue 1, 2013; T.G. Gard-
ner, A. Kohli, The C.A.P. Eff ect: Racial Profi ling in the ICE Criminal Alien Program, The Chief Justice 
Earl Warren Institute on Race, Ethnicity & Diversity, September 2009, https://bit.ly/2vs8BkP, dostęp: 
30.07.2018.

198  R. Capps, M.M. Rosenblum, C. Rodriguez, M. Chishti, op.cit., s. 27.
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jako że sprawdzanie statusu imigracyjnego zatrzymanego podejrzanego dokonywało 
się automatycznie w momencie pobierania odcisków palców i było niezależne od 
woli prowadzącego procedurę funkcjonariusza. W ramach programu lokalne jednost-
ki korekcyjne uzyskały dostęp do większej bazy informacji, ponieważ nie tylko do 
DHS czy ICE, ale również do FBI. Podobny w założeniach do sekcji 287(g) pro-
gram wzbudził te same kontrowersje społeczne oraz opór władz lokalnych przed 
aktywnym angażowaniem się w jego wdrażanie na terytorium stanów i jednostek 
lokalnych. W przeciwieństwie do sekcji 287(g) Bezpieczne Społeczności nie prze-
widywały partycypacji władz federalnych w kosztach realizacji projektu199. Sprawiło 
to, że całkowity ciężar realizacji zadań spoczął na budżetach stanowych i lokalnych. 
Wydatki ponoszone na rzecz działań, których źródłem była federacja, okazały się 
niemałe. Raport sporządzony przez Justice Strategies w 2012 roku wskazywał, że 
koszty powiatu Los Angeles za przetrzymywanie osób zatrzymanych za nielegalny 
pobyt, które w innych okolicznościach nie byłyby aresztowane ze względu na po-
pełnione czyny, sięgnęły kwoty 26 milionów dolarów na rok. Szacunkowe dane dla 
całego stanu mówiły o 65 milionach dolarów200. 

Kontrowersje dotyczące przedsięwzięcia odnosiły się nie tylko do kwestii fi nan-
sowych, ale i do braku transparentności podejmowanych działań, tym bardziej że 
w 2009 roku Janet Napolitano ogłosiła, iż informacje o szczegółach siostrzanego pro-
gramu sekcji 287(g) od jednostek lokalnych nie mogą być publicznie udostępniane 
bez uprzedniej ich weryfi kacji i zgody ICE. Kalifornia była jednym z pierwszych sta-
nów, które próbowały zdystansować się od uczestnictwa w programie. W 2010 roku 
w legislaturze stanowej przedstawiony został projekt ustawy Transparency and 
Responsibility Using State Tools (TRUST Act)201. Jego głównym założeniem było, 
by odciski palców służyły do identyfi kacji statusu imigracyjnego tylko osób prawo-
mocnie skazanych za popełnione przestępstwa. Według zwolenników projektu wy-
eliminowałoby to najbardziej krytykowaną słabość programu Bezpieczne Społecz-
ności, czyli wykorzystywanie przyznanych lokalnym siłom policyjnym uprawnień 
do weryfi kowania legalności pobytu osób, które popełniły drobne wykroczenia. Pier-
wotnie projekt został zawetowany przez gubernatora Jerry’ego Browna. Jego nowa 
wersja zyskała akceptację zarówno stanowej legislatury, jak i władzy wykonawczej 
i z dniem 1 stycznia 2014 roku zaczął obowiązywać202. Za przykładem Kalifornii 

199  W pierwszej fazie realizacji programu Kongres zgodził się dofi nansować przedsięwzięcie – 
w 2008 roku 200 milionów dolarów, a rok później 150 milionów dolarów. Na dalsze lata funkcjonowa-
nia programu Bezpieczne Społeczności nie przewidziano federalnego wsparcia. Za: Possible Solutions 
for Immigrant Inmate Screenings, „Houston Chronicle”, 16.11.2008, http://bit.ly/1dFWnmb, dostęp: 
28.08.2017. 

200  J.A. Greene, The Cost of Responding to Immigration Detainers in California, „Justice Strate-
gies”, 22.08.2012, http://bit.ly/2xGA81o, dostęp: 28.08.2017.

201  Transparency and Responsibility Using State Tools Act, Assembly Bill No. 4, Chapter 550, 2013, 
California Legislative Information, https://bit.ly/2HEJFvJ, dostęp: 28.07.2018.

202  E. Foley, R. Planas, Trust Act Signed In California To Limit Deportation Program, „The Huff -
ington Post”, 5.10.2013, http://bit.ly/2wblnpq, dostęp: 28.08.2017; California TRUST Act, http://www.
catrustact.org/, dostęp: 28.08.2017.
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poszły również inne stany203. Massachusetts, Illinois, Nowy Jork i Dystrykt Kolum-
bia przyjęły różne rozwiązania, ale z jednym wspólnym skutkiem, tj. ograniczeniem 
federalnego programu deportacyjnego. 

Jedną z zapowiadanych korzyści w programie Bezpieczne Społeczności miał być 
również spadek przestępczości. W miarę jego funkcjonowania teza ta była coraz trud-
niejsza do obronienia. W 2014 roku opublikowano wyniki badań nad wpływem progra-
mu na poziom przestępczości. Wynikało z nich, że restrykcyjna polityka nie przełożyła 
się na możliwe do zaobserwowania zmniejszenie skali przestępczości w społecznoś-
ciach, gdzie program był realizowany204. Tym samym zakwestionowano, że jest istotny 
wpływ działalności lokalnej policji na egzekwowanie federalnego prawa imigracyjne-
go. Wnioski dowodziły, że obcokrajowcy deportowani na podstawie programu Bez-
pieczne Społeczności albo i tak zostaliby usunięci, nawet przy braku obowiązywania 
takiego programu, albo nie stanowili zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego205. 
W atmosferze narastających kontrowersji dotyczących rozbieżności teoretycznych 
założeń programu i rzeczywistych działań, wobec przybierającej na sile krytyki or-
ganizacji społecznych, stojący na czele Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go Jeh Johnson ogłosił w listopadzie 2014 roku zawieszenie programu i jednocześnie 
zapowiedział nowy, tzw. Priority Enforcement Program (PEP)206. Wraz z nadejściem 
kolejnego gospodarza Białego Domu w 2017 roku nastąpiły dalsze zmiany. Mocą za-
rządzenia wykonawczego prezydent Donald Trump zakończył działanie PEP i nakazał 
przywrócenie programu Bezpieczne Społeczności207.

Zmagania władz federalnych z problemem nielegalnej imigracji oceniano jako 
mało skuteczne. Coraz bardziej powszechne były opinie, że władzom federalnym 
brak środków i politycznej woli, by skutecznie egzekwować prawa na terytorium 
państwa. Coraz większe zwątpienie budziła możliwość przyjęcia, zapowiadanej już 
od dawna, kompleksowej reformy prawa imigracyjnego. Kongres znalazł się w dłu-
gotrwałym impasie i żaden ze zgłaszanych projektów nie znajdował poparcia po-
zwalającego na wprowadzenie zmian zadowalających wszystkie zainteresowane 
strony. Niemocy tej nie przerwały ani protesty uliczne, które w 2006 roku odbyły się 
w wielu miastach USA (o czym szerzej było we wcześniejszym rozdziale), ani sta-
nowisko prezydentów. Zarówno George W. Bush, jak i Barack Obama wielokrotnie 

203  Obecnie Kalifornia, której populacja w około 38% jest latynoska, należy do stanów przyjaznych 
imigrantom. San Francisco jest jednym z miast sanktuariów, które otwarcie sprzeciwiły się restrykcyjnej 
polityce imigracyjnej Donalda Trumpa. Polityka stanu Kalifornia wobec imigrantów jest daleka od tej, 
jaką jego władze realizowały w latach 90. XX wieku, ze słynną Propozycją 187, zwaną również Save Our 
State, z 1994 roku na czele. Projekt, przyjęty w stanowym referendum, poważnie ograniczał nielegalnym 
imigrantom dostęp do świadczeń publicznych na terytorium stanu. Ostatecznie uznany za niekonstytu-
cyjny, stracił swoją ważność. 

204  T.J. Miles, A.B. Cox, Does Immigration Enforcement Reduce Crime? Evidence from Secure 
Communities, „The Journal of Law and Economics”, November 2014, Vol. 57, No. 4, s. 937–973.

205  E. Treyger, A. Chalfi n, C. Loeffl  er, Immigration Enforcement, Policing, and Crime, „Criminol-
ogy and Public Policy”, May 2014, Vol. 13, Issue 2, s. 285–322.

206  Secure Communities, U.S. Department of Homeland Security, http://bit.ly/29oZZk5, dostęp: 
28.08.2017.

207  Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States, The White House, 
Offi  ce of the Press Secretary, 25.01.2017, http://bit.ly/2jybzNG, dostęp: 28.08.2017.
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podkreślali potrzebę uchwalenia wszechstronnej ustawy imigracyjnej. Takiej, która 
dałaby wyraz temu, że Stany Zjednoczone Ameryki „są państwem prawa, ale rów-
nież krajem otwartym”208. 

W tej sytuacji zaczęła rosnąć aktywność stanów i jednostek lokalnych, czego naj-
lepszym dowodem była liczba projektów imigracyjnych trafi ających pod obrady sta-
nowych legislatur. W 2005 roku zaproponowano około 300 nowych ustaw, z czego 
obowiązującym prawem stało się 39. Rok później zgłoszono 570 projektów, z czego 
84 weszły w życie. W 2007 roku liczba projektów zakończonych ustawodawczym 
sukcesem potroiła się i wyniosła 240 (spośród 1562 zgłoszonych). Kolejne lata przy-
niosły podobną aktywność legislatur stanowych (w 2008 roku – 1305 zgłoszonych 
propozycji i 206 zatwierdzonych; w 2009 roku – 1500 zgłoszonych i 353 zatwierdzo-
ne; w 2010 roku – 1400 zgłoszonych i 346 zatwierdzonych). Od tego czasu odnoto-
wano spadek liczby zgłaszanych projektów do poziomów porównywalnych z latami 
2005 i 2006209. Zgłaszane w legislaturach pomysły pokazywały wyraźny podział sta-
nów i ich mieszkańców w kwestii stosunku do imigrantów. Wiele z proponowanych 
ustaw i część uchwalonych zamierzały do wprowadzenia różnych udogodnień dla 
nielegalnych imigrantów, jak omawiane na początku tego rozdziału dokumenty po-
zwalające na prowadzenie samochodu, ograniczające aktywność policji w kwestiach 
imigracyjnych czy ułatwienia dostępu do świadczeń publicznych bez względu na 
status imigracyjny mieszkańca stanu. Większość jednak zawierała rozwiązania nie-
korzystne dla nielegalnych imigrantów. 

Niektóre z proponowanych projektów zyskały ogólnonarodową uwagę ze wzglę-
du na radykalny charakter postulowanych rozwiązań i stwierdzenie ich niekonstytu-
cyjności przez Sąd Najwyższy USA. W 2006 roku władze miasta Hazleton w stanie 
Pensylwania uchwaliły prawo (Illegal Immigration Relief Act) wprowadzające kary 
dla pracodawców zatrudniających nielegalnych imigrantów oraz dla osób wynaj-
mujących takim cudzoziemcom mieszkania (1000 dolarów kary za każdy dzień)210. 
Ponadto zadeklarowano, że język angielski jest językiem urzędowym na terenie tej 
jednostki lokalnej. Wszystkie te zabiegi miały uczynić miasto „jednym z najmniej 
przyjaznych miejsc w USA dla nielegalnych imigrantów”, jak zadeklarował bur-
mistrz Lou Barletta, i zapobiec rosnącemu napływowi ludności hiszpańskojęzycz-
nej211. Uchwała niemal natychmiast została zablokowana przez organizacje broniące 
praw imigrantów. American Civil Liberties Union, Puerto Rican Legal Defense and 
Education Fund oraz Community Justice Project złożyły pozew i uzyskały jeszcze 
w 2006 roku sądowy zakaz wykonywania zawartych w dokumencie postanowień. 
W następnym roku sąd okręgowy uznał rozporządzenie za niezgodne z konstytu-
cją, co potwierdził również w 2010 i 2013 roku okręgowy sąd apelacyjny. W marcu 

208  Bush’s Speech on Immigration, „New York Times”, 15.05.2006, http://nyti.ms/2wBHFCg, 
dostęp: 24.08.2017.

209  State Laws Related to Immigration and Immigrants, 6.08.2017, National Conference of State 
Legislatures, http://bit.ly/2vjPEQb, dostęp: 24.08.2017.

210  Hazelton, Pa., Ordinance No. 2006-18, American Civil Liberties Union, https://bit.ly/2Awm4hh, 
dostęp: 30.07.2018.

211  E. Foley, 10 Years After Immigration Backlash, Donald Trump Is Reopening This Town’s Old 
Wounds, „The Huffi  ngton Post”, 12.10.2016, http://bit.ly/2dcMnYO, dostęp: 24.08.2017.
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2014 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił wniosek miasta Hazleton 
o rozpatrzenie sprawy, tym samym pozostawiając w mocy dotychczasowe orzecze-
nia212. Pomimo wyraźnie antyimigranckiego nastawienia części mieszkańców w mie-
ście zaszło wiele zmian. Populacja hiszpańskojęzyczna wzrosła z 28% w 2007 roku 
do 46% w 2014 roku. Wdrożono wiele programów wychodzących naprzeciw miesz-
kańcom o słabej znajomości języka angielskiego. Najbardziej zagorzali zwolennicy 
twardej polityki imigracyjnej przeprowadzili się do sąsiednich miejscowości, a pod-
upadające gospodarczo miasto odnotowało wyraźne ożywienie213.

Aktywność legislacyjna stanów i jednostek lokalnych wymierzona w mieszkań-
ców o nielegalnym statusie imigracyjnym motywowana była głęboko zakorzeniony-
mi stereotypowymi obawami. Oskarżano ich o szerzenie bezprawia, nieuzasadnio-
ne korzystanie ze środków publicznych i negatywny wpływ na lokalną ekonomię. 
Władze stanu Oklahoma szczególny nacisk położyły na negatywne skutki, które dla 
podatników wywoływała obecność nieautoryzowanych cudzoziemców. Od lat 90. 
XX wieku stan mierzył się z problemem coraz bardziej zwiększającej się popula-
cji obcokrajowców na swoim obszarze. Dane Urzędu Imigracyjnego wskazywały 
na 200-procentowy wzrost tej liczby, a kolejne badania przeprowadzone przez Bro-
okings Institution i w ramach American Community Survey dowiodły, że popula-
cja osób urodzonych poza granicami USA i mieszkających na obszarze Oklahomy 
wzrosła także w kolejnych latach, w przedziale 2000–2008, o 40%214. W 2007 roku 
legislatura stanowa zatwierdziła projekt zatytułowany Oklahoma Taxpayer and Ci-
tizen Protection Act215. Według nowej ustawy przestępstwem stało się przewożenie, 
zatrudnianie czy udzielanie schronienia nielegalnym imigrantom. Wprowadzono 
również wymóg przedstawienia dokumentu potwierdzającego legalność pobytu przy 
korzystaniu z wielu usług dotychczas dostępnych dla każdego mieszkańca stanu 
(edukacja, opieka zdrowotna)216. Upoważniono funkcjonariuszy policji do sprawdza-
nia statusu imigracyjnego każdej osoby, wobec której zaistniało podejrzenie, że może 
nielegalnie przebywać w USA. 

Legalność ustawy została natychmiast zakwestionowana. Organizacja National 
Coalition of Latino Clergy wystąpiła do sądu, zarzucając władzom stanu przekro-
czenie uprawnień i zwracając uwagę, że stanowienie prawa imigracyjnego jest wy-
łączną domeną władz federalnych. Jednocześnie swoich praw na drodze sądowej 

212  Lozano v. Hazleton, American Civil Liberties Union, 5.02.2015, http://bit.ly/2ga11ax, dostęp: 
24.08.2017.

213  M. Matza, 10 years After Immigration Disputes, Hazleton is a Diff erent Place, „The Inquirer”, 
4.04.2016, http://bit.ly/1qpXggW, dostęp: 24.08.2017.

214  V. Brown, How HB 1804 Came to Pass in Oklahoma, „NewsOk”, 30.05.2010, http://newsok.
com/article/3464802, dostęp: 24.08.2017.

215  Oklahoma Taxpayer and Citizen Protection Act of 2007, HB 1804, Oklahoma State Legislature, 
https://bit.ly/2M8IlDj, dostęp: 30.07.2018; szerzej zob.: E. McCormick, The Oklahoma Taxpayer and 
Citizen Protection Act: Blowing Off  Steam or Setting Wildfi res, „Georgetown Immigration Law Jour-
nal”, 23/293, 2008–2009, https://bit.ly/2LRi53m, dostęp: 30.07.2018; A.D. Mauch, HB 1804: Where Are 
We Now? Oklahoma’s Landmark Immigration Legislation Five Years Later, „Oklahoma Bar Journal”, 
Vol. 83, No. 29, Nov. 3, 2012.

216  D. Blatt, Interpreting HB 1804: A Guide to Understanding Oklahoma’s New State Immigration 
Bill, Public Policy, 20.08.2007, http://bit.ly/2wshSMn, dostęp: 24.08.2017.
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postanowili bronić także przedsiębiorcy, na których nałożono dodatkową odpowie-
dzialność za zatrudnianie nielegalnych imigrantów, również w przypadku pracow-
ników zatrudnianych przez podwykonawców. Sąd utrzymał w mocy znaczną część 
zapisów ustawy, m.in. te dotyczące konieczności uczestniczenia pracodawców w fe-
deralnym programie weryfi kacji zatrudnianych pracowników (e-Verify) czy o zaka-
zie dostępu do programów fi nansowanych ze środków publicznych217. 

Jednym z najszerzej komentowanych przypadków aktywności stanów w za-
kresie kształtowania polityki imigracyjnej na swoim terenie była arizońska ustawa
SB 1070 (Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act)218. Popularnie 
nazwana została projektem „pokaż mi swoje dokumenty” (show me your papers). 
Było to upoważnienie lokalnej policji do weryfi kowania statusu imigracyjnego każ-
dej zatrzymanej osoby, bez względu na przyczynę zatrzymania. Chociaż Arizona nie 
była jedynym stanem, który przyjął tak restrykcyjne podejście do obcokrajowców 
poruszających się w granicach jego terytorium (analogiczne rozwiązania wkrótce po 
Arizonie przyjęły również Alabama, Missisipi, Georgia, Indiana, Karolina Południo-
wa, Tennessee czy Utah), stała się symbolem ksenofobicznych uprzedzeń219. Projekt 
SB 1070 przyjęto w 2010 roku i niemal natychmiast stał się on przedmiotem krytyki. 
Oprócz przyznania policjantom prawa do legitymowania każdego i sprawdzania jego 
statusu imigracyjnego nowe regulacje tworzyły rzeczywistość, w której przestęp-
stwem stawał się nawet brak posiadania dokumentów w momencie kontroli. Cudzo-
ziemcom groziło za to zatrzymanie i przekazanie agentom ICE, a następnie depor-
towanie. Penalizowane miało być również świadome zatrudnianie lub przewożenie 
nielegalnych imigrantów. Policja otrzymała także prawo do zatrzymania bez nakazu 
sądowego osoby, wobec której powzięła podejrzenia, że mogła być w kraju niele-
galnie. Legalni mieszkańcy stanu mogli pozwać do sądu instytucje władzy lokalnej, 
które w ich mniemaniu realizowały politykę ograniczającą możliwości egzekwowa-
nia federalnego prawa imigracyjnego. Arizońska ustawa przyjęta została pomimo 
wyraźnego sprzeciwu strony federalnej. Departament Sprawiedliwości od początku 
zarzucał zawartym w niej zapisom niekonstytucyjność i natychmiast podjęte zostały 
kroki zmierzające do zablokowania wejścia w życie nowych przepisów. Gubernator 
Jan Brewer odwołała się od sądowego zakazu, lecz został on podtrzymany. 

Zarzuty krytyków przyjętych rozwiązań były poważne. Wskazywały na narusze-
nie prawa do równej ochrony wynikającego z XIV poprawki do konstytucji, niezacho-
wania zapisów IV poprawki, mówiącej o zakazie bezpodstawnego przeszukania czy 
aresztowania, naruszenie zasad właściwej procedury prawnej (due process of law), 
wreszcie dyskryminację. Z ostatniego zarzutu władze Arizony próbowały się oczyś-
cić, uchwalając projekt ustawy HB 2162, która stanowiła, że lokalni stróże prawa 
nie mogli się w swoich działaniach kierować rasą, kolorem skóry czy pochodzeniem 

217  OK High Court Upholds Most of Anti-illegal Immigration Bill, NewsOn6.com, 15.06.2011, 
http://bit.ly/2vkNteY, dostęp: 24.08.2017.

218  Szerzej zob.: L. Magaña, E. Lee, Latino Politics and Arizona’s Immigration Law SB 1070, Dor-
drecht–Heidelberg–London–New York: Springer Science & Business Media, 2013.

219  J. Sutton, Mississippi Lawmakers Pass Controversial Immigration Bill, CNN, 16.03.2012, http://
cnn.it/2vBHK4y, dostęp: 29.08.2017.
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osób. Warto zauważyć, że oprócz konfl iktu na linii stan–federacja arizońska ustawa 
wpłynęła również na relacje między stanami, dzieląc je i wywołując napięcia we 
wzajemnych stosunkach. W legislaturze Kalifornii zgłoszono projekt potępiający 
działania Arizony i wzywający podmioty publiczne i prywatne do wstrzymania fi -
nansowego wspierania przedsięwzięć na terenie tego stanu. W odpowiedzi Arizona 
zagroziła wstrzymaniem dostaw energii dla Kalifornii. 

Stan Illinois również podjął próbę pokazania, że nie akceptuje postępowania Ari-
zony, i zarzucił jej polityce ułatwianie profi lowania rasowego. W legislaturze Mi-
chigan zgłoszono dwa projekty: HR 291 i HR 295, które się wykluczały. Pierwszy 
wzywał do bojkotu Arizony, drugi ją wspierał. Istotne było jednak, że zgadzano się, 
iż sytuacja była rezultatem paraliżu ustawodawstwa imigracyjnego na poziomie fe-
deralnym220. Losy ustawy z Arizony ostatecznie ukształtowane zostały decyzją Sądu 
Najwyższego z 2012 roku, który odebrał moc obowiązującą części zapisów, ale utrzy-
mał ważność prawa wymagającego, by funkcjonariusze legitymowali każdą osobę, 
wobec której mieli „uzasadnione przekonanie”, że przebywa na terytorium kraju nie-
legalnie. Tym samym w mocy pozostał jeden z najbardziej kontrowersyjnych frag-
mentów projektu. Dopiero po czterech latach władze Arizony zmodyfi kowały ten 
zapis. We wrześniu 2016 roku, w wyniku ugody, którą stan zawarł z organizacjami 
broniącymi praw imigrantów, zniesiono obligatoryjny wymóg legitymowania każdej 
podejrzanej o nielegalny pobyt osoby. Zastąpiono go uznaniową oceną sytuacji do-
konaną przez funkcjonariusza221. 

Uważa się, że działanie Arizony stanowiło zaprzeczenie klasycznej teorii „odbicia 
lustrzanego” (mirror-image theory), tłumaczącej rolę stanów w kształtowaniu prawa 
i polityki imigracyjnej. Jest ona wariantem koncepcji federalizmu kooperatywnego 
i zakłada, że stany współpracują z rządem federalnym i mogą stanowić oraz egze-
kwować przepisy imigracyjne, które oparte są na prawie federalnym. Teoria zyskała 
dużą popularność w kręgach politycznych, a także wśród znacznej części obywateli 
i komentatorów. Jeden z jej orędowników, Kris Kobach, profesor prawa i kontrower-
syjny polityk republikański z Kansas222, twierdził, że aktywność stanu w kształtowa-
niu polityki i prawa imigracyjnego musi być podporządkowana trzem regułom, które 
pozwalają uniknąć konfl iktu z zasadą mówiącą o pierwszeństwie (preemtion) i wy-
łączności władzy federalnej w zakresie stanowienia prawa imigracyjnego. Po pierw-
sze, stanowione prawo nie może tworzyć nowych kategorii cudzoziemców, których 
nie ma w prawie federalnym. Po drugie, musi używać języka i terminów zgodnych 
z prawem federalnym. Po trzecie, nie może upoważniać stanowych lub lokalnych 
przedstawicieli władzy do samodzielnej identyfi kacji statusu imigracyjnego cudzo-
ziemca bez weryfi kacji u władzy federalnej223. Kobach, budując wsparcie dla teorii 

220  A. Morse, Arizona’s Immigration Enforcement Law, National Conference on State Legislatures, 
28.07.2011, http://bit.ly/2wPUMQg, dostęp: 29.08.2017.

221  N. Duara, Arizona’s Once-feared Immigration Law, SB 1070, Loses Most of its Power in Settle-
ment, „Los Angeles Times”, 15.09.2016, http://lat.ms/2cD6q2K, dostęp: 29.08.2017.

222  A. Berman, The Man Behind Trump’s Voter-Fraud Obsession, „The New York Times Magazine”, 
13.06.2017, http://nyti.ms/2vp4KHT, dostęp: 29.08.2017.

223  C. Hessic, Mirror Image Theory in State Immigration Regulation, Supreme Court of the United 
States Blog, 13.07.2011, http://bit.ly/2wQCoa3, dostęp: 29.08.2017.
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odbicia lustrzanego, nawiązywał do sprawy z 1983 roku Gonzales v. city of Peoria224, 
w której sąd wskazał, że „jeśli działania stanu w egzekwowaniu prawa nie zaburzają 
federalnych interesów regulacyjnych, to dozwolone jest jednoczesne działanie tego 
stanu”. Dodatkowo przywoływał również opinię sądu z 1928 roku w sprawie Marsh 
v. United States225, w której sędzia stwierdził, że „byłoby nierozsądne zakładać, że 
intencją rządu federalnego było odmówienie sobie wszelkiej pomocy, jakiej stany 
mogą udzielić”226. Krytycy teorii odbicia lustrzanego nie negowali idei współpracy 
władz stanowych z władzą federalną w zakresie współdziałania w sprawie imigracji. 
Dowodzili jednak, że opinie sądów w przywołanych sprawach dotyczyły podstawo-
wej i niekwestionowanej działalności jednostek lokalnych w sferze kontroli proce-
sów imigracyjnych, tj. dokonywania zatrzymań. Stanowienie prawa imigracyjnego 
oraz wnoszenie oskarżenia (prosecution) nie należy do zakresu działalności władz 
lokalnych, nawet postrzeganej jako element kooperacji z rządem centralnym. 

Aktywne działania stanów w odniesieniu do spraw imigracyjnych zostały przez 
Sąd Najwyższy określone również w sprawie Plyler v. Doe z 1982 roku227. W odpo-
wiedzi na teksańską decyzję, odmawiającą dzieciom nielegalnych imigrantów prawa 
do bezpłatnej edukacji publicznej, sąd stwierdził, że „zakres władzy stanu w regulo-
waniu spraw nielegalnych imigrantów ma mieć charakter lustrzany, odzwierciedlać 
federalne cele i wspierać uzasadniony cel państwa”228. Jednocześnie jednak zauważył, 
że stany mają prawo reagować na „nagłe zmiany w populacji”, wywołujące „palące 
problemy demografi czne czy gospodarcze”, zabraniając dostępu do świadczeń, które 
mogłyby zachęcić do przybycia kolejnych imigrantów. Wszystko to pod warunkiem 
utrzymania zgodności z prawem federalnym. Członkowie Sądu Najwyższego nie 
byli zgodni co do treści ostatecznego orzeczenia. Nawet sędziowie, którzy uważali, 
że stan miał prawo zabronić dostępu do edukacji dzieciom nielegalnie przebywają-
cym w USA, w odrębnej opinii zastrzegli jednak, że „stan nie został upoważniony 
do podejmowania działań zapobiegających nielegalnej imigracji, podobnie jak nie 
został upoważniony do deportowania osób bezprawnie przebywających w kraju, po-
nieważ takie uprawnienia zostały zarezerwowane do wyłącznych kompetencji Kon-
gresu oraz władzy wykonawczej”229. 

