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Abstract 

W badaniu przedstawiono porównawczy przegląd rozwoju polityki w zakresie 
przyjmowania i integracji uchodźców w Grecji, na Węgrzech i we Włoszech. W 
przeglądzie skoncentrowano się na postępach osiągniętych w ciągu ostatnich 
trzech lat, głównych napotkanych wyzwaniach oraz zmianach w postrzeganiu 
omawianego zjawiska przez kluczowe zainteresowane strony, podmioty 
polityczne i społeczeństwo. 
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STRESZCZENIE 
 

W badaniu przedstawiono porównawczy przegląd rozwoju polityki w zakresie przyjmowania i 
integracji uchodźców w Grecji, na Węgrzech i we Włoszech. W przeglądzie skoncentrowano się 
na postępach osiągniętych w ciągu ostatnich trzech lat, głównych napotkanych wyzwaniach 
oraz zmianach w postrzeganiu omawianego zjawiska przez kluczowe zainteresowane strony, 
podmioty polityczne i społeczeństwo. 

Rozmiary i główne cechy zjawiska napływu osób ubiegających się o azyl 

Ze względu na swoje położenie geograficzne kraje te, jako główne punkty wjazdu na 
terytorium UE, borykały się z nieoczekiwanymi i niespotykanymi dotąd napływami. 

 Włochy są głównym punktem wjazdu na szlaku środkowośródziemnomorskim i 
odnotowały szczytowy napływ w 2016 r. i w pierwszej połowie 2017 r. W 2016 r. stały 
się drugim państwem członkowskim UE pod względem liczby osób ubiegających się o 
azyl i osób nieletnich pozbawionych opieki. Osoby ubiegające się o azyl pochodzą 
głównie z Afryki, a wśród nich najliczniejsza jest grupa z Nigerii.  

 Grecja, główny punkt wjazdu na szlaku wschodniośródziemnomorskim, odnotowała 
rekordową liczbę osób ubiegających się o azyl w 2016 r., gdy znalazła się na pierwszym 
miejscu wśród państw członkowskich UE pod względem liczby osób ubiegających się o 
azyl w stosunku do łącznej liczby ludności (prawie 5 osób na 1000 mieszkańców w 
porównaniu ze średnią dla UE-28 wynoszącą 2,5 osoby). Udział kobiet i dzieci w wieku 
poniżej 18 lat jest bardzo duży (prawie 40%), odzwierciedlając dużą liczbę rodzin 
napływających z Syrii i Iraku.  

 Węgry są głównym miejscem wjazdu na szlaku zachodniobałkańskim. W 2015 r. 
odnotowały rekordową liczbę wniosków o udzielenie azylu złożonych po raz pierwszy 
(14% łącznej liczby w UE) oraz największą liczbę osób ubiegających się o azyl w 
stosunku do łącznej liczby ludności (prawie 18 osób na 1000 mieszkańców). Liczba osób 
ubiegających się o azyl gwałtownie spadła w 2016 r. w następstwie zamknięcia granic. 
Najliczniejsze grupy osób ubiegających się o azyl pochodzą z Afganistanu i Syrii.  

Kraje te wykazują najwyższy i rosnący wskaźnik odrzuconych wniosków w porównaniu 
ze średnią unijną (39,2%) w przypadku decyzji pierwszej instancji w sprawie wniosków o 
udzielenie azylu. Wynosi on 60,6% we Włoszech, 76,3% w Grecji i 91,6% na Węgrzech. 
Różnice te odzwierciedlają zarówno skład grup osób ubiegających się o azyl, jak i przyjęte 
podejście: pod względem wskaźnika przyznawania azylu Włochy wykazują raczej otwarte 
podejście w porównaniu z bardzo restrykcyjnym podejściem Grecji, a szczególnie Węgier. 

Zmiany w podejściu prawnym i politycznym 

Aby sprostać kryzysowi uchodźczemu, kraje te musiały szybko opracować od podstaw system 
przyjmowania i integracji, ponieważ żadne z nich nie miało doświadczenia w radzeniu sobie z 
dużymi napływami. Poza tym, ponieważ są to kraje tranzytu, ich główne inwestycje 
polityczne dotyczyły środków związanych z przyjmowaniem, a nie środków 
integracji.  

Niezależnie od tych wspólnych problemów, kierunki polityki były bardzo zróżnicowane. 
Włochy i Grecja wdrożyły środki na rzecz poprawy w zakresie przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl, rozwijając swoje zdolności w tym zakresie, i dążyły do uproszczenia 
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procedur rozpatrywania wniosków. Z kolei Węgry wprowadziły bardziej restrykcyjne środki. 
Kraj ten zbudował mur na granicy z Chorwacją i Serbią, stworzył ośrodki detencyjne dla osób 
ubiegających się o azyl nielegalnie wjeżdżających na terytorium Węgier lub nielegalnie na nim 
przebywających oraz sprzeciwiał się unijnemu mechanizmowi relokacji w sytuacjach 
nadzwyczajnych. 

