Ilu będzie muzułmanów w Polsce za 40 lat?
Polska znalazła się w kwestii imigracji w podobnym momencie, jak 50 lat temu te państwa
zachodnie, które nie posiadały kolonii, twierdzi Jan Wójcik, autor raportu na temat
migracji z krajów muzułmańskich do naszego kraju.
Coraz częściej w debacie publicznej pojawia się pytanie, czy PiS „oszukał wyborców w sprawie
uchodźców i imigrantów”. Niektórzy wskazują na coraz większość obecność osób obcego
pochodzenia w Polsce. Obrońcy działań rządu twierdzą, że obiecywano tylko nie stosować się do
unijnego mechanizmu relokacji uchodźców. Ze strony ugrupowań nacjonalistycznych jest też obecna
narracja, że nie chcą żadnej zwiększonej imigracji – także Ukraińców czy Filipińczyków. Wtórują
temu media związane z opozycją, które twierdzą, że to właśnie dowód na oszustwo PiS-u.
Jak wygląda naprawdę migracja z krajów muzułmańskich do Polski? Na to pytanie stara
się odpowiedzieć raport Fundacji Instytutu Spraw Europejskich sporządzony na podstawie
oficjalnych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Raport skupia się na migracji z krajów muzułmańskich ze względu na to, że to ta grupa jest obiektem
zaniepokojenia Polaków; wobec innych kierunków migracyjnych obywatele Polski są bardziej
otwarci.
Liczba legalnych imigrantów z krajów grupy Organizacji Współpracy Islamskiej (OIC) urosła
czterokrotnie, głównie ze względu na wzrost liczby osób przebywających z tymczasowym prawem
pobytu – z ponad 5 do ponad 20 tysięcy. To jednak tylko 8-9% całości migracji do Polski. Wśród
muzułmanów najliczniejsi są obywatele Turcji, Pakistanu, Uzbekistanu, Bangladeszu.
Najczęściej imigranci z krajów muzułmańskich przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy (ponad
połowa z nich), około jedna piąta przyjeżdża w celu studiowania. Występują jednak różnice pomiędzy
krajami pochodzenia. Do pracy przyjeżdżają obywatele Turcji, Pakistanu, Uzbekistanu, Bangladeszu,
a z kolei Arabia Saudyjska i Kazachstan w większym stopniu wysyłają swych obywateli stopniu na
studia. Nieproporcjonalnie wielu mieszkańców Afryki Północnej i Nigerii przyjeżdża do Polski w celu
definiowanym jako „pobyt z obywatelem RP”, co prawdopodobnie będzie prowadziło do legalizacji
pobytu poprzez zawarcie związku małżeńskiego.
Analiza nie dotyczy jedynie zdarzeń przeszłych. Najbardziej intrygującym jej elementem jest próba
oszacowania potencjalnej przyszłej imigracji, w oparciu o stały ilościowy wzrost liczby imigrantów
lub jako górną granicę przyjmując utrzymanie tempa przyrostu populacji muzułmańskiej w Polsce.
Założona w raporcie górna granica prawie miliona imigrantów z krajów muzułmańskich w naszym
kraju za 40 lat (niecałe 2,5% populacji) wydawać się może przesadzona. Porównana jednak do
wykresów, pokazujących rozwój takich społeczności w tych krajach zachodnich, które jak Polska nie
posiadały kolonii w świecie islamu, począwszy od roku 1960 do dziś, nie wygląda już tak
zaskakująco. A nasza gospodarka i demografia generują potrzeby znalezienia pracowników.

Wzrost społeczności muzułmańskiej w poszczególnych krajach europejskich w latach
1950-2010, a potencjał wzrostu tej społeczności w Polsce w latach 2000-2060
Problemem w dokładnym określeniu liczby imigrantów jest szara strefa osób, które mimo decyzji
odmowy pobytu lub przeterminowania zezwolenia nie opuściły terytorium RP, jak i tych, które
dostają się do Polski nielegalnie. Z rozmów z byłymi pracownikami operacyjnymi Straży Granicznej
wynika, że rzeczywista liczba imigrantów może być dwukrotnie wyższa.
Pełny raport