Nie wszystkie stany ściśle współpracują z rządem centralnym w zakresie wy-
znaczonym przez władzę federalną, mocno akcentując własne postrzeganie polity-
ki imigracyjnej. Dostrzegalną, rosnącą już od pewnego czasu emancypację stanów 
w tym zakresie obserwowano przy pierwszych decyzjach Donalda Trumpa dotyczą-
cych realizowanej polityki imigracyjnej, szczególnie w odniesieniu do nielegalnych 

224  Gonzales v. City of Peoria, 537 F. Supp. 793 (D. Ariz. 1982), Justia. US Law, https://bit.
ly/2KhTtM5, dostęp: 30.07.2018.

225  Marsh v. United States, 29 F.2d 172 (2d Cir. 1928), Justia. US Law, https://bit.ly/2n3F5OB, 
dostęp: 30.07.2018.

226  C. Hessic, op.cit.
227   Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982), Page 457 U. S. 225, Justia. US Supreme Court, http://bit.

ly/2wKyjn9, dostęp: 30.08.2017.
228  Ibidem.
229  Tłum. wł. za: Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982), Justia. US Supreme Court, http://bit.ly/2wKyjn9, 

dostęp: 31.08.2017. 
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imigrantów. Nowo wybrany prezydent musiał zmierzyć się z problemem tzw. miast 
sanktuariów (sanctuary cities). Sanktuariami nazywa się jednostki samorządowe (nie 
tylko miasta), które ograniczyły współpracę z rządem federalnym w egzekwowaniu 
restrykcji wobec przebywających na ich terytorium nielegalnych imigrantów. Współ-
praca policji z władzami imigracyjnymi jest mniejsza. Na obszarze sanktuariów po-
licja nie może pytać o status imigracyjny zatrzymanej osoby i aresztować jej za brak 
posiadania dokumentów. Pomysł nie był nowy, a jego korzenie sięgały 1979 roku, 
kiedy Los Angeles wprowadziło pierwsze zakazy zatrzymywania mieszkańców 
przez policję tylko w celu weryfi kacji statusu imigracyjnego230. 

Współcześnie to Kalifornia jest określana pierwszym stanem azylowym (sanc-
tuary state) w USA. W 2013 roku kalifornijska legislatura po zakończeniu wszyst-
kich prac nad projektem uchwaliła ustawę TRUST Act, która znacznie ograniczyła 
rolę stanowej policji w egzekwowaniu prawa imigracyjnego. Jerry Brown, guber-
nator stanu, dowodził, że udział stanowej i lokalnej policji w procesie deportacyj-
nym podważał społeczne zaufanie do służb i w perspektywie długofalowej wpływał 
niekorzystnie na funkcjonowanie stanu. Dodatkowo, co zostało wskazane w sekcji 
1(b) wspomnianej ustawy, wydatki związane z realizacją zadań federalnych na te-
renie stanu nie były przez władze narodowe w pełni refundowane, co stanowiło 
poważne obciążenia dla ich budżetu231. Prawo obowiązujące w sanktuariach uznaje 
za niekonstytucyjne przetrzymywanie nielegalnych imigrantów w więzieniach po 
zakończeniu odbywania zasądzonej im kary w celu przekazania służbom imigra-
cyjnym. By taka sytuacja mogła zaistnieć, musi być wydany nakaz sądowy. Poli-
tyka prowadzona przez jednostki lokalne oznaczała, że wielu imigrantów, których 
władza federalna mogłaby deportować, znajdowało się poza jej zasięgiem. 

Obejmując urząd w styczniu 2017 roku, prezydent Donald Trump ogłosił, że dzia-
łalność sanktuariów jest niezgodna z prawem i że położy jej kres. Służyć temu miało 
radykalne zmniejszenie wysokości federalnych środków fi nansowych przekazywa-
nych tym jednostkom lokalnym. Według wyliczeń CNN sam Nowy Jork mógł stracić 
około 10 miliardów dolarów federalnego dofi nansowania do lokalnych programów 
socjalnych232. Sąd federalny jednakże uznał, że takie działanie byłoby niezgodne 
z konstytucją233. Problem nie dotyczył wyłącznie miast postrzeganych jako sztan-
darowe sanktuaria, takich jak San Francisco, Chicago, Seattle, Baltimore czy Nowy 
Jork, ale w sumie około 500 jednostek azylowych (stan ze stycznia 2017 roku). 

Z punktu widzenia polityki prowadzonej przez władze federalne działalność 
sanktuariów ma istotne znaczenie. Szacuje się, że z więzień wypuszczono ponad 

230  W.K.D. Davies, Theme Cities: Solutions for Urban Problems, Dordrecht–Heidelberg–London–
New York: Springer Science & Business Media, 2015, s. 89.

231  Assembly Bill No. 4, Chapter 570, An Act to Add Chapter 17.1 (commencing with Section 7282) 
to Division 7 of Title 1 of the Government Code, Relating to State Government, California Legislative 
Information, 5.10.2013, http://bit.ly/2HEJFvJ, dostęp: 23.02.2018.

232  What Are Sanctuary Cities?, „The Economist”, 22.11.2016, http://econ.st/2EMCh3I, dostęp: 
22.02.2018; D. Francis, The World According to Trump: An Irreverent, but Not Irrelevent, Xlibris Cor-
poration, 2017.

233  T. Dart, Federal Judge Blocks Texas Ban on Sanctuary Cities in Blow for Trump, „The Guard-
ian”, 31.08.2017, http://bit.ly/2ELqFOb, dostęp: 23.02.2018. 
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2 tysiące nielegalnych imigrantów, których Urząd ds. Imigracji i Ceł mógłby deporto-
wać, gdyby jednostki lokalne zdecydowały się na współpracę234. Pomimo orzeczenia 
sądu federalnego prezydent nie zmienił zdania na temat sanktuariów. We wrześniu 
2017 roku na terenie takich miast ICE przeprowadziła czterodniową akcję, tzw. Ope-
rację Bezpieczne Miasto (Operation Safe City), podczas której aresztowano niemal
500 nielegalnych imigrantów. Środowiska broniące praw człowieka okrzyknęły ją 
akcją odwetową Donalda Trumpa. Wśród zatrzymanych 317 osobom postawiono za-
rzuty kryminalne związane z posiadaniem narkotyków, kradzieżami sklepowymi czy 
ponownym nielegalnym przybyciem do USA, a 18 osób było powiązanych z działal-
nością gangów235. 

Tom Homan z ICE tłumaczył zasadność przeprowadzonych działań, dowodząc, 
że sanktuaria: „stają się magnesem dla nielegalnej imigracji […]. W związku z tym 
ICE jest zmuszona poświęcić więcej środków na przeprowadzanie szeroko zakrojo-
nych akcji zatrzymań w takich społecznościach”236. 

Kolejną próbą wymuszenia posłuszeństwa na sanktuariach był list skierowany 
w styczniu 2018 roku przez Departament Sprawiedliwości do 23 jednostek lokalnych 
uważanych za azylowe. W przekazanej informacji zapowiedziano złożenie skarg do 
sądu na te jednostki, które nadal będą odmawiać współpracy237. 

W lutym 2018 roku doszło do tragicznej strzelaniny w szkole w Parkland na Flo-
rydzie. Prezydent Donald Trump spotkał się z uczniami placówki i rodzinami ofi ar. 
W rozmowie tej nawiązał do sanktuariów, dając tym samym dowód, że problem 
nadal pozostaje nierozwiązany. Zapowiedział również, że rozważa podjęcie wobec 
tych jednostek lokalnych nowych kroków. Trump napiętnował zwłaszcza Kalifornię, 
oskarżając ją o brak współpracy z władzami federalnymi w zwalczaniu działalności 
jednego z najbardziej niebezpiecznych gangów latynoskich, MS-13 (Mara Salvatru-
cha 13). Prezydent zdradził, że był bliski podjęcia decyzji o wycofaniu z Kalifornii 
agentów ICE: „Gdybym zabrał moich ludzi z Kalifornii, zobaczylibyście przestęp-
czość, jakiej dotąd nigdy nie widzieliście. […] Mógłbym to zrobić”238. 

Konfl ikt władz stanowych z prezydentem pogłębiał również problem działalności 
ruchu secesyjnego, który postuluje tzw. Calexit. Jest to pomysł oddzielenia się stanu 
Kalifornia i rozpoczęcia funkcjonowania poza amerykańską federacją. Inicjatorzy 
ruchu wnioskują, by w 2020 roku Kalifornijczycy w głosowaniu opowiedzieli się co 

234  S. Dinan, Number of Sanctuary Cities Nears 500, „The Washington Times”, 14.03.2017, http://
bit.ly/2EMV8vg, dostęp: 23.02.2018.

235  ICE Arrests Over 450 on Federal Immigration Charges During Operation ‘Safe City’, U.S. Im-
migration and Customs Enforcement, 28.09.2017, http://bit.ly/2x1sgf3, dostęp: 23.02.2018.

236  S. Levin, Hundreds of Immigrants Arrested in Sanctuary Cities Across US, „The Guardian”, 
29.09.2017, http://bit.ly/2wo04yC, dostęp: 23.02.2018.

237  J.L. Tyler, Trump Administration Threatens ‘Sanctuary Cities’, Human Rights Watch, 2.02.2018, 
http://bit.ly/2s9Kbya, dostęp: 23.02.2018; Justice Department Demands Documents and Threatens 
to Subpoena 23 Jurisdictions As Part of 8 U.S.C. 1373 Compliance Review, Department of Justice, 
24.01.2018, http://bit.ly/2DDViUr, dostęp: 23.02.2018.

238  C. O’Brien, Trump ‘Thinking About’ Punishing California for Sanctuary Cities, Townhall.com, 
22.02.2018, http://bit.ly/2omuFKK, dostęp: 23.02.2018.



do przyszłości stanu239. Takie pomysły pojawiły się w mediach społecznościowych tuż 
po wygranej Donalda Trumpa (Kalifornia tradycyjnie wspiera demokratów) i prze-
kształciły się w kampanię na rzecz Calexitu. Jak wynika jednak z badań sondażo-
wych, niemal 70% Kalifornijczyków nie chce odłączenia stanu od unii240. 

239  R. Wilson, California Secession Supporters File New Initiative, „The Hill”, 15.02.2018, http://
bit.ly/2CGGvDZ, dostęp: 24.02.2018.

240  Calexit: blisko 70% ankietowanych jest przeciwko, Wiadomości.com, 2.01.2017, https://bit.
ly/2H0XxTw, dostęp: 8.04.2018. 
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IMIGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO 

Dopiero od niedawna powiązania między migracjami a bezpieczeństwem w istotnym 
zakresie absorbują uwagę badaczy. W latach 90. XX wieku jednym z prekursorów 
takiego kierunku badań był amerykański politolog Myron Weiner. Od tego czasu 
związkom między procesami migracyjnymi a bezpieczeństwem poświęcano coraz 
więcej uwagi. Szczególnego znaczenia zagadnienia nabrały w XXI wieku, po wyda-
rzeniach, które istotnie wpłynęły na kształt procesów migracyjnych i polityki imigra-
cyjnej państw: ataku terrorystycznym na World Trade Center i Pentagon w 2001 roku 
czy kryzysie migracyjnym w Europie w 2015 roku. W obliczu pojawiających się 
aktów terroru coraz częściej zdarzały się pytania o rolę i skuteczność realizowanych 
przez państwa polityk imigracyjnych. Zwracano uwagę zwłaszcza na zagrożenia, ja-
kie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa stwarzała imigracja nielegalna. 

Bezpieczeństwo i migracje międzynarodowe powiązane są ze sobą niemal or-
ganicznie i pierwotnie. Wędrówki ludności rodziły niebezpieczeństwo rozprzestrze-
niania się chorób, ryzyko rosnącej konkurencyjności na rynku pracy, kryminalizacji 
życia i wiele innych. Od dawna dominowały dwa podejścia: jedno wskazywało na 
migracje jako zagrożenie społeczno-ekonomiczne, a drugie – kulturowo-tożsamoś-
ciowe1. Współcześnie zwraca się uwagę na to, że negatywne skutki procesów migra-
cyjnych obejmują nie tylko rozprzestrzenianie się terroryzmu. Należy do nich rów-
nież działalność zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przemytem 
narkotyków, handlem żywym towarem czy praniem brudnych pieniędzy. Przykładem 
takich zagrożeń są np. gangi latynoskie działające na terytorium USA, wśród których 
najbardziej znana była grupa Mara Salvatrucha. Jej struktury i działalność mają dziś 
charakter międzynarodowy i nie ograniczają się wyłącznie do obszaru Stanów Zjed-
noczonych2. 

1  K. Iglicka, Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylema-
tów wielokulturowości, „Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy”, nr 7, 2004, s. 1; 
C. Rudolph, National Security and Immigration: Policy Development in the United States and Western 
Europe Since 1945, Stanford: Stanford University Press, 2006, s. 23–30.

2  Szerzej zob.: M. Nilsson, J. Gustafsson, Latin American Responses to Globalization in the 21st 
Century, New Delhi–Heidelberg–New York–Dordrecht–London: Springer Science & Business Media, 
2012.
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Kryminalny charakter wielu problemów rodzących się na pograniczu procesów 
migracyjnych i bezpieczeństwa sprawiał, że mniejszą uwagę zwracano na zagroże-
nia ekologiczne. W dzisiejszym dyskursie o procesach migracyjnych w globalizują-
cym się świecie coraz częściej jednak przywołuje się problem tzw. migrantów śro-
dowiskowych (uchodźców ekologicznych/klimatycznych), czyli osób niemogących 
w swoim kraju korzystać z zasobów naturalnych (ziemia, woda, złoża) i przez to 
zmuszonych do migracji3. W porównaniu z latami 70. XX wieku liczba uchodźców 
ekologicznych uległa podwojeniu. Według raportu Global Estimates w 2013 roku 22 
miliony osób przemieszczały się z powodu skutków katastrof naturalnych, takich jak 
powodzie, trzęsienia ziemi, huragany. Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców 
szacował, że w 2050 roku na świecie będzie 250 milionów uchodźców ekologicz-
nych4. Inne oceny wskazują nawet na miliard migrantów do 2050 roku5 przymusowo 
opuszczających swoje domostwa ze względu na powody środowiskowe . Skalę prob-
lemu obrazował m.in. wspomniany we wcześniejszych fragmentach książki przykład 
napływu mieszkańców Haiti do USA. Warto również zwrócić uwagę na migrację 
Portorykańczyków, uciekających ze zniszczonej huraganem wyspy. Ze względu na 
liczbę wyspiarzy przenoszących się do Stanów Zjednoczonych media zaczęły nawet 
mówić o exodusie6. W obu tych przypadkach zaburzenie poczucia bezpieczeństwa 
stało się czynnikiem stymulującym migrację.

Istota bezpieczeństwa jest trudna do jednoznacznego zdefi niowania, gdyż zależy 
od subiektywnych ocen. W nauce o stosunkach międzynarodowych brak jest jednej, 
uniwersalnej defi nicji. Można ją wywodzić od pochodzenia terminu „bezpieczeń-
stwo”. Jak tłumaczy R. Zięba:

[...] etymologii słowa doszukujemy się w języku łacińskim, gdzie bezpieczeństwo – secu-
ritas – składa się z dwóch elementów: sine (bez) i cura (obawa, strach, zmartwienie), co 
interpretujemy jako brak zmartwień7. 

3  B. Termiński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo państw Unii Europejskiej, 
Portal Spraw Zagranicznych, 23.02.2009, http://bit.ly/2H6jihS, dostęp: 10.02.2018.

4  Global Estimates 2014. People Dispalced by Disasters, Norwegian Refugee Council, September 
2014, http://bit.ly/2EWPKm4, dostęp: 10.02.2018. 

5  B. Kamal, Climate Migrants Might Reach One Billion by 2050, Inter Press Service, 21.08.2017, 
https://bit.ly/2vt8V2P, dostęp: 30.07.2018.

6  We wrześniu 2017 roku huragan Maria uderzył w wyspę, w wyniku czego mieszkańcy zosta-
li pozbawieni prądu, 10 osób zostało zabitych, a infrastruktura uległa zniszczeniu. Pół roku po klęsce 
część wyspy nadal nie miała prądu i sytuacja była trudna. Powołując się na dane otrzymane z linii lot-
niczych, media rozpowszechniały informacje o masowym opuszczaniu wyspy przez Portorykańczyków. 
Nie umniejszając znaczenia klęski żywiołowej, której doświadczyło Portoryko, nie można stwierdzić, 
że była jedynym powodem gwałtownego wzrostu liczby wyjeżdżających mieszkańców. Gospodarka na 
wyspie przeżywała od dawna poważne trudności, które w 2015 roku doprowadziły do ogłoszenia ban-
kructwa przez Portoryko. Należy pamiętać, że dla Portorykańczyków podjęcie decyzji o przemieszczeniu 
do USA jest łatwiejsze niż dla innych migrantów, gdyż od 1917 roku są oni amerykańskimi obywatelami. 

7  R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 1(86), 2012, https://
bit.ly/2AE6gJq, dostęp: 30.07.2018; A. Czupryński, Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym [w:] Bez-
pieczeństwo. Teoria – badania – praktyka, A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red.), Józefów: 
Wydawnictwo CNBOP-PIB, 2015, s. 10.
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Należy dodać, że przez pojęcie bezpieczeństwa najczęściej „rozumie się stan 
niezagrożenia, spokoju, pewności ochrony przed niebezpieczeństwami i zdolności 
obrony przed nimi”8. Podmiotem tak rozumianej koncepcji może być zatem jednost-
ka, grupa społeczna czy państwo. Warto jednak zauważyć, że głównym punktem 
odniesienia idei bezpieczeństwa jest człowiek: 

[...] to obywatel państwa (człowiek) jest docelowym adresatem wszelkich zabiegów słu-
żących organizacji przestrzeni wolnej od zagrożeń i sprzyjającej rozwojowi. Bezpieczeń-
stwo narodowe jest poniekąd sumą poczucia bezpieczeństwa poszczególnych członków 
narodu, a jednym z głównych zadań stawianych organizacji państwowej jest ochrona 
i obrona jej obywateli. Wobec powyższego uprawnionym jest twierdzenie, że człowiek 
jest podmiotem bezpieczeństwa i podmiotowość ta powinna być jednym z pryncypiów 
przyświecających działaniom podejmowanym na jego rzecz9. 

Państwo odgrywało istotną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa jednost-
ki. U schyłku XX wieku wierzono, że wraz z rozwojem idei wspólnych rynków 
i swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi ochrona granic terytorialnych tra-
ciła na znaczeniu. Rozmiar tragedii wywołanej atakiem terrorystycznym w USA 
w 2001 roku zakwestionował to podejście10. Kolejne ataki, których świadkiem była 
społeczność międzynarodowa, a które miały miejsce również w Europie, umocniły 
pozycję procesów migracyjnych wśród spraw istotnych z punktu widzenia bezpie-
czeństwa wewnętrznego państwa11. We wcześniejszych rozdziałach przywołano rolę, 
jaką polityka migracyjna państw odgrywała w kształtowaniu wędrówek ludności. 
Należy jednak zauważyć, że:

[...] polityka migracyjna to obszar, na którym przestrzeganie przepisów prawa narodo-
wego i międzynarodowego może dobrze współdziałać w zwalczaniu międzynarodowego 
terroryzmu i transnarodowej przestępczości zorganizowanej12. 

Skuteczność realizowanej polityki imigracyjnej w podnoszeniu poziomu bez-
pieczeństwa zależała od jej elastyczności i aktualności. By je zapewnić, podmiot 
(jednostka/państwo) jest zmuszony do aktywnej reakcji na zmieniające się czynniki 

8  M. Lasoń, Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeństwo międzynarodo-
we w XXI wieku, E. Cziomer (red.), Kraków: Ofi cyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 9. 

9  T. Kuć, Istota i dylematy bezpieczeństwa demokratycznego państwa, „De Securitate et Defensione. 
O Bezpieczeństwie i Obronności”, nr 2(1), 2015, s. 85.

10  Szerzej zob.: A. Gruszczak, Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej w wa-
runkach późnowestfalskiego ładu międzynarodowego [w:] K. Marzęda, M. Pietraś, Późnowestfalski ład 
międzynarodowy, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008; C.A. Watson, U.S. National Security: A Referen-
ce Handbook, Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-CLIO, 2008.

11  Z. Bauman zwraca uwagę na zjawisko sekurytyzacji migracji: „Ten neologizm [sekurytyzacja – 
dop. A.B.] ma odzierciedlać i oznaczać coraz częstsze przypadki przenoszenia do innej kategorii zjawisk 
czegoś, co dotychczas kasyfi kowano jako przejaw »braku bezpieczeństwa«. Po tym przeklasyfi kowaniu 
następuje niemalże automatyczne włączenie tego fenomenu do domeny znajdującej się pod kontrolą 
i nadzorem organów bezpieczeństwa”. Z. Bauman, Obcy u naszych drzwi, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2016, s. 33. 

12  M. Poprawski, Migracje a bezpieczeństwo państw [w:] Bezpieczeństwo państw a procesy mi-
gracyjne, L. Kacprzak, J. Knopek (red.), Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława 
Staszica, 2008, s. 45.
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wewnętrzne i zewnętrzne. Najlepiej, gdyby podejmowane działania miały charakter 
uprzedzający. Do takich z pewnością należą zaostrzona kontrola graniczna, stosowa-
nie zaawansowanych procedur i środków pozwalających na identyfi kowanie tożsa-
mości czy wymiana informacji. 

6.1. BEZPIECZEŃSTWO JEDNOSTKI

Regulacje międzynarodowe, jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) 
czy Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich (1966), zapewniły 
jednostkom prawo do swobodnego przemieszczania się oraz możliwość opuszcza-
nia przez nie terytorium, na którym przebywają. Jednocześnie państwom zagwaran-
towano prawo obrony swojej integralności i bezpieczeństwa, które realizują przez 
ustanowienie systemu kontroli potencjalnych imigrantów. Te dwa najważniejsze 
z punktu widzenia prowadzonej analizy zagadnienia nie wykluczają się, ale sta-
nowią podstawę sporów na temat odpowiedzialności państw za bezpieczeństwo 
migrujących jednostek. Przez długi czas bezpieczeństwo rozumiane było w kon-
tekście stosunków międzynarodowych, relacji międzypaństwowych oraz interakcji 
na arenie międzynarodowej. Rozwój idei praw człowieka, poszanowania godności 
i potrzeb jednostki doprowadził jednak do swoistego „upodmiotowienia” człowieka 
w dotychczasowym pojmowaniu idei bezpieczeństwa13. 

Na arenie międzynarodowej bezpieczeństwo jednostki, jako podstawowy skład-
nik ogólnej koncepcji bezpieczeństwa, pojawiło się w połowie XX wieku. Pojęcie 
bezpieczeństwa ludzkiego (human security) do międzynarodowej dyskusji wprowa-
dził w połowie lat 90. XX wieku Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Roz-
woju (UNDP, 1994)14. Dokument ten i kolejny, opracowany w 1999 roku, wśród 
zagrożeń bezpieczeństwa dla ludzkości wymieniał: migracje, międzynarodowy ter-
roryzm i przestępczość, handel i produkcję narkotyków, niekontrolowany przyrost 
demografi czny, a także nierównomierny poziom rozwoju gospodarczego15. Warto 
zauważyć, że przedstawione przez ONZ zagrożenia dla bezpieczeństwa były jedno-
cześnie czynnikami wpływającymi na procesy migracyjne. Ponadto migracje uznano 
również za czynnik oddziałujący na bezpieczeństwo. Oznaczało to, że powiązania 
między wędrówkami ludności a bezpieczeństwem miały charakter zarówno bezpo-
średni, jak i pośredni. 

Na gruncie amerykańskim analizę zależności między tymi obszarami można prze-
prowadzić na przykładzie przemieszczeń ludności z Ameryki Łacińskiej do USA. 
Migracje wywoływało wiele czynników o charakterze społecznym, ekonomicznym 

13  J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska. Współzależności i sprzeczności interesów, 
„Sprawy Międzynarodowe”, z. 7, 1982, s. 29.

14  Human Development Report 1994, United Nations Development Program, New York, 1994, 
http://bit.ly/2CeKkjm, dostęp: 12.02.2018.

15  A. Czubaj, Miejsce jednostki we współczesnym pojmowaniu bezpieczeństwa, „De Securitate et 
Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, nr 1(2), 2016, s. 67.
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czy środowiskowym, które zaburzały poczucie bezpieczeństwa jednostek. Zagroże-
nia obecne w krajach wysyłających, takie jak poszerzająca się strefa ubóstwa, pa-
tologie społeczne, bezrobocie, stanowiły jedne z podstawowych cech charaktery-
zujących napływającą do USA imigrację latynoską. Od drugiej połowy XX wieku 
region Ameryki Łacińskiej był podstawowym źródłem obcokrajowców napływają-
cych do Stanów Zjednoczonych. Historia wędrówek poszczególnych grup etnicz-
nych czy narodowościowych wskazywała rodzaj problemów obecnych w regionie. 
Warto zauważyć, że np. kolejnym falom emigracji kubańskiej towarzyszyły motywy 
związane z zagrożeniami wywołanymi sytuacją polityczną na wyspie16. Uciekano 
przed więzieniem i represjami politycznymi, ale również przed pogorszeniem się 
statusu ekonomicznego. Kubańczycy decydujący się na emigrację ryzykowali życie 
i zdrowie. Geografi czna bliskość wybrzeży USA i Kuby wielu z nich skłoniła do ry-
zykownej przeprawy przez wody Cieśniny Florydzkiej. W połowie lat 90. XX wieku 
media szeroko komentowały exodus tzw. balseros, przeprawiających się na ręcznie 
robionych tratwach (wykonanych z plastikowych butelek, dętek czy czegokolwiek, 
co było w stanie utrzymać się na wodzie)17. 

W historii kubańskiej migracji do Stanów Zjednoczonych proces trwał nieprze-
rwanie aż do czasów współczesnych. W 2015 roku doszło do kolejnego kryzysu 
związanego z uchodźcami kubańskimi. W wyniku ogłoszenia przywracania nor-
malnych relacji między USA a Kubą amerykańska straż graniczna odnotowała 
szybko rosnącą liczbę Kubańczyków usiłujących przedostać się do Stanów Zjed-
noczonych. Już w 2014 roku federalny Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic ogłosił, że 
podwoiła się liczba nielegalnie przybywających wyspiarzy, a kolejne lata przynio-
sły dalszy wzrost18. Rok później na przejściach granicznych skontrolowano po-
nad 40 tysięcy kubańskich uchodźców, a w 2016 roku liczbę tę przekroczono już 
w październiku19. Zmiana wielkości fali uciekających z wyspy Kubańczyków spo-
wodowana była obawami, iż nowa polityka obu krajów przyniesie koniec uprzy-
wilejowanego traktowania wyspiarzy przez amerykańskie prawo imigracyjne. Od 
1995 roku bowiem, za sprawą prezydenta Billa Clintona, obowiązywała reguła 
powszechnie nazywana zasadą „suchej stopy”. Stanowiła, że uchodźcy kubańscy 
pojmani przez amerykańską straż graniczną na wodach terytorialnych USA będą 

16  D. Hoerder, Cultures in Contact: World Migrations in the Second Millenium, Durham–London: 
Duke University Press, 2002, s. 525.

17  R. Luscombe, Cubans Risking Their Lives en Route to US as Thaw Triggers Immigration Policy 
Fears, „The Guardian”, 10.10.2015, http://bit.ly/2EZ5ghp, dostęp: 12.02.2018; M. Navarro, Degrees 
of Freedom for Raft Children, „The New York Times”, 7.09.1994, http://nyti.ms/2Bq43js, dostęp: 
12.02.2018; W. Booth, Surge of Cuban Rafts Hits the Straits, „The Washington Post”, 17.08.1994, http://
wapo.st/2F15swQ, dostęp: 12.02.2018.