Różnice w podejściach pojawiają się również w zakresie integracji osób ubiegających 
się o azyl i uchodźców. Podczas gdy we wszystkich trzech krajach osoby uznane za uchodźców 
i osoby korzystające z ochrony międzynarodowej mają prawo dostępu do rynku pracy i 
wsparcia socjalnego na takich samych zasadach jak ludność rodzima, w Grecji oraz w 
szczególności we Włoszech wdrożono również środki na rzecz poprawy integracji osób 
ubiegających się o azyl od początkowych etapów procedury przyjmowania, natomiast Węgry 
ograniczyły wsparcie publiczne.  

Niemniej jednak opisane środki integracji zawierają pewne słabe punkty. Jednym z nich 
jest niedobór konkretnych programów integracji, który prowadzi do tego, że w praktyce 
środki integracji na rynku pracy są często niedostępne. Kolejne problemy to brak koordynacji 
między służbami zatrudnienia i instytucjami odpowiedzialnymi za politykę integracyjną oraz 
opóźnienia w procedurze rejestracji. Skala kryzysu jest kolejnym czynnikiem 
ograniczającym możliwości zatrudnienia uchodźców i osób ubiegających się o azyl. 

Ten sam schemat wyłania się w obszarze integracji społecznej, dostępu do 
bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz zapewniania miejsc zakwaterowania 
i lokali mieszkaniowych.  

Pomimo osiągniętej poprawy wdrażanie środków związanych z przyjmowaniem i 
środków integracji jest nadal niedostateczne, zwłaszcza w Grecji i we Włoszech, z 
powodu słabych zdolności administracyjnych i niewielkiego doświadczenia w zarządzaniu 
dużymi napływami uchodźców i osób ubiegających się o azyl.  

Koszty i finansowanie integracji 

Jako strefy tranzytowe omawiane kraje ponoszą wysokie krótkoterminowe koszty 
budżetowe związane z przyjmowaniem osób ubiegających się o azyl, podczas gdy 
długoterminowe koszty integracji są prawdopodobnie niższe niż w krajach docelowych. Pociąga 
to jednak za sobą ograniczenie możliwości uzyskania długoterminowych korzyści z inwestycji.  

Głównym problemem w zakresie finansowania jest długoterminowa stabilność programów 
i ich ograniczony zasięg, w przeważającej mierze determinowany w tych krajach 
wykorzystaniem współfinansowania UE. Podstawowym funduszem jest Fundusz Azylu, 
Migracji i Integracji, zapewniający wsparcie na pierwszym etapie procesu integracji. We 
Włoszech służy on przede wszystkim wzmacnianiu systemu przyjmowania, ze szczególnym 
naciskiem na środki związane z pierwszym przyjęciem i wczesną integracją. Na Węgrzech 
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji ułatwia dostęp do kształcenia, kursów językowych i szkoleń 
oraz wspiera środki w zakresie aktywizacji i włączenia społecznego osób wymagających 
szczególnego traktowania. Natomiast w Grecji występują opóźnienia we wdrażaniu działań 
związanych z tym funduszem.  

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, a w szczególności EFS, odgrywają 
ważną rolę we wspieraniu długoterminowej polityki integracyjnej Włoch i Grecji, obejmując 
politykę oświatową i zatrudnienia oraz politykę przeciwdziałania dyskryminacji. EFS nie jest 
jednak przeznaczony wyłącznie dla osób ubiegających się o azyl i uchodźców, ale dla 
wszystkich migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji.  

Zmiana klimatu politycznego 
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Bezprecedensowy wzrost napływu na małe terytoria przygraniczne wywołał w opinii publicznej 
postawy wrogości wobec imigrantów, podsycane przez ruchy antyimigracyjne i 
antyeuropejskie. To pogorszenie postaw społecznych i poglądów politycznych może mieć w 
perspektywie długoterminowej bardzo negatywny wpływ na spójność społeczną i klimat 
polityczny, szczególnie w krajach takich jak Włochy, w których kwestia migracji jest 
centralnym punktem zbliżającej się debaty wyborczej. 

Jednocześnie wyłaniają się różnice pod względem treści w kampaniach medialnych i 
debacie politycznej, a także roli odgrywanej przez partie antyimigracyjne w rządzie (np. 
na Węgrzech). 