18  B. Piven, Cuban Migration to US Rises Amid Historic Thaw in Relations, „AlJazeera America”, 
14.08.2015, http://bit.ly/2H76g3T, dostęp: 12.02.2018.

19  J. Aguilar, Cuban Refugees Flocking to Texas Border, „The Texas Tribune”, 22.03.2016, http://
bit.ly/1pHEamh, dostęp: 13.02.2018; J.M. Krogstad, Surge in Cuban Immigration to U.S. Continues Into 
2016, Pew Research Center, 5.08.2016, http://pewrsr.ch/2aGF00I, dostęp: 13.02.2018.
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zawracani na Kubę. Status uchodźcy i związane z tym przywileje otrzymają zaś ci, 
którym uda się dotrzeć do brzegu20. 

Warto zwrócić uwagę, że w XXI wieku droga wybrana przez Kubańczyków 
wiodła lądem i tym samym stwarzała każdemu wędrującemu szansę dotarcia do 
amerykańskiej granicy „suchą stopą”. Uważano ponadto, że przeprawa unikająca 
wód Cieśniny Florydzkiej będzie bezpieczniejsza. Tymczasem trasa, którą podąża-
li migrujący Kubańczycy, wiodła przez jedne z najniebezpieczniejszych regionów 
Ameryki Środkowej. Zorganizowane grupy przestępcze, podobne do tych znanych 
z pogranicza amerykańsko-meksykańskiego, rozwinęły działalność wzdłuż szlaku, 
a ich ofi arami byli głównie uchodźcy. Warto jednak zauważyć, że świadomość gro-
żących niebezpieczeństw, takich jak morderstwa, porwania dla okupu, przemyt czy 
handel ludźmi, nie wpłynęła na zmniejszenie liczby wędrujących.

Innym przykładem zależności między brakiem bezpieczeństwa a migracjami do 
USA był napływ obywateli krajów uznanych za jedne z najniebezpieczniejszych na 
świecie, tj. Hondurasu i Salwadoru. We wcześniejszych rozdziałach książki podkre-
ślano istotne znaczenie czynnika ekonomicznego dla intensywności migracji. Kiedy 
sytuacja ekonomiczna kraju przyjmującego nie była korzystna, obserwowano spa-
dek liczby imigrantów. W czasie recesji gospodarczych pojawiały się trudności (jak 
większa konkurencyjność na rynku pracy, wzrastająca niechęć w społecznościach 
lokalnych wobec imigrantów i wiele innych), które wstrzymywały decyzję jedno-
stek o przemieszczeniu do czasu, aż kryzys minie. Potwierdziły to zarówno analizy 
Biura Spisu Powszechnego, jak i Pew Research Center przeprowadzone w populacji 
imigrantów latynoskich. Wykazano, że w czasie recesji w latach 2007–2009 do USA 
przybyło mniej Meksykanów niż zazwyczaj. Kiedy kryzys gospodarczy się skoń-
czył, liczba ponownie zaczęła rosnąć. Wzrost był jednak umiarkowany i ostatecznie 
bilans dla lat 2011–2014 miał wartość ujemną21. W przeciwieństwie do migracji mek-
sykańskiej liczba przybywających cudzoziemców z Ameryki Środkowej (w latach 
2011–2014) uległa podwojeniu (zob. rysunek 7). Dodatkowo szacowano, że ponad 
połowa (55%) przybyła nielegalnie. Warto zauważyć, że w przypadku migrantów 
z tzw. Północnego Trójkąta (Honduras, Salwador, Gwatemala) nie dostrzeżono wy-
raźnego spadku liczby przybywających do USA, co potwierdziłoby czysto ekono-
miczny charakter tej migracji. Badacze sugerowali więc, że zwiększony napływ oby-
wateli krajów Ameryki Środkowej do Stanów Zjednoczonych Ameryki stymulowało 
niebezpieczeństwo, na jakie byli oni narażeni we własnych państwach. 

20  L.G. Barberia, U.S. Immigration Policies Toward Cuba [w:] Debating U.S.-Cuban Relations: 
Shall We Play Ball?, J.I. Dominguez, R. Hernandez, L.G. Barberia (red.), New York–London: Routlege, 
2012.

21  D. Cohn, J.S. Passel, A. Gonzalez-Barrera, Rise in U.S. Immigrants From El Salvador, Guate-
mala and Honduras Outpaces Growth From Elsewhere, Pew Research Center, 7.12.2017, http://pewrsr.
ch/2FekI9p, dostęp: 13.02.2018.
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Rysunek 7. Imigranci z Ameryki Środkowej wg daty przybycia do USA, na tle wszystkich imi-
grantów, 2015 r. (w %)

Źródło: G. Lesser, J. Batalova, Central American Immigrants in the United States, Migration Information 
Source, 5.04.2017, http://bit.ly/2Ak5RrA, dostęp: 13.02.2018.

Warto jednak zwrócić uwagę na dane, które kwestionowały dominujący wpływ 
czynników pozaekonomicznych, takich jak wysokość imigranckich przekazów pie-
niężnych wysyłanych do krajów pochodzenia czy motywy wskazywane przez sa-
mych wędrujących. W ostatnich latach Gwatemala, Honduras i Salwador znajdowały 
się w czołowej dziesiątce państw benefi cjentów remittances, wysyłanych z teryto-
rium USA. Nie zmienił tego nawet 1-procentowy ogólnoświatowy spadek całkowitej 
kwoty przekazów, odnotowany przez ekonomistów Banku Światowego w 2016 roku. 
W 2017 roku do Gwatemali wysłano ponad 8 miliardów dolarów, a do Hondurasu – 
ponad 4 miliardy22. 

Dodatkowo z badań przeprowadzonych między 2006 a 2011 rokiem wynikało, 
że wśród wszystkich imigrantów latynoskiego pochodzenia niemal 60% wskazało 
na czynnik ekonomiczny jako najważniejszy w podejmowaniu decyzji o migracji do 
USA. W przypadku obywateli Ameryki Środkowej, spośród których 85% stanowili 
mieszkańcy Północnego Trójkąta, niemal połowa (46%) kierowała się taką motywa-
cją. Jednocześnie zaledwie 18% jako powód podróży wskazywało chęć dołączenia do 
rodziny już obecnej w USA (w porównaniu z 24% dla pozostałych grup latynoskich). 
Badania Encuesta de Migración en la Frontera Sur23 przeprowadzone na terytorium 
Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru wśród osób deportowanych z USA potwierdziły, 

22  Migration and Remittances Data, World Bank, 16.12.2017, http://bit.ly/1T1SUbL, dostęp: 
13.02.2018. 

23  Encuesta de Migración en la Frontera Sur to wspólny projekt rządu meksykańskiego i pozarządo-
wych organizacji, w ramach którego prowadzone są badania nad procesami migracyjnymi na granicach 
Meksyku. Encuesta sobre migración en la frontera sur de México, 2011. Serie Histórica 2006–2011, 
Encuesta de Migración en la Frontera Sur, Mexico, 2013, http://bit.ly/2ED0qZp, dostęp: 13.02.2018.
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że niemal wszyscy Gwatemalczycy (91%), Hondurańczycy (96%) i Salwadorczycy 
(97%) jako główny motyw swojego wyjazdu wskazali poszukiwanie zatrudnienia24. 

Choć z przedstawionych powyżej zestawień wynikało, iż motyw ekonomiczny 
dominował, to należy zauważyć, że drugim powodem wskazywanym przez bada-
nych była przemoc. Obywatele krajów Północnego Trójkąta dwukrotnie częściej niż 
pozostali Latynosi jako powody migracji wskazywali zagrożenia bezpieczeństwa. 
W 2013 roku 90% badanych Salwadorczyków przyznawało, że przestępczość, gangi 
i przemoc były poważnym problemem w ich kraju. Połowa (51%) bała się wracać 
wieczorem samotnie do domu, nawet jeżeli odległość do pokonania nie przekraczała 
kilometra25. 

Z danych agencji ONZ ds. narkotyków i przestępczości wynikało, że sytuacja we 
wszystkich państwach Północnego Trójkąta była poważna, co potwierdzało prawdzi-
wość obaw migrantów uciekających do USA. W 2014 roku Honduras zajął pierwsze 
miejsce w światowym zestawieniu najbardziej niebezpiecznych krajów. Rok później 
w Salwadorze współczynnik morderstw osiągnął dramatyczny poziom – 108,6 za-
bójstw na 100 tysięcy mieszkańców26.

Tabela 4. Współczynnik zabójstw w krajach Północnego Trójkąta w latach 2014–2017
(na 100 tys. mieszkańców)

2017 2016 2015 2014

Gwatemala 26,1 23,7 – 31,2

Honduras 42,8 59,1 63,7 74,6

Salwador 60 91,2 108,6 64,2

Źródło: opracowanie własne za: Homicides, InSight Crime, http://bit.ly/2F1PHWm, dostęp: 13.02.2018; 
Intentional homicide, counts and rates per 100,000 population, United Nations Offi  ce on Drugs and Cri-
me, http://bit.ly/2C0rK30, dostęp: 13.02.2018; Kuang Keng Kuek Ser, Map: Here are Countries with the 
World’s Highest Murder Rates, Public Radio International (PRI), 27.06.2016, http://bit.ly/2nGkQd2, do-
stęp: 13.02.2018; D. Cohn, J.S. Passel, A. Gonzalez-Barrera, Rise in U.S. Immigrants From El Salvador, 
Guatemala and Honduras Outpaces Growth From Elsewhere, Pew Research Center, 7.12.2017, http://
pewrsr.ch/2FekI9p, dostęp: 13.02.2018.

Brak poczucia bezpieczeństwa jako czynnik wpływający na procesy migracyj-
ne może być również rozpatrywany w odniesieniu do sytuacji w kraju docelowym. 

24  D. Cohn, J.S. Passel, A. Gonzalez-Barrera, Rise in U.S. Immigrants From El Salvador, Guate-
mala and Honduras Outpaces Growth From Elsewhere, Pew Research Center, 7.12.2017, http://pewrsr.
ch/2FekI9p, dostęp: 13.02.2018.

25  Mexicans and Salvadorans Have Positive Picture of Life in U.S., Pew Research Center, 24.10.2013, 
http://pewrsr.ch/2BrvdGH, dostęp: 13.02.2018; Salvadoran Immigrants in the United States, Migration 
Policy Institute, 5.01.2010, http://bit.ly/2EnHgHY, dostęp: 13.02.2018.

26  Intentional Homicide, Counts and Rates per 100,000 Population, United Nations Offi  ce on Drugs 
and Crime, http://bit.ly/2C0rK30, dostęp: 13.02.2018; Kuang Keng Kuek Ser, Map: Here are Coun-
tries With the World’s Highest Murder Rates, Public Radio International (PRI), 27.06.2016, http://bit.
ly/2nGkQd2, dostęp: 13.02.2018.
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Oceny zmian w amerykańskiej polityce imigracyjnej, która w XXI wieku ewoluu-
je w coraz bardziej restrykcyjnym kierunku, dowodzą, że spowolnienie strumienia 
imigracyjnego wywołane zostało brakiem poczucia bezpieczeństwa u imigrantów. 
Towarzyszyło ono nawet cudzoziemcom już przebywającym na terytorium USA. 
Obawy przed deportacją nasiliły się od czasu rozpoczęcia prezydentury Donalda 
Trumpa, a decyzje podejmowane przez amerykańskiego prezydenta wzbudziły strach 
nawet wśród legalnie przebywających w USA. Tak było m.in. z przywoływanymi we 
wcześniejszych rozdziałach „marzycielami”. 

W listopadzie 2017 roku prezydent Donald Trump ogłosił decyzję dotyczącą 
przyszłości osób przebywających w USA na podstawie tzw. tymczasowego statu-
su chronionego (temporary protected status)27. Był to rodzaj specjalnej ochrony 
przewidzianej dla osób pochodzących z krajów ogarniętych walkami (np. wojna 
domowa), doświadczonych klęskami żywiołowymi (trzęsienia ziemi, huragany, 
epidemie) czy innymi wyjątkowymi, ale przejściowymi problemami. Listę krajów 
kwalifi kujących się do otrzymania pomocy ustalał Sekretarz Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. W 2018 roku preferencyjnym traktowaniem początkowo objęto oby-
wateli Salwadoru, Haiti, Hondurasu, Nepalu, Nikaragui, Somalii, Sudanu, Sudanu 
Południowego, Syrii i Jemenu. Sytuacja wielu państw z listy była jednak niepewna, 
prezydent Trump zapowiedział bowiem zakończenie ochrony dla Salwadorczyków, 
Haitańczyków, Sudańczyków i Nikaraguańczyków. Obywatelom Hondurasu wa-
runkowo status przedłużono do lipca 2018 roku ze względu na brak dostatecznych 
informacji pozwalających podjąć wiążącą decyzję28. Utrzymano także ochronę dla 
obywateli Sudanu Południowego, a w styczniu 2018 roku rozstrzygnięto o statusie 
obywateli Salwadoru – przedłużono go do września 2019 roku. 

Poczucie zagrożenia ewentualną deportacją, której spodziewali się imigranci po 
odebraniu im tymczasowego statusu ochronnego, wywołało ich zwiększony odpływ 
do Kanady. Haitańczycy stanowili 80–85% szukających azylu za północną granicą 
USA. Funkcjonariusze Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej odnotowali, że mię-
dzy styczniem a sierpniem 2017 roku liczba zatrzymanych potencjalnych azylantów 
w Quebecku wzrosła z 245 do 380029. Wydaje się, że uciekając przed niekorzystnymi 
zmianami w amerykańskim prawie imigracyjnym, Haitańczycy liczyli na zagwaran-
towanie analogicznej ochrony po kanadyjskiej stronie granicy. Tymczasem władze 
państwa również uznały, że sytuacja na Haiti po trzęsieniu ziemi w 2010 roku usta-
bilizowała się w stopniu umożliwiającym zrezygnowanie ze specjalnej ochrony dla 
obywateli tego kraju. 

Bezpieczeństwo jednostki, rozumiane jako czynnik wpływający na procesy mi-
gracyjne, można analizować również w zakresie zagrożeń związanych z zachowa-
niem zdrowia i życia. Granica między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi jest 

27  D. Lind, P.R. Lockhart, Trump’s Next Immigration Target: People Living Legally in US After 
Disaster Struck Their Countries, Vox, 7.11.2017, http://bit.ly/2zjGDfe, dostęp: 13.02.2018.

28  T. Kopan, A. Phillip, M. Green, White House Chief of Staff  Tried to Pressure DHS Secretary to 
Expel Hondurans, CNN, 10.11.2017, http://cnn.it/2nXjlVm, dostęp: 13.02.2018.

29  M. Park, Canada Sees ‘Unprecedented’ Surge in Asylum Seekers, CNN, 18.08.2017, http://cnn.
it/2HdsocS, dostęp: 13.02.2018.
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przykładowym miejscem, gdzie kumuluje się najwięcej takich niebezpieczeństw. 
Migrujący muszą zatem wziąć pod uwagę przynajmniej te najbardziej podstawowe, 
jak zagrożenia związane z działalnością grup przestępczych (np. przemyt i handel 
ludźmi, morderstwa, gwałty), korupcja urzędników, bariery środowiskowe (przepra-
wa przez góry, pustynie, rzeki) czy działalność grup nacjonalistycznych i ksenofo-
bicznych. 

Jednym z głównych niebezpieczeństw jest przemyt migrantów i handel ludźmi. 
Rozróżnienie tych dwóch pojęć jest trudne, co wynika z: 

[...] różnego postrzegania tych procederów przez organy ścigania państwa, na którego 
terenie je wykryto. W kraju tranzytu przemyt migrantów może być defi niowany właśnie 
jako przemyt migrantów, w krajach pochodzenia i przeznaczenia zaś jako handel ludźmi. 
Również takie subtelności, jak jednoczesne wystąpienie cech charakterystycznych dla obu 
procederów, nie ułatwia ich zdefi niowania. Na przykład, gdy koszt przemytu migrantów 
jest pokrywany przez przemytnika, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spłata długu 
zostanie dokonana w ramach ich wyzysku w różnej postaci30. 

W języku angielskim rozróżnienie na poziomie językowym dokonuje się przez 
zastosowanie dwóch odrębnych pojęć: human traffi  cking i human smuggling. Pierw-
sze z nich ma szerszy zakres i dotyczy wszelkich form wykorzystywania migrantów. 
Defi nicja human traffi  cking obejmuje rekrutowanie, udzielanie schronienia, trans-
portowanie oraz przymuszanie ludzi do świadczenia pracy lub usług. Istotą human 
smuggling jest przewożenie ludzi do Stanów Zjednoczonych, w czasie którego do-
chodzi do naruszenia prawa imigracyjnego. Dotyczy to nie tylko działań transgra-
nicznych, związanych z przemycaniem nielegalnych imigrantów przez granicę, ale 
także udzielania schronienia lub transportowania w obrębie granic USA31. 

Obydwie formy tego nielegalnego procederu dotyczą relacji między bezpieczeń-
stwem jednostki a procesami migracyjnymi. Najczęściej jednak problem sprowa-
dzany jest wyłącznie do przypadków nielegalnego przemycania ludzi przez granicę. 
Światowa Organizacja ds. Migracji zwróciła uwagę, że w 2017 roku liczba przypad-
ków śmierci odnotowanych wśród migrantów przedostających się nielegalnie przez 
południową granicę Stanów Zjednoczonych wyniosła 412. Wprawdzie dane były 
niewiele większe od zgromadzonych w 2016 roku (wówczas donoszono o 398 takich 
przypadkach), ale zaobserwowano niepokojące zjawisko. Frank Laczko, jeden z dy-
rektorów IOM, odpowiedzialny za projekt dotyczący niebezpieczeństwa utraty życia 
podczas migracji, zauważył, że: „wzrost śmiertelności jest szczególnie niepokojący, 
gdyż dostępne dane dowodzą, że znacznie mniej imigrantów próbuje się w ostatnich 
latach przedostać do USA z Meksyku”32. 

30  M. Kluczyński, Przeciwdziałanie procederom handlu ludźmi i przemytu migrantów w Polsce, 
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 11(14), s. 237.

31  Human Traffi  cking and Smuggling, U.S. Immigration and Customs Enforcement, 16.01.2013, 
http://bit.ly/2kjuCA5, dostęp: 14.02.2018; szerzej zob.: S. Zhang, Smuggling and Traffi  cking in Human 
Beings: All Roads Lead to America, Westport–London: Greenwood Publishing Group, 2007; S. Tiano, 
M. Murphy-Aguilar, Borderline Slavery: Mexico, United States, and the Human Trade, New York–Lon-
don: Routlege, 2016.

32  Migrant Deaths Remain High Despite Sharp Fall in US-Mexico Border Crossings in 2017, http://
bit.ly/2FSQGYd, dostęp: 14.02.2018.
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Everard Meade z Instytutu Trans-Granicznego (Trans-Border Institute) przy Uni-
wersytecie w San Diego dodał ponadto: 

Jeżeli liczba umierających na granicy ludzi praktycznie nie maleje, podczas gdy maleje 
liczba próbujących się przedostać przez granicę, to sugeruje, że granica robi się coraz bar-
dziej niebezpieczna. Jednym powodem, który odpowiada za ten wzrost, jest działalność 
meksykańskich karteli, które zwiększyły aktywność w tym rejonie33. 

Usługi przemytników stały się powszechne, a czasami nawet obowiązkowe. 
W 2000 roku korzystało z nich 18% cudzoziemców, trzy lata później już niemal co 
trzeci (28%), a w 2005 roku ponad połowa tej grupy (55%)34. Mike Friel, rzecznik 
prasowy Urzędu ds. Ceł i Ochrony Granic, potwierdził, że obecnie niemal wszyscy 
próbujący nielegalnie dostać się przez amerykańsko-meksykańską granicę korzystają 
z usług przemytników35. Działalność zorganizowanych grup przestępczych na grani-
cy rozwinęła się do tego stopnia, że migranci bali się odmawiać oferowanej „ochro-
ny”, by nie wejść w konfl ikt z przestępcami. Pieniądze, które płacili za świadczenie 
usług przez przemytników, nie dawały jednak żadnych gwarancji bezpieczeństwa. 
Kwoty pobierane przez tzw. coyotes rosły równolegle z zabezpieczeniami wdraża-
nymi na granicy. Pod koniec 2017 roku opłaty sięgały 8–10 tysięcy dolarów, czyli 
były niemal dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej36. Prezydent Trump uważał, że 
przyczyniła się do tego polityka represji imigracyjnych realizowanych przez jego 
administrację. Opinii nie podzielali badacze pracujący przy inicjatywie Projekt Mi-
gracji Meksykańskiej (Mexican Migration Project)37. Odwołując się do zgromadzo-
nych danych, dowodzili, że ceny usług przemytników zmieniały się w zależności od 
natężenia strumienia imigracyjnego przepływającego przez granicę. Straż Graniczna 
również potwierdziła, że najwięcej prób nielegalnego przedostania się przez grani-
cę podjęto w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybór Donalda Trumpa na pre-
zydenta. Nie bez znaczenia była działalność rekruterów grup przestępczych, którzy 
straszyli potencjalnych migrantów, że po przejęciu władzy przez Trumpa przedosta-
nie się do USA stanie się niemożliwe. 

Badacze zwrócili również uwagę na skutki uboczne zapowiadanych przez pre-
zydenta USA deportacji imigrantów. Z ogłoszonych planów wynikało, że zagrożone 
mogły poczuć się osoby, które od wielu już lat mieszkały w USA, miały tam rodzi-
ny czy dzieci z amerykańskim obywatelstwem. Takie osoby, usunięte z terytorium 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, wykazywałyby się największym zdeterminowa-
niem w powrocie do tego kraju. Ponadto stanowiłyby grupę potencjalnie najbardziej 

33  J. Rose, Death At The Southern Border An Increasing Risk For Migrants, NPR, 25.07.2017, 
http://n.pr/2ibhOLN, dostęp: 14.02.2018.

34  K.A. Staudt, T. Payan, Z.A. Kruszewski, Human Rights Along the U.S.-Mexico Border: Gendered 
Violence and Insecurity, Tucson: University of Arizona Press, 2009, s. 78.

35  H. Yan, A. Kessler, By the Numbers: Migrant Deaths and Human Traffi  cking in the US, CNN, 
28.07.2017, http://cnn.it/2nYZy8b, dostęp: 14.02.2018.

36  T. Payan, The Three U.S.-Mexico Border Wars: Drugs, Immigration, and Homeland Security, 
2nd Edition: Drugs, Immigration, and Homeland Security, Westport–London, ABC-CLIO, 2016, s. 118.

37  A. Campoy, C. Groskopf, The Trump Tax: Human Smugglers at the US-Mexico Border are Jack-
ing up Prices, SBS, 7.11.2017, http://bit.ly/2Her0GJ, dostęp: 14.02.2018.
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skłonną do skorzystania z usług przemytników, wystawiając tym samym swoje bez-
pieczeństwo na ogromne ryzyko. 

Z analizy danych zbieranych na temat transgranicznej działalności przestępczej 
wynikało, że najczęściej spotykane zagrożenia dla bezpieczeństwa migrantów to po-
rzucenie na szlaku, gwałty, pobicia i porwania38. Do tego zaliczyć należało również 
uduszenia, udary czy zamarznięcia, będące poniekąd skutkami ubocznymi sposobów 
przemytu. Media regularnie donosiły o odnajdywanych ciężarówkach z ciałami mi-
grantów, którzy przewożeni w szczelnie zamkniętych pojazdach umierali z braku 
wystarczającej ilości tlenu39. Jednym z sukcesów służb imigracyjnych w styczniu 
2018 roku było zatrzymanie ciężarówki przewożącej 80 nielegalnych imigrantów. 
Tym razem żaden z nich nie przypłacił tej wyprawy życiem40. 

Do wielu zgonów na migracyjnym szlaku przyczyniały się też czynniki środowi-
skowe. Jedyne miejsca wzdłuż całej granicy meksykańsko-amerykańskiej, które są 
słabo strzeżone, to te, gdzie topografi a terenu i panujące tam warunki klimatyczne 
wykluczają możliwość bezpiecznej przeprawy. Od schyłku XX wieku aż po cza-
sy współczesne przyczyny środowiskowe należały do głównych przyczyn śmierci 
wśród migrujących41. Zamarznięcia, udary cieplne, zawały serca i utonięcia były naj-
częstszymi przyczynami zgonów42. Współodpowiedzialność za te przypadki śmier-
ci często ponosili przemytnicy (coyotes, polleros), którzy nie informowali prowa-
dzonych ludzi o tym, na jakie warunki powinni się przygotować. Świadectwa tych, 
którzy szczęśliwie przetrwali taką podróż, mówiły o sugestiach, by zabierać jak 
najmniej rzeczy. Zebrane dane wskazały, że co trzeciemu badanemu migrantowi za-
brakło pożywienia już w pierwszych dobach przeprawy, a niemal 40% pozostało bez 
wody. Niedostateczne zapasy płynów okazywały się zabójcze dla migrujących przez 
pustynne rejony granicy, podobnie jak niedostosowana do warunków zewnętrznych 
odzież. Różnica temperatur na pustyni Sonora, popularnym miejscu nielegalnego 
przedostawania się do USA, wynosi nawet ponad 40 stopni. W dzień temperatura 
sięga około 43 stopni Celsjusza, a nocą spada nawet do zera43. 

Najbardziej wrażliwymi grupami migrujących często narażonymi na akty prze-
mocy są kobiety i dzieci. W ich przypadku niebezpieczeństwo ma szerszy wymiar 
niż u dorosłych mężczyzn. Dane zgromadzone przez badaczy dowiodły, że dla dzieci 
problem występowania zagrożeń nie kończył się w chwili aresztowania przez patrol 

38  D. Spener, Global Apartheid, Coyotaje, and the Discourse of Clandestine Migration: Distinc-
tions Between Persona, Structural, and Cultural Violence [w:] Global Human Smuggling: Comparative 
Perspectives, D. Kyle, R. Koslowski (red.), JHU Press, 2013.

39  D. Montgomery, M. Fernandez, Y. Joseph, Journey Fatal for 9 Migrants Found in Truck in a San 
Antonio Parking Lot, „The New York Times”, 23.07.2017, http://nyti.ms/2uMdFC8, dostęp: 14.02.2018.

40  M. Sampathkumar, Nearly 80 Undocumented Immigrants Found Crammed in Truck Near US-
Mexico Border, „Independent”, 30.01.2018, https://ind.pn/2EzWOIx, dostęp: 10.02.2018.

41  M. Jimenez, Humanitarian Crisis: Migrant Deaths at the U.S.-Mexico Border, ACLU, Mexico’s 
National Commission of Human Rights, 1.10.2009, http://bit.ly/2sBwb0v, dostęp: 14.02.2018.
42  R. Hoover, CBP Launches Video Campaign to Deter Illegal Immigrants, CNS News, 6.06.2016, 
http://bit.ly/2C1NawS, dostęp: dostęp: 15.02.2018.

43  J. Slack et al., The Geography of Border Militarization: Violence, Death and Health in Mexico 
and the United States, „Journal of Latin American Geography”, March 2006, Vol. 15, Issue 1, s. 15, http://
bit.ly/2BsMNKw, dostęp: 15.02.2018.
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graniczny. Małoletni deportowani na meksykańską stronę granicy, mimo uzgodnień 
między władzami obu państw, nie zawsze trafi ali pod właściwą opiekę. Problem był 
tym bardziej istotny, że w amerykańskich procesach migracyjnych ostatnich kilku 
lat dostrzeżono wyraźny wzrost liczby nieletnich podróżujących samotnie i usiłują-
cych przedostać się do USA. Dzieci przetransportowane do najbliższych meksykań-
skich miast granicznych pozostawiano w miejscach, których nie znały i gdzie nie 
miały krewnych, stąd część z nich kończyła na ulicy44. Z raportu przedstawionego 
w meksykańskim Kongresie wynikało, że w 2008 roku spośród 90 tysięcy zawró-
conych małoletnich przez amerykańskie władze 15% nie wróciło do swoich rodzin-
nych stron45. Władzom meksykańskim zarzucono brak zainteresowania losem dzieci 
z Ameryki Środkowej samotnie migrujących do USA. Organizacja Human Rights 
Watch opublikowała w 2016 roku raport wskazujący skalę zaniedbań organów władz 
państwowych, których zadaniem jest kontrola i regulacja procesów migracyjnych. 
Z ustaleń autorów wynikało, iż Meksyk przyjął bierne stanowisko w sprawie, tłuma-
cząc się tranzytowym charakterem swojego uczestnictwa w tym procesie. Podkreśla-
no, że liczba migrujących dzieci była zbyt duża, by można było proces pozostawić 
bez szczególnego nadzoru. W 2015 roku władze meksykańskie zatrzymały 37 tysię-
cy dzieci. To 55% więcej niż w 2014 roku i 270% więcej niż w 2013 roku. Połowa 
tych dzieci podróżowała bez opieki, a 38% było poniżej 11. roku życia46. 

Jednym z najczęściej spotykanych zagrożeń dla kobiet i dzieci jest przemoc sek-
sualna47. ONZ alarmowała, że około 70% kobiet podróżujących bez męża czy rodzi-
ny padało ofi arą takich przestępstw. Michelle Branac z Kobiecej Komisji ds. Kobiet 
i Dzieci Uchodźców (Women’s Commission for Refugee Women and Children) pod-
kreśliła, że „to stało się normą, w wielu przypadkach dziewczęta zakładają, że taka 
sytuacja może mieć miejsce”. W dokumentalnych i paradokumentalnych fi lmach 
o migracji latynoamerykańskiej do USA, jak choćby The Invisibles w reżyserii Mar-
ca Silvera i Gaela Garcii Bernala, kobiety mówiły, że „normalną” praktyką migran-
tek było prewencyjne zażywanie środków antykoncepcyjnych, nawet przez bardzo 
młode dziewczęta, w celu zabezpieczenia się przed ewentualną ciążą pochodzącą 
z takiego gwałtu48. 

Problem wykorzystywania seksualnego migrantek nie zawężał się tylko do śro-
dowiska przemytników. Z przeprowadzonych badań wynikało, że przypadki naduży-
wania autorytetu władzy przez amerykańskich strażników pracujących na granicy 
też nie należały do rzadkości. Seks był formą łapówki „wręczanej” granicznikowi 
w zamian za uwolnienie schwytanej imigrantki lub zdobycie legalnych dokumentów. 

44  R. Rubio-Goldsmith et al., The “Funnel Eff ect” and Recovered Bodies of Unauthorized Migrants 
Processed By The Pima County Offi  ce of the Medical Examiner, 1990–2005, Report Submitted to the 
Pima County Board of Supervisors, Tucson, Arizona: Binational Migration Institute, 2006, s. 50.

45  M. Jimenez, Humanitarian Crisis: Migrant Deaths…
46  J. Paullier, Abandonados a su suerte: ¿por qué México casi no les da protección a los niños mi-

grantes de Centroamérica?, BBC Mundo, 24.05.2016, http://bbc.in/1sNgfmY, dostęp: 14.02.2018.
47  W.P. Simmons, M. Tellez, Sexual Violence Against Migrant Women and Children [w:] W.P. Sim-

mons, C. Mueller, Binational Human Rights: The U.S.-Mexico Experience, Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 2014, s. 54.

48  The Invisibles, You Tube, http://bit.ly/2y5Zs10, dostęp: 14.02.2018. 
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Zdarzenia opisywane i nagłaśniane przez prasę oraz organizacje broniące praw czło-
wieka stały się przedmiotem dochodzenia zleconego przez Kongres. Wyniki pro-
wadzonego śledztwa pokazały znaczną skalę problemu, a lista oskarżeń wobec pra-
cowników amerykańskich agencji imigracyjnych była długa49. Najwięcej zarzutów 
dotyczyło działalności Straży Granicznej. W 2014 roku Rada ds. Imigracji Amery-
kańskiej (American Immigration Council, AIC) opracowała raport analizujący m.in. 
przypadki niewłaściwego z punktu widzenia prawa zachowania agentów oraz kon-
sekwencje, jakie w związku z tym ponieśli50. Wnioski płynące z tego opracowania 
wskazały na niepokojącą bezkarność służb imigracyjnych. W konfrontacji z urzędni-
kami migranci doświadczali przemocy słownej i fi zycznej, przetrzymywania w nie-
humanitarnych warunkach czy nawet kradzieży posiadanego mienia. W znacznej 
liczbie przypadków strażnicy nie byli za to adekwatnie do przewinienia karani51. Ko-
lejny raport sporządzony dwa lata później potwierdził, że właściwie nic się nie zmie-
niło. W 96% przypadków z 1255 ujawnionych sytuacji przekroczenia uprawnień nie 
podjęto żadnych działań („no action”) zmierzających do ukarania winnego52. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt związany z bezpieczeństwem mi-
grującej jednostki i zagrożeniami, jakie mogą ją spotkać podczas wędrówki. Poza 
negatywnym wpływem przemocy doświadczanej podczas przekraczania granicy 
istotny jest też wpływ na lokalne społeczności, z których pochodzą imigranci. Infor-
macje o tym, co spotyka migrantów, rozprzestrzeniają się w nich, budując atmosferę 
strachu i frustracji53. Granica, która zawsze oznaczała ryzyko, obecnie kojarzy się 
nieodwołalnie z traumą. Rodziny, podejmując decyzję o próbie nielegalnej przepra-
wy któregoś z członków, musiały założyć znaczne prawdopodobieństwo śmierci mi-
granta. Stanowiło to poważny czynnik ograniczający strumień migracyjny płynący 
przez meksykańską granicę. Sondaż przeprowadzony przez hiszpańskojęzyczną wer-
sję gazety „The Dallas Morning News” wspólnie z meksykańskim dziennikiem „El 
Universal” potwierdził strach potencjalnych migrantów. Wśród najczęściej wymie-
nianych przez badanych przyczyn powstrzymujących ich od podjęcia decyzji o nie-
legalnym przekroczeniu granicy były obawy o bezpieczeństwo. Część respondentów 
wyrażała nawet wątpliwości, czy w ogóle możliwe jest zachowanie życia podczas 

49  T. Vanderpool, Price of Admission for Migrant Women, Truth-out.org, 14.07.2008, http://bit.
ly/2EvvqeQ, dostęp: 14.02.2018.

50  S.D. Kang, The INS on the Line: Making Immigration Law on the US-Mexico Border, 1917–1954, 
Oxford: Oxford University Press, 2017, s. 177.

51  G. Verduzco, M.I. de Lozano, Migration from Mexico and Central America to the United States: 
Human Insecurities and Paths for Change [w:] T. Truong, D. Gasper, Transnational Migration and Hu-
man Security: The Migration-Development-Security Nexus, New Delhi–Heidelberg–New York–Dor-
drecht–London: Springer Science & Business Media, 2011, s. 44; J. Lyall, “Welcome to Hell:” The 
Border Patrol’s Repeated Abuse of Children, „The Huffi  ngton Post”, 24.06.2014, http://bit.ly/2Erj2bJ, 
dostęp: 14.02.2018.

52  G. Cantor, Border Patrol Abuses Rarely Result in Any Serious Disciplinary Action, American Im-
migration Council, 2.08.2017, http://bit.ly/2EJw6fV, dostęp: 14.02.2018.

53  J. Slack et al., The Geography of Border Militarization: Violence, Death and Health in Mexico 
and the United States, „Journal of Latin American Geography”, March 2006, Vol. 15, Issue 1, s. 22, http://
bit.ly/2BsMNKw, dostęp: 14.02.2018.
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takiej próby. Jeden z badanych celnie podsumował sytuację: „Zetas54 zrobił to, czego 
nie zrobi żaden mur ani miliardy dolarów wydawane na powstrzymanie napływu 
nielegalnych imigrantów”55.

6.2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA

Wspomniana we wcześniejszym podrozdziale działalność zorganizowanych grup 
przestępczych działających na granicy amerykańsko-meksykańskiej jest problemem 
związanym nie tylko z bezpieczeństwem jednostki. Jest to również poważne wyzwa-
nie z punktu widzenia bezpieczeństwa strukturalnego, czyli takiego, które: 

[...] odnosi się do strony organizacyjnej i instytucjonalnej życia społecznego w kontekście 
międzynarodowym, regionalnym, państwowym i lokalnym. Jego istota polega na takim 
ukierunkowaniu działalności wszystkich instytucji życia społecznego, właściwych dla 
wielorakich jego wymiarów, aby ich działanie, a przede wszystkim jego efekty, gwaranto-
wały bezpieczeństwo personalne56. 

Wiele koncepcji politologicznych nierozerwalnie połączyło pojęcia bezpieczeń-
stwa i państwa, stojąc na stanowisku, iż państwo było podstawowym gwarantem 
bezpieczeństwa jednostki i grup społecznych. W XX wieku coraz istotniejszą rolę 
zaczęto przypisywać również organizacjom oraz systemom międzynarodowym, by 
wreszcie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo globalne. Badacze zauważyli, że procesy 
globalizacyjne współczesnego świata doprowadziły do konieczności redefi nicji poję-
cia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa z uwagi na jego coraz większe przenika-
nie się ze środowiskiem międzynarodowym57. J. Stańczyk zauważył, że:

[...] przejawia się to m.in. poprzez powiązania funkcjonalne bezpieczeństwa inkluzywne-
go w państwie (jak integracja cudzoziemców czy specjalne partnerstwo z krajami, z któ-

54  Los Zetas to jedna z najbardziej brutalnych grup przestępczych działających w Meksyku. Została 
założona przez dezerterów z elitarnej jednostki wojskowej. Znana jest z porzucania ciał z odciętymi 
głowami. 10 lutego 2018 roku amerykański Departament Stanu poinformował o schwytaniu szefa gangu 
José Marii Guizara Valenci. Przestępca urodził się w Kalifornii i posiadał obywatelstwo zarówno Meksy-
ku, jak i USA. Został oskarżony o handel narkotykami przez władze stanów Teksas i Wirginia. Za pomoc 
w jego schwytaniu USA wyznaczyły nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów. Za: Wyznaczono za 
niego 5 milionów dolarów nagrody. Szef kartelu schwytany, TVN24.pl, 10.02.2018, http://bit.ly/2o4ieTV, 
dostęp: 15.02.2018.

55  Border Violence Curbing Mexicans’ Migration, „The Atlantic”, 29.05.2012, http://theatln.
tc/2EsNGkR, dostęp: 15.02.2018.

56  K. Kołodziejczyk, Bezpieczeństwo. Kontekst personalno-aksjologiczny, „Zeszyty Naukowe 
WSOWL”, nr 1(151), 2009, s. 140.

57  W ostatnich latach wokół problemu defi nicji bezpieczeństwa wewnętrznego toczy się ożywiona 
debata. Szerzej na ten temat zob.: C. Rutkowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość – kierowa-
nie – zarządzanie, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, 2010; Bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Warszawa: Dom Wy-
dawniczy Elipsa, 2009; P. Majer, W poszukiwaniu uniwersalnej defi nicji bezpieczeństwa wewnętrznego, 
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, t. 4, nr 7, 2012.
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rych mogą pochodzić lub przemieszczać się zagrożenia) z bezpieczeństwem ekskluzyw-
nym (jak ochrona granic zewnętrznych, wczesne wykrywanie zagrożeń i ostrzeganie czy 
globalne programy i strategie bezpieczeństwa). To nowe międzynarodowe pojęcie bezpie-
czeństwa wewnętrznego podyktowane jest rosnącą świadomością internacjonalizacji bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa w zglobalizowanym świecie i konieczności współ-
pracy międzynarodowej (także instytucjonalnej) w jego zakresie. Tylko w ten sposób 
można sobie współcześnie radzić z takimi transnarodowymi i zinternacjonalizowanymi 
zagrożeniami, jak: terroryzm międzynarodowy, nielegalna migracja, handel narkotykami, 
korupcja czy tzw. pranie brudnych pieniędzy58. 

Z punktu widzenia prowadzonych rozważań najważniejsze będą analizy związa-
ne z pojęciami bezpieczeństwa wewnętrznego/państwowego i narodowego59. O ile 
powszechnie uznaje się, że punktem odniesienia do wyodrębnienia bezpieczeństwa 
wewnętrznego od międzynarodowego może być granica państwa, o tyle badacze 
zwracają uwagę na problem utożsamiania pojęć bezpieczeństwa narodowego i pań-
stwowego60. Większość defi nicji bezpieczeństwa narodowego zakłada istnienie ja-
kiegoś rodzaju obcej interwencji lub agresji zagrażającej bezpieczeństwu danego 
narodu61. Takie wytłumaczenie znalazło się np. w Encyklopedii Britannica: „zabez-
pieczenie narodu przed groźbą podboju przez zewnętrzną potęgę”, czy we francu-
skim Słowniku dyplomatycznym: „układ okoliczności, który sprawia, że państwo 
nie będzie przedmiotem żadnego ataku, a przynajmniej że atak skierowany prze-
ciwko niemu nie będzie miał żadnych szans powodzenia”. Pojęcie bezpieczeństwa 
narodowego podobnie zdefi niowano w Leksykonie współczesnych międzynarodo-
wych stosunków politycznych: „jest to stan lub warunki, w których zapewniona jest 
ochrona narodu i terytorium państwa przed napaścią zbrojną oraz zdolność do jej 
odparcia”62. Na rysunku 8 przedstawiono relacje między bezpieczeństwem narodo-
wym a bezpieczeństwem państwowym. Zaprezentowana koncepcja wskazująca na 
nadrzędność pojęcia bezpieczeństwa narodowego, którego składnikiem jest bezpie-
czeństwo państwa, jest jedną z teorii dyskutowanych przez badaczy. Może to być 
podejście użyteczne w kontekście analiz bezpieczeństwa narodów, których zasięg te-
rytorialny wykracza poza granice państwa. W sytuacji gdy granice narodu pokrywają 
się z granicami państwa, prowadzi do utożsamiania pojęć bezpieczeństwa narodu 

58  J. Stańczyk, Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, „Rocznik 
Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, nr 11, 2010, https://bit.ly/2LMxhiY, dostęp: 30.07.2018. 

59  Szerzej zob.: W. Pokruszyński, Współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe, „Kultura. Poli-
tyka”, nr 5, 2009; J. Gierszewski, Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii i bezpieczeństwa 
narodowego, Warszawa: Difi n, 2013; J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, War-
szawa: Difi n, 2013.

60  M. Lisiecki, Migracja jako realne i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa [w:] Mi-
gracja – wartość dodana?, K. Markowski (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008, s. 11. 

61  Szerzej zob.: P. Frankowski, Świat pozimnowojenny w świetle teorii chaosu [w:] R. Kuźniar, Po-
rządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty, Warszawa: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2005; K.P. Marczuk, Trzecia opcja: gwardie narodowe w wybranych pań-
stwach Basenu Morza Śródziemnego, Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2007; W. Po-
kruszyński, Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 1(70), 2008; 
W. Pokruszyński, Współczesne bezpieczeństwo narodowe, „Kultura i Polityka”, nr 5, 2009.

62  Za: A. Kotliński, Deskryptywna taksonomia typologii bezpieczeństwa w stosunkach międzynaro-
dowych [w:] Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne…, s. 20.
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i bezpieczeństwa państwa. Tylko wówczas uzasadnione jest ich równoważne trakto-
wanie. Zasadniczo jednak:

[...] bezpieczeństwo narodowe (narodu) i bezpieczeństwo państwowe (państwa) – to ści-
śle biorąc różne kategorie pojęciowe. Ale z punktu widzenia praktycznego, na obecnym 
etapie rozwoju historycznego (epoka państw narodowych), można umownie traktować je 
jako tożsame63. 

Część badaczy jednak uważa utożsamianie bezpieczeństwa narodowego i pań-
stwowego za nieuzasadnione i zwraca uwagę na hierarchię zależności między po-
jęciami państwa i narodu. Państwo jest pojęciem szerszym od narodu, w związku 
z czym analogicznie bezpieczeństwo narodowe stanowi część bezpieczeństwa pań-
stwa. Co więcej, są to zagadnienia nierozłączne64. A. Sekściński uważa, że problem 
rozłączania tych pojęć:

[...] jest efektem nieprecyzyjnych tłumaczeń angielskiego national security. Anglosaskie 
rozumienie narodu (nation) jest zrównane z państwem, z uwzględnieniem jego wszystkich 
obywateli, bez względu na ich przynależność etniczną czy kulturową. Z kolei zgodnie 
z teorią kulturalistyczną, naród jest przede wszystkim wspólnotą zjednoczoną kulturą (tra-
dycją, językiem czy religią), która może funkcjonować bez państwa. […] Dlatego pod an-
gielskimi określeniami national security i state security należy rozumieć bezpieczeństwo 
państwa. Jest ono kategorią szerszą, bo odnosi się zarówno do terytorium, jak i ludzi je 
zamieszkujących. W naukach społecznych poprzez bezpieczeństwo państwa rozumie się 
przede wszystkim system wartości stanowiących o jego istocie, do których należą: prze-
trwanie (narodu i państwa), niezależność polityczna (ustrój, suwerenność decyzji) oraz 
jakość życia (poziom społeczny, gospodarczy i kulturowy)65.

Warto również zauważyć, że istnieje między nimi system współzależności. Wy-
nika on z faktu, że silne i bezpieczne państwo buduje się przy zaangażowaniu i po-
parciu jego obywateli, a tym samym staje się ono najlepszą formą realizacji ich in-
teresów i potrzeb66. W przypadku USA granice państwa i narodu są zbieżne, zatem 
dalszą analizę można oprzeć na koncepcji utożsamiającej pojęcia bezpieczeństwa 
państwa i narodu. 

63  S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeń-
stwo Narodowe”, 2(18), 2011, s. 20; M. Ciszek, Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa, „PRO-
SOPON. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne”, nr 2, 2011, https://bit.ly/2ABxVdX, dostęp: 
30.07.2018; W. Pokruszyński, Współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe, „Kultura. Polityka”,
nr 5, 2009; M. Paździor, B. Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Wydawnictwo 
C.H. Beck, 2012.

64  Szerzej zob.: B. Buzan, O. Weaver, J. de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Lon-
don: Lynn Rienner Publishers, 1998; J. Prońko, Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań 
administracji publicznej, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2007.

65  A. Sekściński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesne rozu-
mienie w naukach politycznych, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon”, nr 6, 2013, https://bit.
ly/2LXDszV, dostęp: 30.07.2018.

66  T. Kuć, Istota i dylematy bezpieczeństwa demokratycznego państwa, „De Securitate et Defensio-
ne. O Bezpieczeństwie i Obronności”, nr 2(1), 2015, s. 87.
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Rysunek 8. Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo państwa

Źródło: opracowanie własne za: W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, uwarunko-
wania, system, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2011, s. 93.

Procesom migracyjnym towarzyszą przemoc i agresja, które uważa się za czyn-
niki destabilizujące poczucie bezpieczeństwa. Charakter tych zagrożeń jest inny od 
zawartego w powyższych defi nicjach, co sprawia, że ich użyteczność w analizie za-
grożeń niesionych przez międzynarodowe migracje dla bezpieczeństwa państw i na-
rodów jest niewielka. Bezpieczeństwo państwa jest jednym z najważniejszych zadań 
dla organów władzy danego kraju67. Realizowana przez nie polityka ma za zada-
nie ochronę przed zagrożeniami zewnętrznymi obywateli oraz istniejących struktur. 
Niebezpieczeństwa, jakie dla państwa stwarzają wędrówki ludzkości, związane są 
m.in. z jakościową i ilościową ochroną granic przed niekontrolowanym napływem 
obcych. Podstawowym instrumentem służącym do realizacji tego celu jest dostoso-
wana do oceny jakości zagrożeń polityka imigracyjna. Narzędzia, po jakie sięga się 
najczęściej, to m.in. zwiększenie liczby oraz zakresu uprawnień służb imigracyjnych, 
sprawniejsze egzekwowanie przepisów imigracyjnych czy zwiększenie kontroli toż-
samości przybywających obcokrajowców. 

Współcześnie podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa państw imigracyjnych 
skupiły się wokół pojęcia terroryzmu. Zwraca się uwagę, że zależności między mi-
gracjami a terroryzmem mają co najmniej dwojaki charakter68. Po pierwsze, migracje 

67  Szerzej zob.: A. Gonzales, Reform Without Justice: Latino Migrant Politics and the Homeland 
Security State, Oxford: Oxford University Press, 2014.

68  R. Raczyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, „Bez-
pieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 2, 2015, s. 16.
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stanowią mechanizm pozwalający przedostać się na terytorium państwa będącego 
celem potencjalnego ataku. Po drugie, stwarzają możliwość wykorzystania już obec-
nych na terytorium tego kraju imigrantów, co określa się jako terroryzm rodzimy 
(home grown terrorism, domestic terrorism)69. Jego trudną do wykrycia formą jest 
taktyka tzw. samotnego wilka, osoby zazwyczaj niepowiązanej z żadną organiza-
cją terrorystyczną ani działalnością wywrotową. Publicznie zamachowcy wydają się 
utożsamiać ze społeczeństwem, w którym żyją, podczas gdy potajemnie pielęgnują 
inny system wartości. Rozpoznanie „samotnych wilków” utrudnia fakt, że często 
nie są to osoby pochodzące z pierwszego pokolenia imigrantów. Bywają to zarówno 
urodzone już na terytorium danego kraju dzieci imigrantów (a więc już obywatele), 
jak i niemający bezpośrednich powiązań z imigracyjnym pochodzeniem obywatele, 
którzy zradykalizowali wyznawane poglądy. W Stanach Zjednoczonych statystyki 
opisujące działalność „samotnych wilków” wskazują na istotny wzrost ich liczby 
– od 1970 do 2000 wzrosła ona o 45%. Między 1990 a 2013 rokiem USA były ce-
lem 63% całkowitej liczby zamachów i prób zamachów muzułmańskich „samotnych 
wilków”70. 

Amerykańska administracja dostrzegła powagę sytuacji i choć zamachy 
z 11 września 2001 roku nie były przykładem działalności „samotnych wilków”, 
w istotnym zakresie zmieniły podejście do problemu terroryzmu. W 2011 roku Janet 
Napolitano, wówczas dyrektor w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
ostrzegła, że rośnie zagrożenie związane z działalnością niepowiązanych z żadny-
mi grupami ekstremistycznymi jednostek71. Leon Panetta, ówczesny dyrektor CIA, 
występując przed Senacką Komisją Wywiadu (US Senate Intelligence Committe), 
potwierdził, że „głównym zagrożeniem, na którym powinniśmy skupić naszą uwagę, 
jest strategia samotnego wilka”72. Prezydent Barack Obama podzielił ten pogląd i za-
pewnił, że bardziej prawdopodobnym scenariuszem, przed którym powinni się za-
bezpieczyć Amerykanie, jest zamach „samotnego wilka”, a nie duża skoordynowana 
akcja terrorystyczna73. Jak dalece te opinie były słuszne, dowiodły wydarzenia, które 
miały miejsce dwa lata później. W 2013 roku doszło do zamachu terrorystycznego 
podczas maratonu w Bostonie. Jego sprawcami byli bracia Dzhokhar i Tamerlan Car-
najew. Imigranci, których korzenie sięgały Czeczenii i Kirgistanu, do USA przybyli 
w 2002 roku. Rodzina Carnajewów złożyła wniosek o azyl polityczny w Stanach 

69  Szerzej zob.: Domestic Terrorism, J. Levin, W. Lee Eubank, L. Weinberg (red.), New York: Info-
base Publishing, 2006; Home-Grown Terrorism: Understanding and Addressing the Root Causes of Radi-
calisation Among Groups with an Immigrant Heritage in Europe, T.M. Pick, A. Speckhard, B. Jacuch 
(red.), Amsterdam–Berlin–Tokyo–Washington D.C.: IOS Press, 2009.

70  S. Teich, Trends and Developments in Lone Wolf Terrorism in the Western World An Analysis 
of Terrorist Attacks and Attempted Attacks by Islamic Extremists, International Institute for Counter-
Terrorism, October 2010, http://bit.ly/2swob0q, dostęp: 15.02.2018. 

71  O.E. Danzell, L.M. Maisonet Montañez, Understanding the Lone Wolf Terror Phenomena: As-
sessing Current Profi les, „Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression”, Vol. 8, Issue 2, 
2016.

72  Intelligence Offi  cials Warn Attempted Al Qaeda Attack Months Away, Fox News, 2.02.2010, 
http://bit.ly/2EvoGO9, dostęp: 15.02.2018.

73  Obama Says “Lone Wolf Terrorist” Biggest U.S. Threat, Reuters, 17.08.2011, http://reut.
rs/2Esj6rA, dostęp: 15.02.2018.
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Zjednoczonych. Starszy z braci był początkującym bokserem, młodszy studentem 
i amerykańskim obywatelem. Zarówno bracia, jak i ich matka 18 miesięcy przed 
zamachem zostali wpisani na amerykańską listę osób podejrzewanych o terroryzm74. 

Zarówno działalność imigranckich „samotnych wilków”, jak i przenikanie terro-
rystów na terytorium państwa-celu należą do kategorii bezpośrednich oddziaływań 
między migracjami a terroryzmem. Oprócz tego jednak państwo może odczuwać za-
grażające jego bezpieczeństwu skutki pośrednie. W określonych warunkach napływ 
cudzoziemców stymuluje wzrost radykalnych nastrojów w społeczeństwach przyj-
mujących i rozwój różnych form ekstremizmu politycznego. Zbyt liczna obecność 
obcokrajowców innych kulturowo, słabiej odnajdujących się wśród miejscowych 
zwyczajów, przyczynia się do wzrostu napięć społecznych. Zwłaszcza jeżeli, tak 
jak w przypadku muzułmanów, łączy się ich z aktami terroru. W takich sytuacjach 
rosnące poczucie zagrożenia przeradza się w potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa 
i obywatele zaczynają od państwa wymagać konkretnych działań. Objawem rozwija-
jących się antagonizmów społecznych może być integrowanie się grup nacisku, orga-
nizowanie ulicznych protestów czy akty przemocy na tle ksenofobicznym. Stanowią 
one potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, szczególnie w państwach wielokul-
turowych. Środowiska antyimigracyjne postulują wprowadzenie zwiększonej kon-
troli państwa nad procesami migracyjnymi. Warto jednak zauważyć, że możliwości 
kontrolne państwa są ograniczone, m.in. przez rozwijające się procesy globalizacyjne 
czy przez normy prawa międzynarodowego, zwłaszcza te w zakresie ochrony praw 
człowieka. Dodatkowo na straży nienadużywania przez państwo siły stoją również 
sądy. Zważywszy na istniejące ograniczenia, wydaje się, że najbardziej skutecznym 
przejawem aktywności państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom 
jest skuteczna polityka imigracyjna. 