Wspólne dla tych krajów jest również to, że w opinii publicznej rośnie poczucie 
„pozostawienia samym sobie” z kryzysem uchodźczym, oraz potrzeba silniejszej wspólnej 
europejskiej polityki migracyjnej.  

Główne wyzwania i konsekwencje dla polityki 

Główne wyzwania stojące przed tymi trzema krajami są następujące: brak 
doświadczenia i zdolności w zakresie integracji osób ubiegających się o azyl i uchodźców; brak 
finansowania zapewniającego długoterminową stabilność programów i rozszerzony zasięg; 
niedobór mieszkań i miejsc zakwaterowania; rozprzestrzenianie się negatywnych postaw 
wobec osób ubiegających się o azyl i uchodźców. 

Dotychczasowe badania i oceny sugerują, że skuteczna polityka integracyjna przynosi korzyści 
nie tylko samym imigrantom, ale również przyjmującemu ich społeczeństwu. Jednakże 
zdolność do zarządzania skuteczną polityką integracyjną zależy w dużej mierze od możliwości 
zarządzania przepływami migracyjnymi oraz zapobiegania ich ogromnym wzrostom w 
krótkim czasie, kumulującym się małej liczbie obszarów. Zatem najważniejsze konsekwencje 
dla polityki związane są z następującymi kwestiami:  

 w jaki sposób podzielić obciążenia związane z przyjmowaniem oraz promować 
bardziej sprawiedliwe rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w państwach 
członkowskich;  

 w jaki sposób zwiększyć krajowe zdolności interwencyjne, wspierając państwa 
członkowskie i podmioty lokalne w faktycznym stosowaniu i monitorowaniu środków 
związanych z przyjmowaniem i środków integracji; 

 w jaki sposób zapewnić ciągłość finansowania na rzecz programów przyjmowania i 
integracji. 

Aby rozwiązać te kwestie, niezbędne będzie zwiększenie koordynacji i współpracy między europejskimi 
instytucjami i państwami członkowskimi. Oznacza to konieczność zwiększenia roli UE we wspieraniu 
bardziej sprawiedliwego rozmieszczenia osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich, a także 
zwiększenia skuteczności środków związanych z przyjmowaniem i środków integracji przez: 

 położenie większego nacisku na integrację w ramach Europejskiego programu w 
zakresie migracji; 

 skuteczne wielopoziomowe sprawowanie rządów oraz wsparcie na rzecz zwiększenia 
zdolności administracyjnych i instytucjonalnych na szczeblu krajowym i lokalnym, 
również w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 

 podział kosztów integracji między państwa członkowskie i w obrębie każdego z nich, a 
docelowo stworzenie doraźnego unijnego funduszu na rzecz integracji; 