U progu XXI wieku Stany Zjednoczone Ameryki musiały zmierzyć się z wy-
darzeniami, które poważnie zachwiały poczuciem bezpieczeństwa. Po raz pierwszy 
w historii na własnym terytorium doświadczyły ataku terrorystycznego na tak dużą 
skalę. Od tego czasu polityka imigracyjna zmierzała do zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia analogicznych zagrożeń w przyszłości. Ponieważ część zamachow-
ców przebywała w USA legalnie, będąc posiadaczami tzw. wiz studenckich, pod-
jęto starania zmierzające do uszczelnienia kontroli nad imigracją legalną. Zmiany 
wprowadzone w systemie wizowym zwiększyły nadzór nad posiadaczami zezwo-
leń na pobyt tymczasowy. Podjęto próby stworzenia zintegrowanej bazy danych 
oraz zbudowania efektywnej współpracy między jednostkami egzekwującymi pra-
wo imigracyjne, o czym szerzej było we wcześniejszym rozdziale. Rozbudowano 
również system kontroli określany jako in-country proceedings, którego założeniem 
było prowadzenie wstępnego etapu kontroli imigracyjnej na terytorium kraju wysy-
łającego. W związku z zagrożeniami wynikającymi z napływu do USA nieletnich, 
pozbawionych opieki mieszkańców Ameryki Środkowej otworzono w tych krajach 
specjalne biura imigracyjne. Innym stosowanym rozwiązaniem była wstępna kon-
trola imigracyjna na lotniskach za granicą, dopuszczona na podstawie dwustronnych 

74  D. Graham, Boston Bombings Suspects’ Mother Zubeidat Tsarnaeva ‘Was on Terrorism Data-
base’, „Metro”, 26.04.2013, http://bit.ly/2swTqsj, dostęp: 15.02.2018.



Imigracja a bezpieczeństwo 215

porozumień międzynarodowych. Najczęściej spotykane były jej dwie formy, tj. tzw. 
imigracyjni ofi cerzy łącznikowi (Immigration Liason Offi  cers) oraz ofi cerzy łącz-
nikowi ds. współpracy z liniami lotniczymi (Airline Liaison Offi  cers). Pierwsi sta-
cjonowali w krajach, gdzie był wysoki poziom przestępczości zorganizowanej lub 
które stanowiły istotne źródło nielegalnej imigracji; drudzy współpracowali z rząda-
mi państw oraz liniami lotniczymi w zakresie identyfi kacji osób próbujących prze-
kroczyć granicę na podstawie fałszywych dokumentów, ich zadaniem było również 
zwalczanie procederu handlu ludźmi75. 

Wśród ważnych narzędzi pozwalających państwu czuwać nad bezpieczeństwem 
granic znalazły się osiągnięcia nowoczesnych technologii. Południowa granica 
USA ma charakter wysoce zmilitaryzowany, za co odpowiada nie tylko liczba pra-
cujących tam strażników, ale również najnowocześniejszy sprzęt. Na wyposażeniu 
są nowoczesne drony, czytniki tablic rejestracyjnych umieszczone przy drogach, 
helikoptery z kamerami na podczerwień. Skanerów rentgenowskich używa się do 
prześwietlania pojazdów i wykrywania schowków służących do przemytu ludzi, 
broni czy narkotyków. Na granicy znajduje się ponadto 12 tysięcy czujników ruchu, 
a także bez załogowe statki powietrzne wyposażone w radary. Jednym z najnow-
szych sprzętów są tzw. Marcboty, roboty ze specjalnym systemem radarowym do 
wykrywania tuneli76. 

Do najważniejszych czynników zagrażających bezpieczeństwu państwa należy 
napływ nielegalnych imigrantów. Na granicy meksykańsko-amerykańskiej podej-
mowanych jest najwięcej starań mających uszczelnić granicę. Obok wspomnianego 
już procesu militaryzacji organizowane są kampanie uświadamiające potencjalnym 
wędrowcom, z jakim ryzykiem wiążą się próby nielegalnego przedostawania się 
przez granicę. W maju 2016 roku Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic rozpoczął emisję 
pierwszego hiszpańskojęzycznego cyklu krótkich, 60-sekundowych fi lmów – swoje 
doświadczenia opisują w nich ci, którzy przeżyli dramat nielegalnego przekraczania 
amerykańskiej granicy. W pierwszym odcinku, zatytułowanym Nie ryzykuj życia (No 
Arriesgue Su Vida), anonimowa kobieta ostrzegała: 

Wiele trzeba wycierpieć. Spotykasz ludzi, którzy próbują Cię wykorzystać seksualnie. 
Czasami podróżujesz w przyczepie ściśnięty tak, że nie możesz złapać tchu. Moja despe-
racja była ogromna. Podróżowaliśmy szczelnie zamknięci i ściśnięci w dziesięć osób. […]
Na koniec tego wszystkiego nic nie było tak, jak nam obiecywano77. 

Kampania skierowana była do rodzin środkowoamerykańskich mieszkających 
w Stanach Zjednoczonych. Miała zniechęcić je do opłacania kosztów wynajęcia 
przemytników dla krewnych chcących do nich dołączyć w USA. Amerykańska 

75  R. Raczyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, „Bez-
pieczeństwo. Teoria i praktyka”, nr 2, 2015, s. 27–28.

76  J. Harte, Exclusive: No Wall, But More High-Tech Gear, Fencing Sought by U.S. Border Agents, 
„Reuters”, 28.04.2016, http://reut.rs/2EvJuF6, dostęp: 15.02.2018; R. Nixon, On the Mexican Border, 
a Case for Technology Over Concrete, „The New York Times”, 20.06.2017, http://nyti.ms/2sOQVkE, 
dostęp: 15.02.2018.

77  R. Hoover, CBP Launches Video Campaign to Deter Illegal Immigrants, CNS News, 6.06.2016, 
http://bit.ly/2C1NawS, dostęp: 15.02.2018.
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administracja liczyła, że zebranie 10–15 tysięcy dolarów (tyle wynosi obecnie cen-
nik szmuglerów na trasie Ameryka Środkowa–USA) okaże się dla większości po-
tencjalnych imigrantów barierą nie do pokonania. Akcja miała również oddziały-
wać psychologicznie na „sponsorów” nielegalnej imigracji i wywoływać poczucie 
współodpowiedzialności za śmierć i zło, jakie stawały się udziałem ich najbliższych 
podczas takiej przeprawy. Kampania niosła jeszcze jeden, niezwerbalizowany w fi l-
mie, sygnał, że nawet jeśli uda się przedostać nielegalnie przez granicę, imigrantowi 
nadal grozi niebezpieczeństwo deportacji przy pierwszej okazji, kiedy ujawniony 
zostanie jego nieuregulowany status prawny. W dobie coraz bardziej restrykcyjnej 
polityki imigracyjnej w USA był to sygnał skłaniający potencjalnych migrantów do 
poważnej refl eksji. Programy informacyjne amerykańskiego rządu kierowane były 
również bezpośrednio do ludności mieszkającej w najbardziej problematycznych 
krajach wysyłających, tj. Meksyku, Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru. Tak było 
z akcją „Poznaj fakty” (Know the Facts), na którą złożyły się spoty telewizyjne, 
radiowe i plakaty zniechęcające do nielegalnej imigracji78. Organy odpowiedzialne 
za kontrolę granic skrytykowano jednak za pomysł rozdzielania rodzin z dziećmi 
zatrzymanych podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy. Inicjatywa trafi ła 
do sądu niemal natychmiast po jej wdrożeniu. 

W kontekście rozważanych procesów imigracyjnych warto również zwrócić 
uwagę na problem przestępczości. W Stanach Zjednoczonych przyjęte rozwiązania 
prawne pozwalają państwu w określonych okolicznościach stosować kary o charak-
terze imigracyjnym nawet w przypadku popełniania przestępstw pospolitych, w swej 
genezie niemających nic wspólnego z przewinieniami imigracyjnymi. Idea prawa 
imigracyjnego zbudowana została na założeniu, że cudzoziemiec wpuszczony na 
terytorium państwa nie może stać się ciężarem dla amerykańskiego podatnika ani 
zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców czy samego państwa. Obie te sytuacje gro-
żą konsekwencjami o charakterze migracyjnym, tj. wydaleniem poza granice kraju. 
Strach przed deportacją stał się zatem instrumentem oddziaływania nie tylko na po-
pulację nielegalnych imigrantów, ale również na przebywających zgodnie z prawem 
na terytorium USA. 

Jednym z kroków polityki imigracyjnej Donalda Trumpa, konstruowanej zgod-
nie z przewodnią myślą: Make America Save Again, było wezwanie Departamentu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego do stworzenia komórki o akronimie VOICE (Victims 
Of Immigration Crime Engagement). Był to kolejny etap strategii bezpieczeństwa 
państwa budowanej na strachu przed imigrantami79. Zarówno w czasie kampanii pre-
zydenckiej, jak i po objęciu urzędu Donald Trump nie zmienił swojego nastawie-
nia do imigrantów. Odpowiedzialnością za amerykańskie problemy z terroryzmem 
oraz przestępczością obarczył uchodźców oraz nielegalną imigrację. Po powszechnie 

78  “Know the Facts” Public Information Campaign, U.S. Customs and Border Protection, http://bit.
ly/2oezoO6, dostęp: 16.02.2018.

79  President Donald J. Trump Stands with the Victims of Illegal Alien Crime, The White House, 
22.01.2018, https://bit.ly/2KhPpzy, dostęp: 30.07.2018; D.J. Camacho, Trump’s Weekly List of ‘Immi-
grant Crimes’ is as Sinister as it Sounds, „The Guardian”, 22.03.2017, https://bit.ly/2o58tT2, dostęp: 
30.07.2018; D. González, Trump Administration’s Immigrant-Crime Hotline Releases Victims’ Personal 
Information, „The Republic”, 21.01.2018, https://bit.ly/2vyXuXx, dostęp: 30.07.2018. 
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skrytykowanej decyzji o wprowadzeniu zakazu imigracji z siedmiu, głównie mu-
zułmańskich, krajów kolejny krok imigracyjnej strategii Trumpa wymierzony zo-
stał w nielegalnych imigrantów. Głośno komentowane w mediach zabójstwo kobiety 
z San Francisco, dokonane przez nielegalnego imigranta w 2015 roku, stało się argu-
mentem na rzecz zaostrzenia przepisów80. Sprawca był już kilkukrotnie deportowany 
z USA za popełnione przestępstwa. Sąd w San Francisco wymierzył mu też kary, po 
których odbyciu nie został wydalony z kraju, gdyż miasto miało status tzw. sank-
tuarium (sanctuary city), czyli jego władze nie deportowały imigrantów za drobne, 
niekryminalne przestępstwa. Po odbyciu zasądzonej kary byli oni na powrót wypusz-
czani na łono społeczeństwa. W dyskusji, jaka się wywiązała po tym wydarzeniu, 
były gubernator stanu Arkansas, Mike Huckabee (republikanin), skomentował: „Ona 
nie żyje, ponieważ nie zrobiliśmy najprostszej, najbardziej podstawowej rzeczy, któ-
rą państwo powinno zrobić, nie zabezpieczyliśmy naszych granic”81. 

Morderstwo z San Francisco przyczyniło się do ożywienia debaty nad problemem 
przestępczości cudzoziemców: 

Amerykanie długo wierzyli, że imigranci popełniają więcej przestępstw niż rodzimi 
mieszkańcy USA, a imigracja prowadzi do wzrostu przestępczości. To przekonanie nie 
miało żadnego odniesienia do dowodów. Imigranci nie bardziej niż rodzimi mieszkańcy 
byli skłonni do popełniania przestępstw, a w niektórych okolicznościach nawet mniej82. 

W publicznej debacie nad wpływem imigracji na bezpieczeństwo te stereotypy 
były jednak powszechne i mocno zakorzenione. Zmiany nastawienia części społe-
czeństwa nie wywoływał nawet fakt, że zgromadzone dane wskazywały na ogólny 
spadek przestępczości w Stanach Zjednoczonych, gdy w tym samym czasie liczba 
imigrantów konsekwentnie rosła. Między 1990 a 2013 rokiem udział imigrantów 
w całkowitej liczbie osób zamieszkujących USA wzrósł z 8% do 13%, a liczba niele-
galnych imigrantów potroiła się (z ponad 3 do 11 milionów). Jednocześnie wskaźni-
ki dotyczące przestępczości spadły, dla przykładu: w kategorii przestępstw ciężkich 
(zbrodni) o 48%, a przestępstw przeciwko własności (kradzieże, rabunki) – o 41%83. 

AIC, opierając się na danych zgromadzonych przez amerykańskie Biuro Spisu 
Powszechnego, dokonała weryfi kacji tezy o skłonności imigrantów do popełniania 
przestępstw i zaburzania amerykańskiego poczucia bezpieczeństwa. Zaobserwowa-
no, że w populacji mężczyzn w wieku 18–39 lat karę więzienia odbywało 1,6% imi-
grantów oraz 3,3% grupy urodzonej na terytorium USA i tendencja ta utrzymywała 

80  Sprawa zakończyła się w listopadzie 2017 roku. Sąd uznał imigranta za niewinnego zarzucanego 
mu zabójstwa Kate Steinle. Za: Undocumented Immigrant Found Not Guilty of Murdering Woman in 
San Francisco, Fox8, 30.11.2017, http://bit.ly/2C3qj3V, dostęp: 16.02.2018; D. Bier, Trump Is Wrong 
About Undocumented Immigrants and Crime, „Newsweek”, 1.05.2017, http://bit.ly/2CpF64J, dostęp: 
16.02.2018.

81  M. Tanni, The Chilling Murder of a San Francisco Woman Has Roiled the Immigration Debate, 
„Business Insider”, 11.07.2015, http://read.bi/2EN0O7W, dostęp: 16.02.2018.

82  J.T. Simes, M.C. Waters, The Politics of Immigration and Crime [w:] S.M. Bucerius, M.H. Tonry, 
The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration, Oxford: Oxford University Press, 2014, 
s. 457.

83  W.A. Ewing, D.E. Martinez, R.G. Rumbaut, The Criminalization of Immigration in the United 
States, American Immigration Council, 13.07.2015, http://bit.ly/2cqnjhe, dostęp: 16.02.2018, s. 5.
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się od kilku już dekad. Porównując dane ze spisów powszechnych z 1980, 1990 
i 2000 roku, potwierdzono, że proporcja wypadała na niekorzyść populacji urodzo-
nej w Stanach Zjednoczonych84. Na dowód tej tezy, przeprowadzono wiele dodatko-
wych analiz, które zbadały populację imigrantów także pod względem etnicznym. 
Nie znaleziono potwierdzenia głoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa opinii, 
że „Meksykanie to kryminaliści”85. R.J. Sampson badania nad związkiem imigra-
cji z poziomem przestępczości w miastach o typowo imigranckim rodowodzie opa-
trzył konkluzją: „Miasta, gdzie koncentruje się imigracja, są najbezpieczniejszymi 
miejscami”86. 

Warto zauważyć, że chociaż imigranci nie wpływali zasadniczo na poziom kry-
minalnych zachowań w społeczeństwie amerykańskim, w kontekście procesów 
migracyjnych zwrócono uwagę na pojęcie krymigracji (crimmigration). Badacze 
problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego współczesnych Stanów Zjednoczonych 
posługują się tym pojęciem w celu wskazania kierunku, w jakim zmierza polityka 
imigracyjna USA. Określenie trafnie oddawało proces konwergencji, jaka zachodziła 
między prawem imigracyjnym a prawem karnym. Te dwie odrębne kiedyś gałęzie 
coraz bardziej stapiały się ze sobą, przy czym widoczna było tendencja do „wchła-
niania” prawa imigracyjnego przez prawo karne87. We współczesnej kulturze praw-
nej przestępstwa natury imigracyjnej stały się kryminalnymi, a ich dotychczasowy 
cywilny charakter zmienił się w karny. Dotyczyło to nie tylko przedmiotu prawa, 
ale i procedur, które nawet w sprawach imigracyjnych coraz bardziej przypominały 
postępowania prowadzone przed sądami karnymi. W życiu codziennym mieszkają-
cych w USA imigrantów oznaczało to zagrożenie deportacją nawet za bójkę w barze 
czy drobną kradzież sklepową88. Według zwolenników restrykcyjnego prawa imi-
gracyjnego postępujący proces kryminalizacji był wynikiem zagrożeń, jakie niosła 

84  Ibidem.
85  K. Reilly, Here Are All the Times Donald Trump Insulted Mexico, „Time”, 31.08.2016, http://

ti.me/2rfFX7m, dostęp: 16.02.2018; J. Ross, Pence: Yes, Trump Called Mexicans Rapists and Crimi-
nals, But you Keep Forgetting About the Other Part, „The Washington Post”, 5.10.2016, http://wapo.
st/2sDS1Ao, dostęp: 16.02.2018.

86  R.J. Sampson, Rethinking Crime and Immigration, „Contexts”, Winter 2008, http://bit.
ly/2EOG67P, dostęp: 16.02.2018. 

87  J. Stumpf, The Crimigration Crisis: Immigrants, Crime and Sovereign Power, „American Univer-
sity Law Review”, Vol. 56, 2006, Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper No. 2007-2, 
s. 376, http://bit.ly/2C3j4Ja, dostęp: 16.02.2018.

88  Warto zwrócić uwagę na kazus Padilla v. Commonwealth of Kentucky z 2010 roku [559 U.S. 356 
(2010)] – zobowiązywał on adwokatów do informowania klientów, którym postawiono zarzuty o cha-
rakterze kryminalnym, o zagrożeniu deportacją. Do czasu wydania orzeczenia przez Sąd Najwyższy 
tradycyjnie obrońcy musieli informować o bezpośrednich konsekwencjach popełnionych czynów, jak 
rodzaj kary czy jej długość. Nie uznawano za obowiązkowe informowanie o sankcjach cywilnych, jak 
utrata praw wyborczych, zawodowych licencji czy świadczeń państwowych. Ewentualną deportację 
uznawano również za sankcję cywilną. Szerzej zob.: C.E. Kubrin, M.S. Zatz, R. Martinez, Punishing 
Immigrants: Policy, Politics, and Injustice, New York–London: NYU Press, 2012; D. Kanstroom, The 
Right to Deportation Counsel in Padilla v. Kentucky: The Challenging Construction of the Fifth-and-a-
Half Amendment, 58 UCLA L. Rev. 1461 (2010–2011), https://bit.ly/2LKWWbM, dostęp: 30.07.2018; 
McGregor Smith, From Collateral to Integral: The Seismic Evolution of Padilla v. Kentucky and Its 
Impact on Penalties beyond Deportation, 54 Howard L.J. 795 (2010–2011), https://bit.ly/2LWUfmB, 
dostęp: 30.07.2018. 
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dla państwa i społeczeństwa amerykańskiego imigracja. Usprawiedliwieniem dla za-
chodzących zmian miała zaś być rosnąca przestępczość, której synonimem stała się 
imigracja nielegalna. 

Wraz z utożsamieniem obcokrajowców z terroryzmem proces kryminalizacji mi-
gracji zaczął rozwijać się intensywniej. Bezpieczeństwo wewnętrzne stało się dla 
Amerykanów naczelnym celem i podjęto wiele działań, żeby go osiągnąć. W 2001 
roku prezydent George W. Bush ogłosił nową strategię walki z terroryzmem. Uważa-
no, że usprawiedliwiała ona wprowadzanie podwyższonych standardów bezpieczeń-
stwa wewnętrznego oraz działania podejmowane na granicach USA89. Zarówno pod-
pisany przez prezydenta w październiku 2001 roku PATRIOT Act90, jak i pochodzące 
z następnego roku Homeland Security Act91 oraz Enhanced Border Security and Visa 
Entry Reform Act92 ustanowiły nowy rodzaj postępowania z imigrantami przebywa-
jącymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Strategia określana jako „zero tolerancji 
w egzekwowaniu prawa imigracyjnego” przyczyniła się do znacznego wzrostu licz-
by deportacji93. W latach 1908–1980 z USA usunięto 56 tysięcy imigrantów skaza-
nych za przestępstwa natury kryminalnej94. W samym 2004 roku takich przypadków 
odnotowano 88 tysięcy. Rekordowe wyniki deportacji, jak dotąd, odnotowała jednak 
administracja Baracka Obamy (środowiska imigranckie przyznały za to prezydento-
wi ironiczny tytuł Deporter in Chief). W latach 2009–2015 wydano 2,5 miliona na-
kazów deportacyjnych (nie licząc tzw. self-deportees95 oraz osób zawróconych przez 
Straż Graniczną)96. Prezydent, tłumacząc intencje towarzyszące zaostrzaniu polityki 
wobec imigrantów, zapewniał, że celem było usuwanie „zbrodniarzy, a nie rodzin; 
kryminalistów, a nie dzieci; członków gangów, a nie matek ciężko pracujących na 
utrzymanie swoich dzieci”97. 

Barack Obama zmodyfi kował założenia dotyczące polityki budowania bezpie-
czeństwa wewnętrznego przez ścisłą kontrolę procesów imigracyjnych. W porów-
naniu z poprzednikiem znacznie umniejszył rolę operacji mających wykrywać 

89  K.R. Arnold, Anti-immigration in the United States: A Historical Encyclopedia, Santa Barbara–
Denver–Oxford: ABC-CLIO, 2011, s. 494.

90  Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism Act (PATRIOT Act), Publ. L. 107-56, (October 26, 2001), 115 Stat. 272, Government 
Publishing Offi  ce, https://bit.ly/2f7oyYP, dostęp: 30.07.2018.

91  Homeland Security Act of 2002, Pub.L. 107-296, (November 25, 2002), 116 Stat. 2135, Govern-
ment Publishing Offi  ce, https://bit.ly/2vtxP2j, dostęp: 30.07.2018.

92  Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act, Pub.L. 107-173, (May 14, 2002), 116 Stat. 
543, Government Publishing Offi  ce, https://bit.ly/2NZqO0y, dostęp: 30.07.2018.

93  T. Miller, Blurring the Boundaries Between Immigration and Crime Control After September 11th, 
„Boston College Third World Law Journal”, Vol. 25, Issue 1, 2005, s. 87, http://bit.ly/2C5HwcM, dostęp: 
16.02.2018.

94  W.A. Ewing, D.E. Martinez, R.G. Rumbaut, op.cit.
95  Self-deportation – to rozwiązanie dopuszczające dobrowolne opuszczenie USA przez imigran-

ta, którego nielegalny status został ujawniony i który zostanie poddany procedurze deportacyjnej przez 
służby imigracyjne. Pozwala to uniknąć cudzoziemcowi przebywania w areszcie deportacyjnym w ocze-
kiwaniu na decyzję sądu nakazującą opuszczenie terytorium Stanów Zjednoczonych. 

96  S. Marshall, Obama Has Deported More People Than Any Other President, ABC News, 
29.08.2016, http://abcn.ws/2bvywSV, dostęp: 16.02.2018.

97  Ibidem.



Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji...220

nieprawidłowości o charakterze imigracyjnym w miejscach pracy. Wspierał zaś pro-
gram Bezpieczne Społeczności i wprowadził system preferencji w egzekwowaniu 
prawa imigracyjnego. Według trzystopniowej skali w pierwszej kolejności zajmo-
wano się przypadkami zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, obcokrajowcami za-
trzymanymi na granicy, członkami gangów oraz imigrantami oskarżonymi o ciężkie 
przestępstwa (felonies, aggravated felonies). Do drugiej kategorii zaliczono imigran-
tów, którzy popełnili trzy lub więcej drobnych wykroczeń albo jedno poważne, ob-
cokrajowców, którzy przybyli do USA bez zezwolenia (pierwszy lub kolejny raz) 
po 1 stycznia 2014 roku, oraz tych, którzy znacząco naruszyli zasady programu wi-
zowego. W trzeciej kategorii uwzględniono obcokrajowców, wobec których nakaz 
opuszczenia terytorium Stanów Zjednoczonych wydano 1 stycznia 2014 roku lub 
później98. 

W koncepcjach budowy bezpieczeństwa narodowego wszystkich administracji 
prezydenckich XXI wieku granica stanowiła główny punkt odniesienia. George W. 
Bush rozwinął system kontroli przyjeżdżających. Od 2003 roku, w ramach programu 
US Visitor and Immigrant Status Indicator Technology (US-VISIT)99, służby imigra-
cyjne gromadziły odciski palców i zdjęcia wszystkich cudzoziemców, którzy stawiali 
się w punktach kontroli granicznych w portach lotniczych i morskich. Zbierane dane 
biometryczne przechowywano w bazie Automated Biometric Identifi cation System 
(IDENT) powiązanej ze zbiorem odcisków palców zarządzanym przez FBI, Inte-
grated Automated Fingerprint Identifi cation System (IAFIS)100. Prezydent Obama 
wspierał wdrażanie Secure Border Initiative Network (SBInet), programu rozpoczę-
tego w 2006 roku i powszechnie nazywanego „wirtualną granicą”. Jego celem było 
wyposażenie strażników na granicy w zaawansowane technologicznie sprzęty ma-
jące ułatwić komunikację i przepływ informacji. Realizacji programu towarzyszyło 
wiele kontrowersji, które przyczyniły się do jego zakończenia w 2011 roku (o czym 
szerzej było we wcześniejszej części książki)101. 

Każdy z prezydentów XXI wieku sukcesywnie zwiększał również liczbę pracu-
jących na granicy strażników. Prezydent Donald Trump przywiązywał szczególną 
wagę do działań podejmowanych wzdłuż linii oddzielającej USA od południowych 
sąsiadów. Zwiększył liczbę pracującego tam personelu, przystąpił do budowy dal-
szych części muru, a nawet skierował dodatkowe siły Gwardii Narodowej102. W od-

98  M. Chishti, S. Pierce, J. Bolter, The Obama Record on Deportations: Deporter in Chief or Not?, 
Migration Policy Institute, 26.01.2017, http://bit.ly/2COIkzr, dostęp: 16.02.2018.

99  Szerzej zob.: US Visitor and Immigrant Status Indicator Technology, Department of Homeland 
Security, https://bit.ly/2OBtanI, dostęp: 30.07.2018.

100  All About Integrated Automated Fingerprint Identifi cation System (IAFIS), PoliceOne.com, 
1.03.2009, http://bit.ly/2F6KCvT, dostęp: 16.02.2018. 

101  P. Bump, The Last Time the United States Tried to Build a Virtual Border Wall, it Wasn’t Exactly 
a Big Success, „The Washington Post”, 30.08.2016, http://wapo.st/2EytmCN, dostęp: 16.02.2018.

102  Gwardia Narodowa miała być dodatkowym zabezpieczeniem granicy przed nadciagającą kolum-
ną imigrantów z Ameryki Środkowej, głównie obywateli Hondurasu. W marcu i kwietniu 2018 roku oko-
ło 1500 ludzi kontynuowało marsz przez terytorium Meksyku w kierunku granicy USA. Donald Trump 
zażądał od władz południowego sąsiada powstrzymania imigrantów, grożąc zerwaniem NAFTA oraz 
zaprzestaniem pomocy fi nansowej dla Hondurasu, jeśli marsz nie zostanie przerwany. Według informacji 
aktualnych na 24 kwietnia 2018 roku liczba wędrowców zmniejszyła się (szacunki mówiły o około 1000 
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różnieniu od swoich poprzedników prezydent Trump wprowadził zakaz imigracji 
dla grup, które uważał za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, 
tj. uchodźców i muzułmanów. Wprawdzie Barack Obama tuż przed przekazaniem 
urzędu nowo wybranemu prezydentowi (styczeń 2017 roku) zakończył procedurę 
przyjmowania do USA uchodźców z Kuby, ale jego decyzja podyktowana była nie 
kwestiami bezpieczeństwa państwa i narodu, lecz polityką zagraniczną i nowym 
rozdziałem w stosunkach międzynarodowych, który otwierały obydwa państwa. Po-
lityka imigracyjna Donalda Trumpa zdecydowanie i jednoznacznie określiła odpo-
wiedzialność imigracji za bezpieczeństwo państwa i jednostki. Konsekwencją tego 
jest brak dzielenia imigrantów według ustalonych priorytetów, jak miało to miejsce 
w czasach administracji Baracka Obamy. Odpowiedzialność ma charakter równy 
i zbiorowy. W rezultacie w Ameryce Donalda Trumpa nie czują się bezpiecznie na-
wet legalnie przebywający imigranci. 

kontynuujących podróż imigrantów), gdyż część postanowiła pozostać w Meksyku i złożyła wnioski 
azylowe. Pozostali nadal kierowali się w stronę granicy Stanów Zjednoczonych.





SPOŁECZNY WYMIAR MIGRACJI

Jedną z kluczowych kwestii (obok dyskutowanych już wcześniej aspektów ekono-
micznych, prawnych czy z zakresu bezpieczeństwa) w analizie poświęconej współ-
zależnościom i czynnikom kształtującym charakter imigracji do USA jest kontekst 
społeczny. Migracje związane są z charakterem społeczeństw przyjmujących, a właś-
ciwa polityka integracyjna zmniejsza procesy izolacji cudzoziemców i tworzenia się 
tzw. społeczeństw równoległych. Tym samym w społecznościach przyjmujących 
mniej jest przesłanek do rodzenia się postaw ksenofobicznych, a: 

[...] ułożenie normalnych relacji pomiędzy społeczeństwami przyjmującymi a zbioro-
wościami imigranckimi wymaga wypracowania pewnego kompromisu, który nierzadko 
oznacza – w przypadku społeczeństwa przyjmującego – akceptację dla odmienności, zaś 
w przypadku społeczności imigranckich – rezygnację z pewnych elementów własnej tra-
dycji kulturowej, które stoją w sprzeczności z podstawowymi wartościami kraju osiedle-
nia1. 

Takiego kompromisu Amerykanie poszukują od początków swojej państwowo-
ści. Wyjątkowy naród, oparty w swej genezie na tradycji imigracyjnej i przez ponad 
200 lat istnienia kształtowany przez kolejne fale napływających obcokrajowców, 
koncepcje swojego rozwoju budował na podstawie zmieniających się teorii2. Każda 
z nich proponowała optymalne rozwiązania zagospodarowania stałej obecności grup 
odmiennych kulturowo i cywilizacyjnie. „Naród imigrantów”, jak często za Johnem 

1  R. Raczyński, Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, „Bez-
pieczeństwo. Teoria i praktyka”, nr 2, 2015, s. 29.

2  Istnieje wiele opracowań dotyczących koncepcji asymilacyjnych i procesu rozwoju społeczeń-
stwa amerykańskiego, z klasyczną już pozycją H. Kubiaka Rodowód narodu amerykańskiego, Kraków: 
Wydawnictwo Literackie, 1975, na czele. Ze względu jednak na to, że przedmiotem analiz zawartych 
w książce były procesy współczesne, nie poświęcono wiele miejsca na omówienie kontekstu historycz-
nego rozwoju koncepcji asymilacyjnych. Niemniej jednak siła zakorzenienia w powszechnej świado-
mości teorii melting pot czy mozaiki społecznej zdawała się uzasadniać potrzebę takiego nawiązania we 
wprowadzeniu do współczesnego charakteru społeczeństwa amerykańskiego.

Rozdział 7
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F. Kennedym określa się Amerykanów, potrafi ł osiągnąć jedność w różnorodności3. 
Jak twierdzi M. Banaś:

[...] wspólne dziedzictwo zostało ukształtowane w procesie ścierania się, rywalizacji 
a później, współpracy jednostek i zbiorowości tubylczych oraz tych przybywających na 
kontynent północnoamerykański z różnych stron świata4. 

Procesy te doprowadziły do ukształtowania się społeczeństwa różnorodnego na 
poziomie mikro, z bogactwem tworzących go grup etnicznych i rasowych, oraz jed-
nolitego na poziomie makro – społeczeństwa jako całości. Rezultatem było powsta-
nie kultury i cywilizacji amerykańskiej, która zachowując WASP-owski trzon, inkor-
porowała wiele elementów kultur napływowych.

 W XIX-wiecznych koncepcjach rozwoju społecznego idea anglokonformizmu 
kulturowego była stosunkowo łatwa do osiągnięcia. Różnorodność napływających 
w tym okresie obcych nie była znacząca, a główny nurt strumienia imigracyjne-
go swoje źródła miał w obszarze północno-zachodniej Europy (Anglia, Irlandia, 
Niemcy)5. E. Morawska zauważyła, że XIX wiek został: 

[...] zakończony ostatecznym, jak się zdawało, tryumfem ideologii asymilacjonizmu. […] 
Narodziła się metafora [melting pot – dop. A.B.], która miała na wiele lat określić dominu-
jące wyobrażenie Amerykanów o sobie, jako narodzie „wytopionym” w wielkim garncu, 
do którego wpadają poszczególne składniki – grupy etniczne, aby dać w rezultacie jedną 
„potrawę” – naród amerykański6. 

Kiedy w XX wieku zaczęła się istotnie zmieniać ilościowa zawartość etniczno-
-rasowego strumienia imigracyjnego, refl eksja nad kierunkiem rozwoju społeczeń-
stwa USA przyniosła nowe koncepcje. Idealistyczna teoria melting pot doczekała 
się różnych wariantów, np. triple melting pot czy transmutting pot7. Pierwsza z nich 
zakładała przekształcenie wielowyznaniowego społeczeństwa amerykańskiego 
w trój wyznaniowe, protestancko-katolicko-żydowskie. Druga dowodziła, że prze-
obrażeniom ulegały tylko mniejszości, podczas gdy większość pozostawała nie-
zmienna8. Teorie melting pot zdominowały istniejącą od lat 20. XX wieku teorię 

3  T. Paleczny, Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, s. 15.

4  M. Banaś, Koncepcje procesów asymilacji a struktura etniczna społeczeństwa amerykańskiego 
przełomu XX i XXI wieku, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 1(1), 2004, s. 161.

5  J.J. McDonald, American Ethnic History: Themes and Perspectives, Edinburg: Edinburg Univer-
sity Press, 2007, s. 53.

6  E. Morawska, Badania nad imigracją/etnicznością w Europie i Stanach Zjednoczonych. Analiza 
porównawcza, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 1, 2009, s. 19; A. Szahaj, Ideologia wielo-
kulturowości – kontekst fi lozofi czny i polityczny, „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura”, nr 1(6), 
2003, s. 36.

7  R. Alba, V. Nee, Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigra-
tion, Cambridge–London: Harvard University Press, 2009, s. 26.

8  D. Praszałowicz, Wykorzenienie czy dołączenie do najbliższych? Z problematyki imigracji łańcu-
chowych [w:] Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Adaptacja? Integracja? Transformacja?, „Migra-
cje i Społeczeństwo”, nr 5, Warszawa: Neriton, 2000, s. 288.
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wielokulturowości zaproponowaną przez Horacego Kallena9. Przełomowe okazały 
się dopiero lata 70. XX wieku, kiedy narastająca krytyka ówczesnych wiodących 
teorii asymilacyjnych zwróciła uwagę badaczy na inną koncepcję rozwoju społe-
czeństwa imigranckiego10. Poszukiwano teorii współistnienia poszczególnych grup 
tworzących amerykańskie społeczeństwo, która pozbawiona będzie cech wartościu-
jących i postawi między nimi znak równości. Odpowiedzią na te problemy była kon-
cepcja mozaiki społecznej, jednolitego tworu zbudowanego z zachowujących swą 
wyraźną odrębność, równoważnych części składowych. 

W obecnie toczącym się w USA dyskursie nad charakterem, rolą i miejscem 
imigrantów w społeczeństwie amerykańskim dostrzegalny jest powrót do koncepcji 
asymilacyjnych. Niemniej jednak wśród badaczy dominuje podejście poddawania 
analizie nie tyle poszczególnych etapów procesu, ile płaszczyzn, w których on za-
chodzi. W badaniach dostrzega się, że imigranci asymilują się w wybranych obsza-
rach, a ich wybór zależy od indywidualnej oceny przez cudzoziemca szans, jakie ma 
na odniesienie sukcesu bądź doznanie porażki. Donald Trump potraktował procesy 
asymilacyjne jako narzędzie selekcji przybywających obcokrajowców. Wprowadza-
jąc zmiany w procedurach przyjmowania uchodźców, zapowiedział, iż do dotych-
czas obowiązujących kryteriów defi nicyjnych należy dodać „zdolność do asymila-
cji”. Prezydent nie wytłumaczył, co miał na myśli, używając tego sformułowania, 
ale odwołał się do raportu sporządzonego przez amerykańskie Biuro ds. Przesiedleń 
Uchodźców (US Offi  ce of Refugee Resettlement). W dokumencie stwierdzono, że 
wskaźnikami dowodzącymi stopnia asymilacji były: szybkie osiągnięcie biegłości 
językowej, udział w amerykańskim rynku pracy oraz coraz mniejsza zależność od 
publicznych środków pomocowych11. 

Wpływ poglądów obecnego prezydenta USA na stosunek Amerykanów do imi-
grantów jest ważny, ale warto zauważyć, że opinie obywateli USA na temat imigracji 
są jednak dość stałe. Zmiany nastawienia obserwuje się zwykle jako konsekwencje 
dramatycznych wydarzeń z udziałem cudzoziemców. Tak było w przypadku ataku ter-
rorystycznego z 2001 roku, kiedy niechęć do obcych deklarowano częściej niż przed 
zamachem. Przeprowadzone badania dowiodły, że już dwa lata później proporcje 
osiągnęły wyjściowy poziom. Ogólnie ujmując, od początku XXI wieku opinia doty-
cząca wpływu imigrantów na amerykańskie społeczeństwo była pozytywna. W róż-
nych latach odnotowywano zmieniający się poziom tego optymizmu, ale zawsze do-
minowało pozytywne nastawienie. W badaniach Instytutu Gallupa z 2014 roku 63% 
respondentów oceniało obecność imigrantów pozytywnie, a rok później nawet 72% 
podzielało taki pogląd12. Również Public Religion Research Institute (PRRI) przed-

9  Ewa Morawska zwraca uwagę, że teoria roztapiania się imigrantów jest już dawno przestarzała. 
Zarzucono ją m.in. ze względu na to, że postrzegała asymilację w sposób linearny. E. Morawska, Ba-
dania nad imigracją/etnicznością w Europie i Stanach Zjednoczonych: analiza porównawcza, „Studia 
Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 1, 2009, s. 12.

10  D.R. Gabaccia, Immigration and American Diversity: A Social and Cultural History, Malden: 
Wiley-Blackwell, 2002, s. 221.

11  M. Sampathkumar, Trump Administration Launches Bid to Give Priority to Refugees Who Can 
‘Assimilate’, „The Independent”, 28.09.2017, https://ind.pn/2JpYKRS, dostęp: 25.04.2018.

12  Ibidem.



Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji...226

stawił dane potwierdzające, że około połowa Amerykanów uważała, iż obcokrajowcy 
wzbogacają społeczeństwo USA. Najbardziej otwarci okazali się młodzi responden-
ci, z przedziału wiekowego 18–29 lat, największą zaś wstrzemięźliwość w ocenach 
zachowały osoby powyżej 65. roku życia. Najbardziej życzliwe opinie formułowały 
środowiska etniczno-rasowe: dwie trzecie Azjatów i niemal tyle samo Latynosów 
oraz połowa czarnoskórych mieszkańców USA wierzyły w pozytywne oddziaływa-
nie imigracji na społeczeństwo amerykańskie. Biali Amerykanie byli zdecydowanie 
bipolarni. Ocena 45% ankietowanych była pozytywna, 40% postrzegało cudzoziem-
ców w kategoriach zagrożenia. W tym wypadku istotny był również przedział wieko-
wy respondentów, gdyż potwierdził, iż młodzi byli bardziej pozytywnie nastawieni 
do obcych niż osoby starsze13. 

Z danych zgromadzonych przez Pew Research Center wynikało ponadto, że bar-
dziej nieprzychylne nastawienie do imigrantów dominowało wśród osób identyfi ku-
jących się z Partią Republikańską. O negatywnym wpływie obcokrajowców przeko-
nanych było 53% republikanów i 24% demokratów. Kiedy ocenie poddane zostały 
takie sektory jak przestępczość i ekonomia, nieprzychylne cudzoziemcom opinie wy-
rażało 71% republikanów oraz 34% demokratów. Ponadto 67% zwolenników Partii 
Republikańskiej opowiadało się za ograniczeniem imigracji, a 63% zwolenników 
demokratów uważało, że powinna pozostać na bieżącym lub nawet wyższym pozio-
mie14.

Analiza danych zebranych w latach 2015–2016 przez PRRI, Pew Research In-
stitute i Instytut Gallupa pokazała rzeczywisty stosunek stałych mieszkańców USA 
do obcych. Wbrew oczekiwaniom polityków, których problem polityki imigracyjnej 
i impasu w sprawie całościowej reformy prawa imigracyjnego absorbuje już od po-
nad dekady, społeczeństwo nie uznało problemów imigracyjnych za priorytetowe dla 
państwa. Zaledwie 7% Amerykanów oceniło, że było to najważniejsze zagadnienie, 
z jakim państwo musiało się zmierzyć. Problem nielegalnej imigracji zajął 9. miejsce 
w 15-stopniowej skali15. Z drugiej jednak strony amerykańska administracja miała 
duże wsparcie społeczne w staraniach o zabezpieczenie granic i powstrzymanie na-
pływu nieautoryzowanych cudzoziemców. Dla 77% Amerykanów było „ekstremal-
nie” ważne lub bardzo ważne podejmowanie przez władze takich działań. Istotne jest, 
że stanowisko było motywowane raczej względami bezpieczeństwa niż niechęcią do 
nielegalnych imigrantów. Świadczyły o tym dane dowodzące, że 87% responden-
tów popierało uchwalenie regulacji pozwalających już obecnym nieautoryzowanym 
przybyszom zalegalizować pobyt, o ile spełnią określone przez władze warunki. 

Przykładem była sytuacja „marzycieli”, wobec których Amerykanie nie żywili ne-
gatywnych uczuć. Kiedy Donald Trump zapowiedział zakończenie programu DACA 
(o czym szerzej było we wcześniejszych rozdziałach), legalizującego ich pobyt 

13  R.P. Jones, D. Cox, B. Cooper, R. Lienesch, How Americans View Immigrants and What They 
Want from Immigration Reform: Findings from the 2015 American Values Atlas, PRRI, 29.03.2016, 
http://bit.ly/2jS7vZX, dostęp: 17.02.2018.

14  J.M. Krogstad, On Views of Immigrants, Americans Largely Split Along Party Lines, Pew Re-
search Center, 30.09.2015, http://pewrsr.ch/1S13CPb, dostęp: 17.02.2018. 

15  F. Newport, American Public Opinion and Immigration, Gallup, 20.07.2015, http://bit.
ly/2EA8BCv, dostęp: 17.02.2018.
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w USA, na ulicach wielu miast odbyły się protesty samych zainteresowanych oraz 
popierających ich zwolenników amnestii imigracyjnej dla tej grupy cudzoziemców16. 
Manifestacje zorganizowano przed budynkami federalnymi w dużych miastach. 
W Waszyngtonie protestujący maszerowali przed Kapitolem i blokowali wejścia, by 
spowolnić i utrudnić pracę urzędników. Wszystko transmitowano na żywo na por-
talach społecznościowych. Ponad 180 osób protestujących na stopniach Kapitolu 
zostało aresztowanych17. „Marzycieli” wsparły również organizacje zajmujące się 
ochroną praw imigrantów, m.in. National Immigration Law Center, Immigrant De-
fense Project, Coalition For Humane Immigrant Rights Of Los Angeles, National 
Immigration Forum, CASA, United We Dream, Move On18. Ich zaangażowanie nie 
ograniczyło się tylko do organizacji i uczestnictwa w protestach – organizacja Make 
the Road zajęła się również edukacją środowisk imigracyjnych, starając się podnieść 
świadomość przysługujących imigrantom praw. W odpowiedzi na zagrożenie depor-
tacjami przedstawiciele organizacji uczyli rodziny, jak przygotować się na sytuację, 
kiedy agenci ICE zapukają do ich drzwi. Najważniejsze było zabezpieczenie dobra 
dzieci i zorganizowanie nad nimi opieki19. Dramat rozdzielenia wielu rodzin polegał 
bowiem na tym, że rodzic lub rodzice byli w USA nielegalnie, ale dzieci urodziły 
się już na terytorium amerykańskiego państwa i były jego obywatelami, zatem nie 
można ich było deportować. 

Tabela 5. Czy „marzycielom” powinno się stworzyć możliwość zalegalizowania pobytu? 

Agencja przeprowadzająca 
sondaż Data badania Za (%) Przeciw (%)

Quinnipiac 2–05.02.2018 81 14

Monmouth University 28–30.01.2018 73 25

ABC News/Washington Post 15–18.01.2018 87 11

CNN 14–15, 17–18.01.2018 84 11

CBS News 13–16.01.2018 87 11

NBC News/Wall Street Journal 13–15.12.2017 62 19

Marist 4–7.12.2017 58 23

Źródło: opracowanie własne za: D. Matthews, Polls Show Americans Are Closer to Democrats than Do-
nald Trump on Immigration, Vox, 12.02.2018, http://bit.ly/2sglWOY, dostęp: 17.02.2018.

16  S. Dinan, ‘Dreamers’ Flock to Capitol to Protest Lack of Action on Amnesty, „The Washington 
Times”, 20.12.2017, http://bit.ly/2Gpb4jI, dostęp: 18.02.2018.

17  E. Foley, More Than 180 Protesters Arrested At Rally For Dreamers As Congress Drags Its Feet, 
„The Huffi  ngton Post”, 6.12.2017, http://bit.ly/2zY9mD4, dostęp: 18.02.2018.

18  M. Rhodan, Immigration Groups Push Congress to Protect Dreamers Before the End of the Year, 
„Time”, 15.12.2017, http://ti.me/2Fd5EJx, dostęp: 18.02.2018.

19  J. Stein, Immigration Activists Are About to Put “Everything on the Line” for DACA, Vox, 
4.09.2017, http://bit.ly/2vFlmeQ, dostęp: 18.02.2018.
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Sondaż przeprowadzony przez Pew Research Center, którego wyniki opubliko-
wano w styczniu 2018 roku, odbył się w czasie trwania impasu rokowań między 
prezydentem a Kongresem. Ponieważ spór dotyczył dwóch głównych projektów pre-
zydenta: budowy muru i sytuacji „marzycieli”, poproszono ankietowanych o usto-
sunkowanie się do tych zagadnień. Zebrane dane pokazały, że trzy czwarte amery-
kańskiego społeczeństwa popierało zalegalizowanie pobytu benefi cjentów programu 
DACA i reszty populacji nielegalnych imigrantów sprowadzonych do USA jeszcze 
jako dzieci. W tej grupie respondentów 50% republikańskich (lub skłaniających się 
w tę stronę sceny politycznej) ankietowanych poparło pomysł. Wśród zwolenników 
demokratów przeciwnych było tylko 6%. Istotne, że wskazania te potwierdziły rów-
nież inne sondaże przeprowadzone niezależnie od siebie.

Społeczeństwo wykazało większy dystans do pomysłu rozbudowy muru niż do 
przedłużenia obowiązywania DACA. Tylko 37% podobało się takie wzmocnienie 
południowej granicy USA, w tym 72% republikanów było za jego realizacją, a 85% 
demokratów opowiadało się przeciw20. Chociaż zwolennicy Partii Republikańskiej 
zasadniczo sprzyjali idei rozbudowy, z badań Pew Research Center wynikało rów-
nież, że im bliżej południowej granicy USA mieszkali ankietowani, tym ich poparcie 
dla budowy muru było mniejsze (przeciwnie niż u zwolenników Partii Demokratycz-
nej). W odległości do 560 kilometrów od granicy (350 mil) już tylko 63% repub-
likanów popierało budowę muru. Jednocześnie wzrosła liczba opowiadających się 
przeciw tym planom – z 24% (na obszarach położonych daleko od granicy) do 34% 
(w pobliżu granicy)21. 

Istniejące w społeczeństwie amerykańskim podziały ujawniały się w sondażach 
dotyczących obecności imigrantów i znajdowały potwierdzenie również w istnieniu 
grup przychylnych imigrantom lub kontestujących ich obecność. W wielu badaniach 
nad związkami bezpieczeństwa i imigracji podkreślano, że najbezpieczniejszymi re-
gionami i miastami były te, które znajdowały się w południowym, przygranicznym 
pasie Stanów Zjednoczonych. Ten obszar był również miejscem, gdzie rozwijała się 
aktywność grup obywatelskich, których działania skierowano przeciwko imigran-
tom, szczególnie przedostającym się nielegalnie przez granicę. 

Historia USA dostarczyła wielu przykładów działalności o charakterze natywi-
stycznym, ksenofobicznym, pełnym uprzedzeń wobec różnych grup społecznych. 
Natywizm w Stanach Zjednoczonych był poglądem, który budował w społeczeń-
stwie przekonanie o wyższości białego, europejskiego (i najlepiej protestanckiego) 
pochodzenia nad innymi22. Ideą przekonań natywistycznych była konieczność za-
gwarantowania pełni praw w państwie wyłącznie obywatelom23. Poglądy panujące 

20  A. Tyson, Public Backs Legal Status For Immigrants Brought to U.S. Illegally as Children, But Not 
a Bigger Border Wall, Pew Research Center, 19.01.2018, http://pewrsr.ch/2DRSgKb, dostęp: 17.02.2018.

21  B. Jones, In Republicans’ Views of a Border Wall, Proximity to Mexico Matters, Pew Research 
Center, 8.03.2017, http://pewrsr.ch/2mjsqWw, dostęp: 21.02.2018.

22  J. Higham, Strangers in the Land. Patterns of American Nativism 1860–1925, New Brunswick–
London: Rutgers University Press, 2002, s. 3.

23  J. Solomos, L.K. Schuster, Citizenship, Multiculturalizm, and the Politics of Identity: Contempo-
rary Dilemmas and Policy Agendas [w:] Challenging Immigration and Ethnic Relations Politics, Com-
parative European Perspectives, R. Koopmans, P. Statham (red.), New York, 2000.
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wśród członków amerykańskiego społeczeństwa znajdowały odbicie w tworzonym 
prawie. Okresy restrykcyjnego lub liberalnego ustawodawstwa imigracyjnego były 
jednym ze wskaźników nastrojów społecznych wobec imigrantów. Im większe zna-
czenie odgrywały głosy piętnujące imigrantów, tym pojawiało się więcej regulacji 
w nich wymierzonych. Początek XXI wieku był trudny dla cudzoziemców w USA 
ze względu na zdarzenia interpretowane na niekorzyść obcokrajowców. Akty terro-
ru, rozwój transnarodowej przestępczości, wojny, rosnące fale uchodźców i kryzys 
ekonomiczny sprawiły, że głosy podkreślające pozytywne aspekty procesów migra-
cyjnych zostały zagłuszone przez coraz powszechniejsze postawy ksenofobiczne, 
wzywające do podejmowania antyimigracyjnych działań. 

Społeczeństwo amerykańskie stanęło przed kolejnymi wyzwaniami postawiony-
mi przez charakter współczesnej imigracji. Obcokrajowcy zasiedlali wyraźnie wy-
odrębniające się dzielnice w miastach, dzięki rozwojowi nowych technologii pod-
trzymywali związki z rodziną i znajomymi w krajach pochodzenia. Mieli mniejszą 
motywację do integrowania się z miejscową społecznością, bo ich migracji przyświe-
cał cel ekonomiczny, zakładający tymczasowość pobytu w państwie docelowym. 
Kultywowali swoje tradycje i obyczaje, a odmienny język, którym się posługiwali, 
i często wygląd dopełniały katalogu powodów wzrostu nastrojów antyimigranckich. 
Znaczenie charakterystyki jakościowej wzmacniała charakterystyka ilościowa, 
wskazująca, że samych Latynosów w USA w 2010 roku było 50,5 miliona. Do takich 
właśnie argumentów odwoływali się restrykcjoniści. Ich poglądy nie ograniczały się 
jednak wyłącznie do niechęci do Latynosów, choć często odwoływano się do pojęcia 
tzw. brązowej fali24, której napływ należało powstrzymać. 

Część zwolenników ograniczenia imigracji zwracała również uwagę na aspekt 
ekologiczny. W 2008 roku koalicja o nazwie America’s Leadership Team for Long-
-Range Population-Immigration-Resource Planning przeprowadziła kampanię rekla-
mową polegającą na zamieszczeniu ogłoszeń w czołowych amerykańskich gazetach, 
dowodzącą, że imigracja stanowi poważne zagrożenie dla środowiska USA. Podob-
ną argumentacją posłużył się rok później Roy Beck25 z organizacji Numbers USA, 
zeznający przed Senacką Komisją Sądowniczą (US Senate Judiciary Committee). 
Występując przeciwko projektowi przyznawania zezwoleń na pobyt stały w USA 
partnerom (tej samej płci) obywateli amerykańskich, dowodził, że „każdy nowy imi-
grant przyczynia się do wzrostu śladów węglowych i środowiskowych w USA”26. 

Zabieg, którym było powiązanie problemów środowiskowych z migracjami, miał 
przekonać społeczeństwo amerykańskie do popierania ograniczeń napływu cudzo-
ziemców. Nie był to nowy sposób, ale zyskał na sile w XXI wieku. Ekonatywista 

24  Określenie to odnosi się do imigracji latynoskiej, w szczególności meksykańskiej.
25  Roy Beck to amerykański dziennikarz i publicysta, który założył oraz przewodniczył organizacji 

Numbers USA od jej powstania w 1997 roku. W 2007 roku „New York Times” obwinił organizację za 
porażkę, jaką projekt kompleksowej reformy prawa imigracyjnego poniósł w Senacie, o co aktywnie 
zabiegali członkowie Numbers USA. Beck zasłynął również sugestywną prezentacją, w której za pomocą 
gumowych kuleczek uzasadniał, że większa otwartość USA na imigrantów nie wpływa na poziom świa-
towego ubóstwa. 

26  J. Hultgren, The “Nature” of American Immigration Restrictionism, „New Political Science”, 
Vol. 36, No. 1, 2014, s. 53.
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Frosty Wooldridge27 propagował ideę zagrożenia społecznego, jakie może sprowa-
dzić przeludnienie (overpopulation). Odnosząc się do charakterystyki współczesnej 
fali imigracyjnej, dowodził, że źródło potencjalnych kłopotów stanowi ludność azja-
tycka (obecnie najwięcej cudzoziemców przybywa do USA z tego obszaru). Wool-
dridge dowodził:

[...] dodaj 200 milionów ludzi i będziemy drugim Bangladeszem, analfabetami, ignoranta-
mi, zwłaszcza jeśli jeszcze dodamy do tego rytuały… walki kogutów, obrzezania kobiet, 
walki psów. Robi się bardzo nieprzyjemnie, kiedy nieprzystające kultury są wprowadzane 
do środowiska Pierwszego Świata28. 

Niektórzy zwolennicy środowiskowych powodów ograniczenia imigracji wy-
chodzili nawet poza kontekst ekologiczno-społeczny i zwracali się w kierunku bez-
pieczeństwa narodowego. Przedstawicielem tego nurtu był Stuart Hurlbert29 z anty-
imigracyjnej organizacji Californians for Population Stabilization, którego zdaniem 
świadomość ekologiczna powinna się zaczynać na własnym terenie, a jeżeli dochodzi 
do sytuacji, gdy jeden naród próbuje narzucić swoje zasady etyczne innemu, oznacza 
to pogwałcenie suwerenności narodowej i zagrożenie pokoju międzynarodowego30. 

W 2012 roku podczas obchodów Dnia Ziemi w telewizji MSNBC ukazał się spot 
reklamowy zamieszczony przez Californians for Population Stabilization. W 30-se-
kundowym fi lmie przekonywano Amerykanów, że jeśli troszczą się o środowisko, to 
powinni zabiegać o ograniczenie imigracji:

[...] imigranci są odpowiedzialni za produkcję cztery razy większej emisji węgla w USA 
niż w swoich macierzystych krajach. […] Redukcja imigracji nie rozwiąże problemu glo-
balnego ocieplenia, ale jest częścią tego rozwiązania31.