 poprawę gromadzenia danych i wprowadzenie systemu informacyjnego 
koordynowanego przez UE, m.in. na potrzeby monitorowania i oceny środków 
związanych z przyjmowaniem i środków integracji, 
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 wspieranie budowania wspólnoty i uświadamianie korzyści wynikających z imigracji. 
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	Niemniej jednak opisane środki integracji zawierają pewne słabe punkty. Jednym z nich jest niedobór konkretnych programów integracji, który prowadzi do tego, że w praktyce środki integracji na rynku pracy są często niedostępne. Kolejne problemy to brak koordynacji między służbami zatrudnienia i instytucjami odpowiedzialnymi za politykę integracyjną oraz opóźnienia w procedurze rejestracji. Skala kryzysu jest kolejnym czynnikiem ograniczającym możliwości zatrudnienia uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
	Ten sam schemat wyłania się w obszarze integracji społecznej, dostępu do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz zapewniania miejsc zakwaterowania i lokali mieszkaniowych. 
	Pomimo osiągniętej poprawy wdrażanie środków związanych z przyjmowaniem i środków integracji jest nadal niedostateczne, zwłaszcza w Grecji i we Włoszech, z powodu słabych zdolności administracyjnych i niewielkiego doświadczenia w zarządzaniu dużymi napływami uchodźców i osób ubiegających się o azyl. 
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	Jako strefy tranzytowe omawiane kraje ponoszą wysokie krótkoterminowe koszty budżetowe związane z przyjmowaniem osób ubiegających się o azyl, podczas gdy długoterminowe koszty integracji są prawdopodobnie niższe niż w krajach docelowych. Pociąga to jednak za sobą ograniczenie możliwości uzyskania długoterminowych korzyści z inwestycji. 
	Głównym problemem w zakresie finansowania jest długoterminowa stabilność programów i ich ograniczony zasięg, w przeważającej mierze determinowany w tych krajach wykorzystaniem współfinansowania UE. Podstawowym funduszem jest Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zapewniający wsparcie na pierwszym etapie procesu integracji. We Włoszech służy on przede wszystkim wzmacnianiu systemu przyjmowania, ze szczególnym naciskiem na środki związane z pierwszym przyjęciem i wczesną integracją. Na Węgrzech Fundusz Azylu, Migracji i Integracji ułatwia dostęp do kształcenia, kursów językowych i szkoleń oraz wspiera środki w zakresie aktywizacji i włączenia społecznego osób wymagających szczególnego traktowania. Natomiast w Grecji występują opóźnienia we wdrażaniu działań związanych z tym funduszem. 
	Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, a w szczególności EFS, odgrywają ważną rolę we wspieraniu długoterminowej polityki integracyjnej Włoch i Grecji, obejmując politykę oświatową i zatrudnienia oraz politykę przeciwdziałania dyskryminacji. EFS nie jest jednak przeznaczony wyłącznie dla osób ubiegających się o azyl i uchodźców, ale dla wszystkich migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji. 
	Zmiana klimatu politycznego
	Bezprecedensowy wzrost napływu na małe terytoria przygraniczne wywołał w opinii publicznej postawy wrogości wobec imigrantów, podsycane przez ruchy antyimigracyjne i antyeuropejskie. To pogorszenie postaw społecznych i poglądów politycznych może mieć w perspektywie długoterminowej bardzo negatywny wpływ na spójność społeczną i klimat polityczny, szczególnie w krajach takich jak Włochy, w których kwestia migracji jest centralnym punktem zbliżającej się debaty wyborczej.
	Jednocześnie wyłaniają się różnice pod względem treści w kampaniach medialnych i debacie politycznej, a także roli odgrywanej przez partie antyimigracyjne w rządzie (np. na Węgrzech).
	Wspólne dla tych krajów jest również to, że w opinii publicznej rośnie poczucie „pozostawienia samym sobie” z kryzysem uchodźczym, oraz potrzeba silniejszej wspólnej europejskiej polityki migracyjnej. 
	Główne wyzwania i konsekwencje dla polityki
	Główne wyzwania stojące przed tymi trzema krajami są następujące: brak doświadczenia i zdolności w zakresie integracji osób ubiegających się o azyl i uchodźców; brak finansowania zapewniającego długoterminową stabilność programów i rozszerzony zasięg; niedobór mieszkań i miejsc zakwaterowania; rozprzestrzenianie się negatywnych postaw wobec osób ubiegających się o azyl i uchodźców.
	Dotychczasowe badania i oceny sugerują, że skuteczna polityka integracyjna przynosi korzyści nie tylko samym imigrantom, ale również przyjmującemu ich społeczeństwu. Jednakże zdolność do zarządzania skuteczną polityką integracyjną zależy w dużej mierze od możliwości zarządzania przepływami migracyjnymi oraz zapobiegania ich ogromnym wzrostom w krótkim czasie, kumulującym się małej liczbie obszarów. Zatem najważniejsze konsekwencje dla polityki związane są z następującymi kwestiami: 
	 w jaki sposób podzielić obciążenia związane z przyjmowaniem oraz promować bardziej sprawiedliwe rozmieszczenie osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich; 
	 w jaki sposób zwiększyć krajowe zdolności interwencyjne, wspierając państwa członkowskie i podmioty lokalne w faktycznym stosowaniu i monitorowaniu środków związanych z przyjmowaniem i środków integracji;
	 w jaki sposób zapewnić ciągłość finansowania na rzecz programów przyjmowania i integracji.
	Aby rozwiązać te kwestie, niezbędne będzie zwiększenie koordynacji i współpracy między europejskimi instytucjami i państwami członkowskimi. Oznacza to konieczność zwiększenia roli UE we wspieraniu bardziej sprawiedliwego rozmieszczenia osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich, a także zwiększenia skuteczności środków związanych z przyjmowaniem i środków integracji przez:
	 położenie większego nacisku na integrację w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji;
	 skuteczne wielopoziomowe sprawowanie rządów oraz wsparcie na rzecz zwiększenia zdolności administracyjnych i instytucjonalnych na szczeblu krajowym i lokalnym, również w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
	 podział kosztów integracji między państwa członkowskie i w obrębie każdego z nich, a docelowo stworzenie doraźnego unijnego funduszu na rzecz integracji;
	 poprawę gromadzenia danych i wprowadzenie systemu informacyjnego koordynowanego przez UE, m.in. na potrzeby monitorowania i oceny środków związanych z przyjmowaniem i środków integracji,
	 wspieranie budowania wspólnoty i uświadamianie korzyści wynikających z imigracji.