Wśród grup natywistycznych kierujących się ksenofobicznym i restrykcyjnym 
stosunkiem do imigrantów istniały również takie, które swój światopogląd opierały 
na działaniach z użyciem przemocy. W amerykańskiej historii długa i mocno za-
korzeniona jest tradycja obywatelskiego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa 
i dobra lokalnej społeczności, tam gdzie władza federalna czy stanowa zdaje się nie 
sięgać lub zaufanie do działań władzy jest małe. Milicje obywatelskie czy straże 
sąsiedzkie to formacje, które na stałe wpisały się w system funkcjonowania Stanów 
Zjednoczonych i sukcesywnie zwiększały liczbę członków. Wokół funkcjonowania 
milicji obywatelskich narosło wiele kontrowersji. Pojawiły się niewyjaśnione wątki 
łączące niektóre z tych paramilitarnych grup z działalnością przestępczą. O takie 

27  Frosty Wooldridge to ekolog i przeciwnik imigracji do USA. Zasłynął trwającą 25 lat podróżą ro-
werową, w czasie której pokonał 100 tysięcy mil i przemierzył obszar sześciu kontynentów. Jest autorem 
książek, m.in. Immigration’s Unarmed Invasion: Deadly Consequences, Bloomington: AuthorHouse, 
2004; America on the Brink, Bloomington: AuthorHouse, 2009. 

28  J. Hultgren, op.cit., s. 53.
29  Stuart Hurlbert to wykładowca stanowego uniwersytetu w San Diego w Kalifornii. W 2006 roku 

został stroną w sporze z władzami uniwersytetu, kiedy zakazano mu używania służbowej skrzynki e-mai-
lowej do prowadzonej działalności organizującej ruch tzw. minutemanów. Hurlbert zarzucił zwierzchni-
kom prześladowanie na tle wyznawanych przez niego poglądów politycznych.

30  G. Harding, There is No Global Population Problem, The Garret Harding Society, 9.06.2003, 
http://bit.ly/2Htf6cf, dostęp: 18.02.2018. 

31  Ecological Footprints, You Tube, http://bit.ly/2o8oOc0, dostęp: 18.02.2018.
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powiązania był przez pewien czas podejrzewany m.in. Timothy McVeigh, spraw-
ca zamachu bombowego w Oklahomie w 1995 roku32. Członkowie milicji nazywali 
siebie patriotami, podczas gdy w mediach częściej padało określenie „ekstremiści” 
i wiązano ich działalność z rodzimym terroryzmem33. Aktywność tych grup, wymie-
rzona m.in. przeciwko nieudokumentowanym cudzoziemcom, szczególnie widoczna 
była w południowych stanach USA. Ochrona społeczeństwa i państwa amerykań-
skiego przed nielegalną imigracją była ich najważniejszym celem. 

Współcześnie w społeczeństwie amerykańskim rośnie przyzwolenie na działal-
ność takich cywilnych ochotników w sferze egzekwowania prawa imigracyjnego. 
Nie bez znaczenia była słabość rządu federalnego w kwestii uporania się ze spra-
wami imigracyjnymi na poziomie legislacji. Istniejące prawo ostatnią gruntowną 
modyfi kację przeszło w połowie lat 90. XX wieku i coraz bardziej odczuwalna była 
potrzeba takiej reformy. U schyłku drugiej dekady nowego stulecia projekt komplek-
sowej ustawy uaktualniającej stan legislacyjny do rzeczywistych potrzeb nadal był 
w impasie. W badaniach sondażowych przeprowadzonych przez Pew Research Cen-
ter oraz stacje CBS, FOX ujawniono, że co najmniej jedna trzecia badanych popie-
rała działalność grup takich jak Minuteman, aczkolwiek dwie trzecie respondentów 
wolałoby, żeby to siły rządowe, a nie obywatelskie, zajmowały się egzekwowaniem 
prawa na granicy34. 

Najbardziej znaną wśród wielu takich obywatelskich organizacji35 stała się arizoń-
ska grupa Minuteman Project, założona w 2005 roku przez Jima Gilchrista i Chrisa 
Simcoxa36. Nazwa nawiązywała do organizacji ochotników z czasów sprzed rewolucji 
amerykańskiej, którzy byli powoływani do służby w czasie przysłowiowej minuty. 
Celem projektu było zwrócenie uwagi na nielegalną imigrację i brak bezpieczeństwa 
na granicy, zmniejszenie liczby zatrzymań nieudokumentowanych imigrantów na pa-
trolowanym przez ochotników odcinku granicy oraz skłonienie Kongresu do wydania 
10-letniego moratorium na nielegalną imigrację i ustalenie dopuszczalnego roczne-
go limitu legalnej imigracji na 200 tysięcy. Prezydent George W. Bush nie podzie-
lał patriotycznego entuzjazmu ochotników i porównał ich do vigilantes, granicznych 
rozbójników37. Obawy budził również fakt, że Simcox miał już kłopoty z prawem 

32  Szerzej zob.: E.T. Linenthal, The Unfi nished Bombing: Oklahoma City in American Memory, 
Oxford–New York: Oxford University Press, 2003; S.A. Wright, Patriots, Politics, and the Oklahoma 
City Bombing, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

33  A. Hannaford, The Truth Behind America’s ‘Civilian Militias’, „The Telegraph”, 19.08.2010, 
http://bit.ly/2ofufFq, dostęp: 18.02.2018.

34  F.I. Solop, N.A. Wonders, The Complexity of Immigration Attitudes in the United States: Public 
Opinion, Latinos, and the Border States of Arizona and California [w:] Anti-immigrant Sentiments, Ac-
tions, and Policies. The North American Region and the European Union, M. Verea (red.), Mexico City: 
CISAN-UNAM, 2012.

35  Np. Poverty Law Center, Ranch Rescue, Border Guardians, Mothers Againat Illegal Aliens.
36  Szerzej zob.: P. Macías-Rojas, From Deportation to Prison: The Politics of Immigration Enforce-

ment in Post-Civil Rights America, New York: NYU Press, 2016; J. Thomas, One Hundred Years of Soli-
tude, Struggle, and Violence Along the US/Mexico Border: An Oral History, Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishing, 2018.

37  L.R. Chavez, Spectacle in the Desert: The Minuteman Project on the U.S.-Mexico Border 
[w:] Governing Immigration Through Crime: A Reader, J.A. Dowling, J.X. Inda (red.), Stanford: Stan-
ford University Press, 2013, s. 120. 
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związane z posiadaniem broni, a także to, że jedną z organizacji rekrutujących ochot-
ników była grupa białych suprematystów o nazwie Aryan Nations38. Znaczną część 
rozgłosu Projekt Minuteman zawdzięczał mediom. W dniu pierwszego patrolu dzien-
nikarze dopisali bardziej niż uczestnicy – złośliwe komentarze mówiły, że było ich 
więcej niż zwolenników projektu39. Z zapowiadanych przez organizatorów 1,3 tysiąca 
ochotników przybyło około 200 osób. Działalność organizacji budziła społeczny nie-
pokój. Do zamieszek doszło podczas jednego z przemówień Jima Gilchrista w Garden 
Grove w Kalifornii. Zorganizowano tam pokojową manifestację środowisk bronią-
cych praw imigrantów, podczas której protestowano przeciwko antyimigracyjnemu 
wystąpieniu Gilchrista. W 2006 roku studenci Uniwersytetu Kolumbia (Columbia 
University) również zaprotestowali przeciwko zaproszeniu Gilchrista i musiała inter-
weniować straż uniwersytecka. Ambicje przywódców projektu, które doprowadziły 
do jego rozłamu, oraz procesy sądowe (w tym o przypadki morderstw nielegalnych 
imigrantów przez ochotników należących do organizacji) wytaczane organizacji wy-
hamowały jej aktywność pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Wielu członków 
projektu zbliżyło się już wówczas do Partii Herbacianej (Tea Party)40 i w 2010 roku 
doszło do wzajemnej integracji obu środowisk41. 

Działania Projektu Minuteman skonfrontowane zostały z aktywnością organizacji 
działających na obszarze przygranicznym na rzecz imigrantów. Ta część społeczeń-
stwa amerykańskiego, która w nielegalnej imigracji dostrzegała przede wszystkim 
dramat człowieka, zrzeszała się w grupach pomocowych. W 2006 roku zakończono 
projekt wsparcia dla potencjalnych nielegalnych imigrantów zorganizowany przy 
współpracy rządu meksykańskiego oraz organizacji Ludzkie Granice (Human Bor-
ders). Polegał on na kolportażu w rejonach przygranicznych (w kościołach, schro-
niskach, sklepach) map, na których zaznaczone były miejsca, gdzie znajdowała się 
woda pozostawiona specjalnie dla migrujących, oraz topografi a terenu pozwalająca 
się zorientować w trudach wędrówki. W materiałach znajdowały się również ostrze-
żenia zniechęcające do podejmowania takiego wyzwania42. Idea projektu była ważna, 
gdyż na pierwszym miejscu stawiała wartość ludzkiego życia. Niemniej jednak wiele 
organizacji broniących praw imigrantów uważało, że rozpowszechnianie takich map 

38  Szerzej zob.: M.K. Jung, J.H. Costa Vargas, E. Bonilla-Silva, State of White Supremacy: Racism, 
Governance, and the United States, Stanford: Stanford University Press, 2011; C.A. Gallagher, C.D. Lip-
pard, Race and Racism in the United States: An Encyclopedia of the American Mosaic, Santa Barbara–
Denver–Oxford: ABC-CLIO, 2014. 

39  A. Navarro, The Immigration Crisis: Nativism, Armed Vigilantism, and the Rise of a Countervail-
ing Movement, Lanham–Boulder–New York–Plymouth: Rowman Altamira 2008, s. 180.

40  Partia Herbaciana to amerykański ruch społeczny o charakterze konserwatywno-libertariańskim. 
Szerzej zob.: T. Skocpol, V. Williamson, The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism, 
Oxford–New York: Oxford University Press, 2016; E.J. Dionne, Why the Right Went Wrong: Conserva-
tism – From Goldwater to the Tea Party and Beyond, New York–London: Simon and Schuster, 2016.

41  L. Rosenthal, C. Trost, Steep: The Precipitous Rise of the Tea Party, Berkeley–Los Angeles–Lon-
don: University of California Press, 2012, s. 74; C. Parker, The (Real) Reason Why the House Won’t Pass 
Comprehensive Immigration Reform, Brookings Institution, 4.08.2014, http://brook.gs/2orWa57, dostęp: 
23.02.2018.

42  Humane Borders Water Station Maps And Warning Posters, Humane Borders, http://bit.
ly/2EAu0zy, dostęp: 18.02.2018.
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mogło przynieść również negatywne konsekwencje. W czasie gdy patrole wzdłuż 
granicy przeprowadzali uzbrojeni i skoncentrowani na wyłapywaniu nielegalnych 
imigrantów minutemani, mapy z narysowanymi najpopularniejszymi szlakami wę-
drówek cudzoziemców stałyby się dla natywistów ogromnym ułatwieniem, a z imi-
grantów zrobiły łatwy cel43. 

Organizacja Human Borders powstała w 2000 roku, wkrótce po ogłoszeniu przez 
władze USA rekordowej liczby zgonów nielegalnych imigrantów, które nastąpiły 
podczas przeprawy przez granicę w okolicach Tucson. Był to rodzaj transgranicz-
nej koalicji Kościołów protestanckich i katolickich z Meksyku oraz USA. Ponadto 
tworzyły ją świeckie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw czło-
wieka i grupy walczące o prawa imigrantów. Cele organizacji ewoluowały wraz 
z jej rozwojem, poczynając od troski o życie i zdrowie przeprawiających się przez 
granicę, a kończąc na postulatach reformy imigracyjnej poprawiającej warunki ży-
cia imigrantów już obecnych w Stanach Zjednoczonych44. W styczniu 2018 roku 
media poinformowały, że agenci Straży Granicznej zostali przyłapani na niszczeniu 
kontenerów z wodą pozostawionych przez organizacje humanitarne na szlakach nie-
legalnych imigrantów45. Z danych organizacji wynikało, że nie były to jednostkowe 
przypadki. Grupy No More Deaths i La Caolición de Derechos Humanos opubliko-
wały raport, według którego między marcem 2012 a grudniem 2015 roku zanoto-
wano 415 aktów zniszczenia kontenerów z wodą pozostawionych na pustyni Sono-
ra. Wolontariusze oskarżali pograniczników o łamanie praw człowieka i zwracali 
uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch dekad na granicy amerykańsko-meksykańskiej 
znaleziono znaleziono szczątki około 7 tysięcy osób46. Ich zdaniem był to dowód na 
to, jak bardzo takie akcje były potrzebne.

Mobilizacja społeczna do działań na rzecz bezpieczeństwa nielegalnych imigran-
tów była coraz większa. Obok działających na dużą skalę organizacji takich jak Hu-
mane Borders istniały również mniejsze inicjatywy podejmowane przez zwykłych 
obywateli, takich jak Armando Alarcon, którzy stawali się lokalnymi bohaterami. 
Media zwróciły na niego uwagę, gdyż jako jedyny jak dotąd pomoc niósł z powie-
trza47 – 30-letnią cessną patrolował obszary pustyni Chihuahua w rejonie El Paso. 
On i grupa ochotników, którzy do niego dołączyli, znani byli jako Countrymen to 
the Rescue (Paisanos al Rescate). Na specjalnie skonstruowanych spadochronach 
zrzucali wędrującym butelki z wodą. Straż graniczną alarmowali tylko wówczas, 

43  Mexico Nixes Border Maps for Migrants, „The Washington Times”, 26.01.2016, http://bit.
ly/2oacI2h, dostęp: 18.02.2018.

44  J.M. Hagan, Migration Miracle: Faith, Hope, and Meaning on the Undocumented Journey, Cam-
bridge–London: Harvard University Press, 2009, s. 106.

45  R. Carroll, US Border Patrol Routinely Sabotages Water Left for Migrants, Report Says, „The 
Guardian”, 17.01.2018, http://bit.ly/2Dr7vvu, dostęp: 18.02.2018.

46  A. Collman, Border Patrol Agents ‘Are Repeatedly Destroying or Vandalizing Food and Water 
Caches Left for Migrants in the Arizona Desert by Humanitarian Aid Groups’, „Daily Mail”, 17.01.2018, 
http://dailym.ai/2DSUiJX, dostęp: 18.02.2018.

47  S. Moreno, Drops of Water in the Desert Help Immigrants on Their Way, „The Washington Post”, 
27.08.2006, http://wapo.st/2FdIhzn, dostęp: 19.02.2018; S. Romero, Patrolling the Border for Migrants 
From Mexico, With a Humanitarian Goal, „The New York Times”, 20.07.2005, http://nyti.ms/2EN4Hd7, 
dostęp: 19.02.2018.
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gdy życie migranta było zagrożone48. Chociaż największym niebezpieczeństwem dla 
migrujących była pustynia i na tych obszarach pracowało najwięcej ochotników sku-
pionych wokół różnych organizacji humanitarnych, uwaga aktywistów kierowała się 
również w stronę innych źródeł zagrożeń środowiskowych. Organizacja Water Sta-
tion, założona w 1999 roku w celu zabezpieczenia na szlaku migracyjnym zapasów 
wody, rozszerzyła swoją działalność także w zakresie zapobiegania utonięciom, któ-
re stanowiły jeden z najczęstszych, po udarach cieplnych, atakach serca i zamarznię-
ciach, środowiskowych powodów śmierci nielegalnych imigrantów. All American 
Canal przodował w tych dramatycznych statystykach49. W 2001 roku Water Station 
zaczęła zabiegać o instalowanie zabezpieczeń dających przeprawiającym się szansę 
na przeżycie. Zarządzający kanałem Urząd ds. Irygacji nie zdecydował się jednak na 
zastosowanie rekomendowanych przez organizację środków z obawy, iż ułatwią one 
przeprawę migrantom50. 

Powyższe przykłady społecznej aktywności w zakresie postrzegania i reagowania 
na obecność i napływ imigrantów stanowią tylko fragment pokazujący skalę zja-
wiska. Jednocześnie jednak dowodzą podziału Amerykanów w kwestii nielegalnej 
imigracji i świadczą o opiniach, jakie obywatele mają o działalności swojego rządu 
w kwestiach problemu imigracyjnego. Istotne było to, że obie strony zgadzały się, 
iż rząd federalny nie potrafi ł skutecznie rozwiązać kwestii imigrantów. Aktywiści 
wspierający imigrantów protestowali na ulicach w obronie „marzycieli”, organizo-
wali akcje takie jak „dzień bez imigranta”, które miały uzmysłowić społeczeństwu, 
jak istotną jego część stanowią obcokrajowcy. Z drugiej strony byli „prawdziwi” 
patrioci, gotowi wszelkimi środkami bronić kraju przed inwazją obcych. W swo-
im przekonaniu nawiązywali do tradycji czasów, kiedy pogranicza bronili zbrojni 
szeryfowie pilnujący przestrzegania obowiązującego prawa. O prawach człowieka 
w tamtych czasach nikt nie mówił, więc i w tym wypadku miały one drugorzędne 
znaczenie. Obserwatorzy życia społecznego podkreślali istotną rolę, jaką media od-
grywały w kształtowaniu postaw wobec imigrantów oraz procesów migracyjnych. 
Komunikowanie (się) stanowiło jedną z podstawowych cech wędrującego człowie-
ka. Sposoby komunikacji uległy zmianie i współcześnie żyjemy w czasach rozwinię-
tych technologii, w których przepływ informacji jest szybki, co jednak ma dobre i złe 
strony. Za sprawą mediów znacznie szybciej następuje proces przeniesienia prob-
lemu migracji ze sfery społecznej do politycznej. Debaty prowadzone w mediach 
kształtują opinie społeczne. Joseph Goebbels powiedział, że kłamstwo powtórzo-
ne tysiąc razy staje się prawdą. Oczywiście jest to uproszczenie, gdyż z logiczne-
go punktu widzenia kłamstwo nie może stać się prawdą, ale częstotliwość nawet 
fałszywego przekazu skutkuje określonymi postawami społecznymi wywoływanymi 

48  T.J. Dunn, Blockading the Border and Human Rights: The El Paso Operation that Remade Im-
migration Enforcement, Austin: University of Texas Press, 2009, s. 179.

49  All American Canal to 130-kilometrowy kanał dostarczający wodę z rzeki Kolorado do Imperial 
Valley w Kalifornii. Znajdująca się w nim woda jest głęboka i zimna. Strome brzegi oraz szybkie prądy 
stały się przyczyną utonięć wielu nielegalnie próbujących się przedostać do USA imigrantów. B. Ong 
Hing, Defi ning America: Through Immigration Policy, Philadelphia: Temple University Press, 2004.

50  Humanitarian Crisis: Migrant Deaths at the U.S.-Mexico Border, ACLU, 12.11.2009, http://bit.
ly/2sBwb0v, dostęp: 18.02.2018.
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podawanymi treściami. Media mają zatem ogromną władzę i dlatego we współczes-
nym świecie tak silnie akcentuje się ich wolność i niezależność jako gwaranty demo-
kracji51. W najnowszym raporcie na temat wolności mediów w świecie Stany Zjed-
noczone utrzymały status państwa, gdzie wolność mediów jest praktykowana. Istotne 
jest jednak, że według autorów raportu pod rządami Donalda Trumpa ocena mediów 
spadła o 2 punkty w ogólnoświatowym rankingu. W 2016 roku wskaźnik wolności 
wynosił 21, a w 2017 roku – 23 (skala jest od 0 do 100: zero to stan absolutnej wol-
ności mediów, a 100 to całkowity brak wolności)52. W dokumencie wskazano na 
postępującą polaryzację mediów, pojawienie się skrajnie prawicowych źródeł infor-
macji, które rozprzestrzeniają ideologię nacjonalistyczno-natywistyczną czy teorie 
spiskowe. Zwrócono również uwagę na zatrzymania dziennikarzy relacjonujących 
protesty społeczne.

Sposób prezentacji, kontekst oraz rodzaj zagadnień migracyjnych przedstawia-
nych w mediach wpływały również na społeczny odbiór cudzoziemców. Przeprowa-
dzone badania dowiodły, że tematy migracyjne w środkach masowego komuniko-
wania przekazywane były głównie w kontekście negatywnym53. Media zajmowały 
się migracjami najczęściej wtedy, kiedy pojawiały się problemy54. Prasa, radio i tele-
wizja inicjowały lub podtrzymywały dyskusję tym chętniej, im więcej społecznego 
zainteresowania jej towarzyszyło. Ich rola nie ograniczała się tylko do informowania 
społeczeństwa, ale kształtowała również postawy obywateli wobec imigrantów i po-
lityki imigracyjnej USA. W amerykańskich przekazach medialnych sposób prezen-
tacji zagadnień migracyjnych najczęściej powiązany był z obszarami obowiązują-
cego prawa oraz bezpieczeństwa narodowego55. Połączenie medialnych przekazów 

51  Freedom of the Press 2017: Press Freedom’s Dark Horizon, Freedom House, http://bit.ly/2ptfNvD, 
dostęp: 19.02.2018.

52  United States Profi le [w:] Freedom of the Press 2017, Freedom House, http://bit.ly/2C7LmSX, 
dostęp: 19.02.2018.

53  Douglas S. Massey mówi o „polityce demonizacji”, która w USA zaczęła rozwijać się po 1965 
roku. Wraz ze wzrostem liczby nielegalnych imigrantów Latynosi, a w szczególności Meksykanie, coraz 
silniej identyfi kowani byli z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa. Istotną rolę w rozwoju tej koncepcji 
odegrały media. Massey powołał się na badania Leo Chaveza nad charakterystyką okładek czasopism 
poruszających zagadnienia migracyjne, które dotyczyły prasy ukazującej się w latach 1965–2000. Wy-
nikało z nich, że obraz przekazywany w mediach powielał i utwierdzał istniejące stereotypy. Wizerunek 
imigranta zdominowany został obrazem mężczyzny o innym niż biały kolorze skóry, co stało w sprzecz-
ności z tendencjami migracyjnymi wskazującymi na aktywny i liczebnie istotny udział kobiet. Co więcej, 
Europejczycy w latach 90. XX wieku stanowili ponad 15% fali migracyjnej w USA, tymczasem w bada-
nych czasopismach brak było (lub były bardzo nieliczne) zdjęć pokazujących imigrantów europejskich. 
Dla porównania: ludność napływająca z Karaibów i Afryki razem stanowiła mniej niż 15% wszystkich 
imigrantów, a w badanych materiałach prasowych 23% zdjęć oraz 46% ilustracji pokazywało osoby 
o czarnym kolorze skóry lub afrykańskiego pochodzenia. Podobna sytuacja dotyczyła Azjatów i Laty-
nosów. Ich udział w strumieniu migracyjnym wynosił odpowiednio około 31% i 37%, a ich wizerunek 
w 40% i 45% przypadków posłużył do zilustrowania artykułów o imigrantach. Za: D. Massey, Categori-
cally Unequal: The American Stratifi cation System, New York: Russell Sage Foundation, 2007, s. 128.

54  W. Allen, S. Blinder, R. Mcneil, World Migration Report 2018, International Organization for 
Migration, s. 4.

55  P.H. Schuck, Some Observations about Immigration Journalism [w:] M.M. Suárez-Orozco, 
V. Louie, R. Suro, Writing Immigration: Scholars and Journalists in Dialogue, Berkley: University of 
California Press, 2011, s. 78.
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o negatywnych stronach imigracji wraz z odniesieniem ich do łamania prawa Stanów 
Zjednoczonych oraz zagrożeń dla społeczeństwa spowodowało upowszechnienie się 
zjawiska tzw. kryminalizacji migracji (szerzej o zjawisku było w części książki po-
święconej bezpieczeństwu narodowemu). 

Narzędzia, którymi media kształtowały postawy społeczne, to nie tylko obrazy 
(choć często podkreśla się, że współczesny świat budowany jest na kulturze obraz-
kowej), ale również słowa. Środowiska broniące praw imigrantów zwróciły uwa-
gę na język, jakim media posługiwały się, poruszając tematy migracyjne. Środkom 
masowego przekazu zarzucono, że słowa powszechnie przez nie używane do opi-
sywania populacji cudzoziemców przebywających w USA bez zezwolenia stygma-
tyzowały i wywoływały negatywne skojarzenia, jednoznacznie utożsamiające imi-
grantów z przestępczością. Problematyczne stało się często stosowane określenie 
„nielegalny imigrant” (illegal immigrant). W 2010 roku rozpoczęto społeczną akcję 
zatytułowaną Drop the I-Word, której celem było przekonanie wpływowych, opinio-
twórczych środków masowego przekazu do zaprzestania używania tego określenia. 
Głównymi inicjatorami akcji były organizacje Center for Racial Justice Innovation 
oraz Applied Research Center, dowodzące, że błąd tkwił już w samej etymologii 
terminu. Z punktu widzenia praw człowieka nielegalne może być działanie, a nie 
sam człowiek56. Kampania rozpoczęła emocjonalną debatę publiczną dzielącą spo-
łeczeństwo amerykańskie na zwolenników i przeciwników nieużywania określenia 
„nielegalny imigrant”. Wyrazem kontestacji akcji Drop the I-Word było ironiczno-
-prześmiewcze hasło-symbol pojawiające się na koszulkach czy zderzakach samo-
chodowych: What Part of „Illegal” You Don’t Understand? („Czego nie rozumiesz 
w słowie »nielegalny«?)57.

 „Washington Times” w artykule od redakcji dowodził: 

Słowo „nielegalny” właściwie opisuje istotę kontrowersji. Legalnym cudzoziemcem czy 
imigrantem jest ktoś, kto przeszedł przez zgodny z prawem proces dopuszczający go na te-
rytorium USA; nielegalnym cudzoziemcem czy imigrantem jest ten, kto go nie przeszedł. 
Ta defi nicja wywodzi się z istniejącego prawa – przykładem jest ustawa o „Reformie nie-
legalnej imigracji i odpowiedzialności imigrantów” z 1996 roku58 – znajduje się również 
w słowniku Urzędu Imigracyjnego… Termin „nielegalny imigrant” właściwie opisuje 
problem, w przeciwieństwie do terminu „nieudokumentowany imigrant” (undocumented 
immigrant), które celowo zasłania stygmat, który słusznie się należy59. 

Sukces kampanii był połowiczny. W przypadku mediów tzw. mainstreamo-
wych i liberalnych, pomimo iż nie zrezygnowano całkowicie z używania terminu 

56  B. Ong Hing, K.R. Johnson, J.M. Chacon, Immigration Law and Social Justice, New York: Wolt-
ers Kluwer Law & Business, 2017, s. 158.

57  Szerzej zob.: Constructing Immigrant ‘Illegality’: Critiques, Experiences, and Responses, 
C. Menjívar, D. Kanstroom (red.), New York: Cambridge University Press, 2014; M. Marquardt, T. Stei-
genga, P.J. Williams, M.A. Vasquez, Living “Illegal”: The Human Face of Unauthorized Immigration, 
New York–London: The New Press, 2013; J. Tirman, Dream Chasers: Immigration and the American 
Backlash, Cambridge–London: MIT Press, 2015.

58  Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996.
59  C. Haynes, J. Merolla, S.K. Ramakrishnan, Framing Immigrants: News Coverage, Public Opin-

ion, and Policy, New York: Russell Sage Foundation, 2016, s. 149.



Społeczny wymiar migracji 237

„nielegalny imigrant”, częściej starano się odnosić przymiotnik „nielegalny” do 
czynności, a nie osób. Starano się również stosować zamienne określenia, jak „nie-
autoryzowany imigrant” czy „nieudokumentowany imigrant”. Media konserwatywne 
konsekwentnie i niewzruszenie trwały w dotychczasowym podejściu do problemu. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać, dopiero gdy wykładnię terminu unowocześniła też 
administracja federalna. W ofi cjalnych dokumentach przyjęto określenie „nielegalny 
cudzoziemiec” (illegal alien), odnosząc je do obcokrajowców, którym postawiono 
kryminalne zarzuty. Za neutralne znaczeniowo uznano sformułowania „nieudoku-
mentowany imigrant” lub „nieautoryzowany imigrant”60. Działania podejmowane 
przez środowiska proimigracyjne oraz amerykańska poprawność polityczna zmieni-
ły język używany przez niektóre media. Organizacje inicjujące kampanię Drop the 
I-Word zauważyły, że w społeczeństwie te zmiany przebiegały trudniej: 

Chociaż Associated Press, USA Today, LA Times i wiele innych serwisów informacyjnych 
i stowarzyszeń dziennikarzy porzuciło „i-word”, ta rasowa obelga wciąż używana jest 
w niektórych mediach i codziennym języku61. 

Oprócz mediów tradycyjnych coraz większy wpływ na kształtowanie opinii spo-
łecznej miały media społecznościowe i internet, które odgrywały istotną rolę również 
w procesach migracyjnych. Korzystali z nich zarówno przemytnicy, jak i sami mi-
granci, szczególnie podczas nielegalnego przekraczania granicy. Za pomocą Face-
booka, Tweetera i innych dostępnych aplikacji informowali się o zagrożeniach oraz 
ułatwieniach spotykanych podczas przeprawy. Ponadto smartfony stały się istotnym 
elementem wyposażenia wędrujących ze względu na możliwość korzystania z map 
i nawigacji62. Korzystanie z udogodnień technicznych ułatwiało wędrówkę, ale nie 
zmniejszało skali zagrożeń obecnych na szlaku. 

Opinie społeczne są wynikiem procesu zbierania, selekcji, przetwarzania oraz 
utrwalania informacji na dany temat. Współczesne społeczeństwa żyją w natłoku 
informacji i jedną z podstawowych kompetencji społecznych stała się umiejętność 
selekcji odbieranych wiadomości. Powszechność i dostępność źródeł informacji 
w połączeniu z możliwościami nowych technologii sprawiły, że opinie buduje się 
na pozornej, powierzchownej wiedzy, często opartej na powtarzanych po wielokroć 
stereotypach. W przeprowadzonych badaniach 46% Amerykanów przyznało, że in-
formacje czerpało głównie z mediów społecznościowych63, które służyły nie tylko do 
pozyskiwania informacji, ale również stanowiły platformę komunikacji ułatwiającą 
szybką reakcję na określone wydarzenia. Coraz więcej protestów społecznych orga-
nizowanych na ulicach zaczynało się w mediach społecznościowych. Organizatorzy, 
zachęcając do uczestnictwa, informowali o szczegółach wydarzenia. Organizacje 

60  Szerzej na ten temat: A. Bartnik, Tracing Changes in an Unauthorized Population in the United 
States [w:] Visegrad Studies on Americas: Past and Present, A. Bartnik, A. Małek (red.), Kraków, 2016.

61  Drop the I-Word, The Center for Racial Justice Innovation, http://bit.ly/2vG2QPm, dostęp: 
21.02.2018.

62  The Use of Social Media in the Fight Against Migrant Smuggling, European Migration Newtork, 
September 2016, http://bit.ly/2sDYQ4R, dostęp: 20.02.2018.

63  N. Newman et al., Reuters Institute Digital News Report 2016, Reuters Institute for the Study 
of Journalism, http://bit.ly/2lruOha, dostęp: 20.02.2018. 
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broniące praw imigrantów często w ten sposób szukały poparcia dla swoich dzia-
łań. Z mediów społecznościowych korzystały coraz częściej również władze. Pre-
zydentura Donalda Trumpa jest pierwszą w historii USA tak silnie związaną z tym 
rodzajem środków przekazu. Nie będzie przesady w określeniu, że Twitter stał się 
głównym narzędziem komunikacji prezydenta z obywatelami. 

Informacje dostępne w mediach społecznościowych zawierają jednak wiele da-
nych wrażliwych o ich użytkownikach. W 2017 roku Departament Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego USA ogłosił zamiar gromadzenia informacji pochodzących z mediów 
społecznościowych na temat każdego imigranta przekraczającego granicę Stanów 
Zjednoczonych. Co więcej, wymóg dotyczył również posiadaczy tzw. zielonej karty 
oraz naturalizowanych obywateli USA. Wzbudziło to poważne zastrzeżenia potę-
piające projekt jako nazbyt daleko idącą ingerencję w prywatność imigrantów. Pod-
kreślano ponadto bezzasadność takich działań, które niewiele wnosiły do zapewnie-
nia bezpieczeństwa wewnętrznego. Faiz Shakir z organizacji Amerykański Związek 
Wolności Obywatelskich (American Civil Liberties Union) zwrócił uwagę na jeszcze 
jeden aspekt: „to niewątpliwie będzie miało wstrząsający skutek na wolność wypo-
wiedzi w mediach społecznościowych”64.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego wprowadził to rozwiązanie w paź-
dzierniku 2017 roku jako obligatoryjnie towarzyszące procedurze imigracyjnej, 
ale nie był to nowatorski pomysł administracji Donalda Trumpa. Gromadzenie ta-
kich danych rozpoczęto już w czasie sprawowania urzędu przez Baracka Obamę, 
ale wówczas miało ono charakter dobrowolny. Amerykański Urząd Imigracyjny też 
wcześniej wykorzystywał media społecznościowe do sprawdzania np. syryjskich 
uchodźców, ale tylko tych, wobec których zachodziły podejrzenia co do ich tożsa-
mości. Tym, co budziło najsilniejsze obawy w związku z nowym projektem Depar-
tamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, był jego zakres podmiotowy, zakładający 
gromadzenie danych nie tylko imigrantów przybywających do USA, ale także już 
obecnych65. Kontrolą objęci zostali nawet cudzoziemcy, którzy byli już obywatelami 
amerykańskimi, a także wszyscy utrzymujący kontakty z imigrantami, m.in. przez 
media społecznościowe. Tym samym informacje na temat znacznej części społeczeń-
stwa amerykańskiego mogły trafi ć do baz danych amerykańskiej administracji. Oba-
wy przed taką inwigilacją władz mogły prowadzić do pogłębiania się dystansu spo-
łecznego między obywatelami a przybyszami i utrudniać asymilację obcokrajowców. 

Międzynarodowa Organizacji ds. Migracji zwróciła uwagę, że stosunek społe-
czeństw do migrantów najczęściej był związany z brakiem rzetelnej wiedzy na te-
mat procesów migracyjnych. Postawy społeczne kształtowały medialne doniesienia, 
w których dominował język stygmatyzujący obcokrajowców – mówiło się o „po-
wodzi/zalewie” kraju przez nielegalnych imigrantów, o „zagrożeniach” dla bezpie-
czeństwa ludzi i państwa wywołanych obecnością imigrantów, o „przestępczości” 
i „kryminalizacji” w kontekście obecności społeczności imigranckich. Posługiwanie 

64  N. Ron, U.S. to Collect Social Media Data on All Immigrants Entering Country, „The New York 
Times”, 28.09.2017, http://nyti.ms/2yvi36Q, dostęp: 20.02.2018. 

65  A. Ghannoum, Trump Wants To Collect Social Media Information on Immigrants (Like Me), 
„Forbes”, 26.09.2017, http://bit.ly/2EFcCG7, dostęp: 20.02.2018.
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się uogólnieniami i uproszczeniami w debatach nad migracjami prowadziło do stwo-
rzenia fałszywego obrazu omawianego problemu. Zwracano uwagę, że skutkiem 
tego jest nagminne przewartościowywanie liczb charakteryzujących populację imi-
grantów. Badania przeprowadzone w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki do-
wiodły jednak, że konfrontacja z rzeczywistymi danymi skutkowała zmianą dotych-
czasowego nastawienia66. 

66  A. Grigorieff , C. Roth, D. Ubfal, Does Information Change Attitudes Towards Immigrants? Rep-
resentative Evidence from Survey Experiments, IZA Discussion Paper No. 10419, December 2016, http://
bit.ly/2EGBr8u, dostęp: 21.02.2018; A. Ziebarth, T. Wunderlich, J. Raisher, Transatlantic Trends: Mobil-
ity, Migration and Integration, German Marshall Fund of the United States, 2014, http://bit.ly/2ydOw1t, 
dostęp: 21.02.2018.





Uważa się, że świat idealny byłby pozbawiony barier powstrzymujących ruch ludz-
kości w wymiarze globalnym. Współczesność daleka jednak jest od takich rozwią-
zań. Rzeczywistość, w której żyjemy, to wciąż „nadpodaż” imigrantów. Więcej lu-
dzi chce dotrzeć do krajów docelowych migracji, niż te chcą przyjąć, co przyczynia 
się do wciąż rosnącej liczby ograniczeń. Polityka imigracyjna wielu państw staje 
się coraz bardziej restrykcyjna, a retoryka antyimigracyjna zyskuje na sile. W ni-
niejszej monografi i omówiono zagadnienia charakteryzujące czynniki, które z róż-
nym natężeniem i w różnym zakresie wpływały na globalne procesy migracyjne 
początku XXI wieku. Polem badań nad zależnościami i skutkami uczyniono Stany 
Zjednoczone Ameryki, przyjmując perspektywę analizy z punktu widzenia kraju 
docelowego imigracji. Jak zauważyła bowiem S. Sassen w książce Globalizacja, 
eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy: „politykę imigracyjną kształtuje pojmo-
wanie imigracji jako konsekwencji jednostkowych działań emigrantów, kraj do-
celowy traktuje się jako podmiot bierny, niezaangażowany w procesy emigracji”1. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że kraje doświadczające licznego napływu 
imigrantów nie pozostawały bierne i przejawiały znaczną aktywność w regulowaniu 
procesu. Warto zauważyć, że podejmowane działania charakteryzowała nie tylko ich 
siła, ale i wielopłaszczyznowy zakres. Z jednej strony dotyczyły one państwa i jego 
instytucji, dla których polityka imigracyjna była nie tylko instrumentem budowania 
bezpieczeństwa narodowego, ale także obszarem defi niowania zakresu kompetencji 
stanów i rządu federalnego. Z drugiej strony aktywność widoczna była również na 
płaszczyźnie społecznej. Wyzwaniem dla krajów imigracyjnych było zapobieganie 
napięciom społecznym narastającym zwłaszcza tam, gdzie istniały grupy takie jak 
np. minutemani, których działalność budziła kontrowersje. 

W skali światowej migracje były defi niowane i kształtowane przez globalizację, 
ekonomię, ale również przez czynniki pozaekonomiczne. Zarówno klęski żywioło-
we, problemy polityczne, jak i społeczne uprzedzenia i prześladowania w sposób 
znaczący wpływały na przemieszczenia ludności. Skutkiem wzajemnego oddziały-
wania tych czynników i procesów było m.in. powstawanie globalnego/transnarodo-
wego obywatelstwa. Dowiedziono również, że zależności między państwami wy-
syłającymi i przyjmującymi miały wieloaspektowy charakter, a emigracja nie była 
wynikiem tylko jednostkowych decyzji migrujących. Składało się na nią wiele czyn-
ników, także tych bardzo osobistych, o charakterze emocjonalnym czy rodzinnym, 

1  S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 21.
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których konsekwencje były złożone. W wymiarze ekonomicznym zwracano uwagę 
na bilans gospodarczy w obszarach ulegających największym zmianom pod wpły-
wem procesów migracyjnych. Przedstawiając skutki procesu imigracji, akcentowano 
zyski, jakie odnotowywały po swojej stronie państwa przyjmujące, ale warto również 
zwrócić uwagę na korzyści osiągane przez kraje wysyłające. Jak zostało to wykaza-
ne w czwartym rozdziale książki, w wielu państwach, w których procesy emigracji 
rozwinęły się na znaczną skalę, środki fi nansowe przesyłane przez emigrantów do 
rodzinnych krajów stanowiły istotną część ich budżetów. Przekazywane pieniądze 
często stanowiły nie tylko ratunek dla indywidualnych gospodarstw domowych, ale 
były poważnym fi larem gospodarki państwa wysyłającego, co pokazano na przykła-
dzie Meksyku. Takie obserwacje doprowadziły do ukształtowania się opinii o ist-
nieniu pozytywnych aspektów oddziaływania migracji na gospodarki państw, wśród 
których wymieniano m.in. redukcję nierówności ekonomicznych między krajami 
wysyłającymi a przyjmującymi. Chociaż słynna prezentacja Roya Becka z wyko-
rzystaniem gumowych piłeczek dowodziła braku pozytywnego wpływu procesów 
migracji na poziom światowego ubóstwa, ekonomiści potwierdzili długofalowe 
korzyści rozwojowe dla państw przyjmujących2. Uwagę zwrócono na możliwość 
utrzymywania niskich kosztów pracy, zysk z inwestycji czy wzrost oszczędności na-
rodowych. W odniesieniu do krajów wysyłających częściej jednak podkreślano nega-
tywne skutki, które nie były równoważone przez pieniądze (remittances) zarobione 
przez migrantów i wysyłane do kraju pochodzenia. 

W wymiarze społecznym konsekwencje procesu imigracji rozkładały się bieguno-
wo. Z jednej strony następował rozwój społeczeństwa, którego podstawową umiejęt-
nością musiała stać się sztuka kompromisu i szacunku dla odmienności – gwarantów 
jego harmonijnego rozwoju. Z drugiej strony liczna obecność różnych kulturowo i cy-
wilizacyjnie obcokrajowców rodziła strach przed zawłaszczeniem przestrzeni dotąd 
„swoich”. Przez długi czas retoryka antyimigracyjna posługiwała się argumentem, że 
imigranci zabierają miejsca pracy rodowitym Amerykanom. Środowiska popierające 
imigrację odpowiadały, że obcokrajowcy podejmują się zajęć, których nie chcieli wy-
konywać amerykańscy obywatele. W kontekście toczącego się sporu powstało wiele 
analiz i opracowań, przywołanych w niniejszej publikacji, które wykazały, że obie stro-
ny w swoich sądach kierowały się raczej utrwalonymi stereotypami niż rzeczywistymi 
danymi. Z przeprowadzonych badań wynikało, że charakter współczesnej imigracji 
legalnej do USA nie stwarzał zagrożenia zabierania miejsc pracy, choć niewątpliwie 
wpływał na wysokość zarobków. Do Stanów Zjednoczonych sprowadzano pracow-
ników ze specjalizacjami zawodowymi, których niedobór na amerykańskim rynku 
pracy stymulował ten proces. Faktem potwierdzonym w badaniach były nieprawidło-
wości polegające m.in. na zastępowaniu amerykańskich pracowników tańszymi, choć 
nie bardziej kompetentnymi cudzoziemcami. Skala tych zjawisk, choć powszechnie 
potępionych społecznie, nie przyjęła jednak takiego rozmiaru, który usprawiedliwił-
by tezę o rzeczywistym zagrożeniu odbierania miejsc pracy Amerykanom. Z drugiej 

2  Szerzej zob.: S. Giagnoni, Here We May Rest: Alabama Immigrants in the Age of HB 56, 
Montgomery: NewSouth Books, 2017; Sustainable Futures: Linking Population, Resources and the 
Environment, J. Goldie, K. Betts (red.), Collingwood: Csiro Publishing, 2014.
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strony należy zauważyć, że w raportach o stanie zamożności społeczeństwa amery-
kańskiego coraz częściej zwracano uwagę na postępujące rozwarstwienie narodu, 
w którym coraz liczniejsza była grupa żyjących poniżej (lub na granicy) progu ubó-
stwa. Analitycy zwracali uwagę, że zapowiadana polityka podatkowa oraz socjalna 
Donalda Trumpa przyczyni się do tego, iż proces ten będzie postępował szybciej3. 
W najbliższej przyszłości w retoryce anyimigracyjnej rosnąca skala ubóstwa może 
zostać wykorzystana jako argument przeciwny imigracji. Dane dotyczące rozmiesz-
czenia biedy w skali kraju pokazały bowiem, że jej największe zagęszczenie było 
w stanach będących popularnym miejscem docelowym imigrantów. Nowy Meksyk 
i Kalifornia miały z tym największy problem – odpowiednio 21,8% oraz 20,6% po-
pulacji żyło w ubóstwie4. Co więcej, socjologowie uważają, że teorie strukturalne tłu-
maczące przyczyny ubóstwa były najbliższe rzeczywistych przesłanek tego procesu, 
kiedy diagnozowały rozwój biedy w połączeniu z brakiem równych szans powiąza-
nym z dyskryminacją rasową, etniczną, płciową czy wieku5. 

Z drugiej strony konsekwencje społeczne wynikające z obecności i napływu imi-
grantów przynoszą również pozytywne skutki. Przede wszystkim społeczeństwo 
wyraźnie młodnieje. Przytoczone w niniejszej monografi i ustalenia dowiodły, że naj-
większą grupę w strumieniu imigracyjnym płynącym do USA stanowią ludzie mło-
dzi. Wyraźne preferowanie obcokrajowców wykształconych, specjalistów wzbogaca 
kraj nie tylko w wymiarze ekonomicznym, lecz także społecznym. Różnorodność 
kulturowa prowadzi również do rozwoju tolerancji i stymuluje społeczne organizo-
wanie się obywateli w obronie podstawowych praw należnych każdemu człowieko-
wi, bez względu na jego status prawny. 

Ważnym obszarem z punktu widzenia współczesnych badań nad migracjami są 
zależności między tymi procesami a koncepcjami bezpieczeństwa. Wędrówki lud-
ności nieodłącznie wiązały się z różnymi zagrożeniami, które mogły się pojawić 
jako skutek takich przemieszczeń. Współczesne funkcjonowanie państw na arenie
międzynarodowej oraz w wymiarze wewnętrznym zdominowane jednak zostało 
przez globalną walkę z terroryzmem. Analiza działań podejmowanych przez kolej-
ne administracje, od prezydenta Georga W. Busha do Donalda Trumpa, dostarczyła 
wielu dowodów pokazujących, jak duży zakres podejmowanych działań na polu imi-
gracji związany jest z eliminowaniem potencjalnego zagrożenia terrorystycznego. 
Chociaż w nauce rozgranicza się kategorie bezpieczeństwa jednostki i bezpieczeń-
stwa narodowego czy państwowego, analiza zawarta w szóstym rozdziale tej książki 
skłania do refl eksji, iż u źródeł obu i tak jest człowiek. Bezpieczeństwo narodowe 
polega bowiem na podjęciu licznych działań za pomocą instrumentów dostępnych 
instytucjom państwowym, a celem tychże jest bezpieczeństwo obywateli. Tym, co je 
różni, jest rodzaj grożącego niebezpieczeństwa. 

3  Statement on Visit to the USA, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on 
Extreme Poverty and Human Rights, UN Human Rights, Offi  ce of the High Commissioner, 15.12.2017, 
http://bit.ly/2Cgro4i, dostęp: 25.02.2018.

4  C. DeVore, Poverty in America by The Numbers, „Forbes”, 22.08.2017, http://bit.ly/2ETzqWs, 
dostęp: 25.02.2018. 

5  S. Barkan, Sociology: Understanding and Changing the Social World, Flat World Knowledge, 
L.L.C., 2011.
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W funkcjonowaniu państw polityka imigracyjna odgrywa istotną rolę. W wymia-
rze zewnętrznym jest przyczynkiem do wzmacniania suwerenności państwa. Okre-
ślając, kogo dopuszczają do przekroczenia swoich granic, państwa kierują się ideą 
niezależności, samostanowienia oraz własnego interesu. Z drugiej strony w systemie 
międzynarodowym państwa funkcjonują na zasadzie wielu powiązań, które sprawia-
ją, że polityka imigracyjna może być sprowadzana do roli narzędzia w osiąganiu ce-
lów w polityce zagranicznej. Przywołane w książce relacje amerykańsko-kubańskie 
pokazały, jak za pomocą polityki migracyjnej można stworzyć mechanizmy nacisku 
wykorzystywane w stosunkach międzynarodowych. Amerykańska polityka dotyczą-
ca migrantów jest również elementem presji we współpracy z południowym sąsia-
dem USA, Meksykiem. 

Znaczenie polityki imigracyjnej dla funkcjonowania państwa jest również istotne 
w wymiarze wewnętrznym. Skala społecznego zainteresowania kierunkiem, w ja-
kim podąża ten rodzaj publicznej polityki, jest duża. Świadczy o tym żywotność 
dyskursu toczonego m.in. w mediach, który przybiera na sile zwłaszcza w okresie 
kampanii wyborczych. Pytania o wizje polityki imigracyjnej należą do podstawo-
wego kanonu zagadnień, o jakie indagowani są kandydaci, nie tylko przy okazji wy-
borów prezydenckich, ale również w przypadku starania się o najważniejsze urzędy 
stanowe. To pokazuje, że w ogólnej debacie publicznej nad przyszłością państwa 
i narodu strategia imigracyjna jest ważna. Z drugiej jednak strony warto zauważyć, 
że wyborcy w swoich decyzjach kierują się tym, co kandydaci mają im do zapro-
ponowania, by polepszyć standard życia, jakie już wiodą w USA. Liczne badania 
potwierdziły, że pomimo imigracyjnego rodowodu nad kształt polityki imigracyjnej 
wyborcy przedkładają kwestie ekonomiczne, edukacji i opieki zdrowotnej. Imigracja 
pozostaje tematem ważnym, ale nie priorytetowym. Wśród grup etnicznych i raso-
wych zamieszkujących Stany Zjednoczone Ameryki największą uwagę zwraca się na 
Latynosów i Azjatów. Środowiska aktywistów latynoskich z nadzieją patrzą w przy-
szłość, wróżąc przebudzenie „śpiącego giganta” (sleeping giant)6. Chociaż wzrasta 
stopniowo liczba przedstawicieli tej grupy zasiadających w administracji stanowej 
i federalnej (w obecnym 115. Kongresie jest 45 Latynosów), wciąż liczba ta jest 
nieproporcjonalnie niska w stosunku do tego, jak liczna jest populacja Amerykanów 
latynoskiego pochodzenia. Organizowanie się polityczne tej grupy nie jest jej dome-
ną, na co wpływ mają chociażby poziom wykształcenia czy status imigracyjny. Co 
istotne jednak, zarówno w przypadku członków Kongresu pochodzenia azjatyckiego 
(18 przedstawicieli), jak i latynoskiego ich liczba, choć niewielka, jest historycznie 
największa. 

Azjaci są mniej przewidywalni w swoich decyzjach wyborczych niż Latynosi. 
W badaniach często podkreślają brak określonych sympatii partyjnych. Chociaż 
częściej głosują na demokratów, nie wykluczają poparcia dla republikanów (w wy-
borach prezydenckich w 1992 roku ponad połowa wyborców azjatyckiego pocho-
dzenia poparła G.W. Busha, a w 2012 roku odnotowano rekordowe dla tej grupy 
poparcie kandydata demokratów B. Obamy). Odsetek Azjatów niegłosujących w wy-
borach jest porównywany z niegłosującymi Latynosami (odpowiednio 49% i 48%) 

6  Terminem „śpiącego giganta” określa się elektorat latynoski w USA.
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i najczęściej za jedną z głównych przyczyn uważa się barierę językową. Zasadniczo 
jako grupa Azjaci lepiej radzą sobie z językiem angielskim niż Latynosi, ale należy 
pamiętać o proporcjach poszczególnych podgrup etnicznych, które ją tworzą (Chiń-
czycy, którzy są najliczniejsi wśród amerykańskich Azjatów, najsłabiej radzą sobie 
z językiem angielskim, co oczywiście nie dotyczy pokoleń już urodzonych w USA), 
oraz o tym, że około 70% tej populacji to osoby urodzone poza USA7. 

Warto również zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych toczy się dyskusja nad 
obowiązującym prawem wyborczym i dopuszczaniem do udziału w wyborach cudzo-
ziemców mieszkających w USA. Kierując się słowami Benjamina Franklina, że „ci, 
którzy nie mają głosu i nie mogą wybierać swoich przedstawicieli, nie cieszą się wol-
nością, a są zniewoleni przez tych, co mają prawo głosu”8, w 11 stanach przyjęto roz-
wiązania pozwalające na udział w lokalnych wyborach osób mających prawo stałego 
legalnego pobytu w USA, które nie są amerykańskimi obywatelami9. To, co jednak 
wzbudza więcej kontrowersji, to zarzuty Donalda Trumpa, iż w wyborach prezyden-
ckich 2016 roku 3–5 milionów głosów zostało oddanych przez imigrantów nieposia-
dających obywatelstwa (non-citizens)10 i tym samym doszło do przestępstwa, które 
miało wpływ na wyniki. O ile w systemie ustrojowym USA w przypadku wyborów 
lokalnych można dopuścić do głosowania nieobywateli, o tyle ich udział w wyborach 
federalnych i stanowych jest zabroniony. 

Strategia imigracyjna jest również istotna dla kondycji politycznej państwa. Przy-
wołane w książce prezydentury Baracka Obamy i Donalda Trumpa pokazały kształt 
i rodzaj relacji między gałęziami władzy. Dwie kadencje Obamy nie wystarczyły na 
przełamanie impasu między Kongresem a prezydentem i przeprowadzenie reformy 
prawa imigracyjnego. Wizja polityki imigracyjnej Trumpa pogłębiła podziały na róż-
nych płaszczyznach. Ich stroną stał się Sąd Najwyższy, blokujący kontrowersyjne 
decyzje prezydenta, w Partii Republikańskiej coraz wyraźniej zaznacza swoją obec-
ność jej skrajnie prawe skrzydło, a relacje między jednostkami azylowymi a federa-
cją nadszarpnięte zostały przez konfl ikt na tle imigracyjnym. 

Analizując wszystkie poruszone w książce zagadnienia, można dojść do wniosku, 
że twierdzenie o nadrzędnej i najistotniejszej roli państwa w kształtowaniu procesów 
imigracyjnych nie jest przesadzone. Państwo jest instytucją, której władza, upraw-
nienia i dostępne instrumenty pozwalają aktywnie wpływać na siłę oddziaływania 
pozostałych czynników stymulujących lub hamujących proces imigracji. W kon-
tekście rozwoju światowych procesów migracyjnych wydaje się, że w najbliższej 
przyszłości nie ukonstytuują się żadne drastyczne zmiany dotychczasowych trendów. 
Nierówności ekonomiczne i społeczne są zbyt głębokie i złożone, by łatwo się można 

7  Asian-Americans Entering Politics to Rise up Against Donald Trump’s ‘Xenophobic’ Administra-
tion, „South China Morning Post”, 11.05.2018, https://bit.ly/2OijcXf, dostęp: 30.07.2018.

8  „They who have no voice nor vote in the electing of representatives do not enjoy liberty, but are 
absolutely enslaved to those who have votes” za: The Political Thought of Benjamin Franklin, R. Ket-
cham (red.), Indianapolis–Cambridge: Hackett Publishing, 2003, s. 281.

9  Voting by Nonresidents, 20.06.2018, National Conference of State Legislatures, https://bit.
ly/2mA7JnE, dostęp: 30.07.2018.

10  W. Weiser, D. Keith, The Actually True and Provable Facts About Non-Citizen Voting, „Time”, 
13.02.2017, https://ti.me/2lfMavK, dostęp: 30.07.2018.
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było z nimi uporać w krótkiej perspektywie czasowej. Oznacza to, że podstawowe 
czynniki wpływające na migracje nie osłabną. Starzejące się społeczeństwa państw 
rozwiniętych będą stwarzać warunki raczej zachęcające niż odstraszające imigrantów. 
Nadal istnieć będzie zapotrzebowanie na grupy imigrantów znajdujące się na dwóch 
przeciwległych biegunach pod względem posiadanych kwalifi kacji zawodowych. 
Począwszy od drugiej połowy XX wieku, coraz wyraźniej rosło bowiem zapotrzebo-
wanie w krajach imigranckich, w tym w USA, na pracowników wykwalifi kowanych. 
Z drugiej strony cechą charakterystyczną państw rozwiniętych było zapotrzebowanie 
na niewykwalifi kowaną siłę roboczą, która zapełniała lukę w sektorze nisko płatnych 
zajęć, niepopularnych wśród obywateli krajów przyjmujących imigrantów. Te trendy 
również nie wykazują tendencji zanikających, które pozwoliłyby prognozować ich 
kres w najbliższej przyszłości.
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