
 

Bankverbindung:  IBAN: DE241203000010011797; BIC:  BYLADEM1001 
 
 

 

Polska Rada Społeczna 
Polnischer Sozialrat e.V. 

 

Oranienstr.  34, D-10999 Berlin 
Tel. [49] 030 / 615 17 17; Fax [49] 030 / 616 59 288 
e - M a i l  p o l s k a r a d a @ p o l s k a r a d a . d e  
http://www.polskarada.de 
 

 

Potrzeby i problemy żyjących w Berlinie imigrantów z Polski  
– obserwacje Polskiej Rady Społecznej 
 

Przystąpienie Polski do UE i otwarcie granic spowodowało kolejną falę migracji. 
Uwzględnienie potrzeb tej grupy - najnowszych migrantów – podkreśla 
dodatkowo konieczność zmiany polityki wobec Polonii i Polaków. 
 
Znaczenie Polonii w kraju zamieszkania uzależnione jest w głównej mierze od 
stopnia jej integracji oraz kondycji społecznej i ekonomicznej. Niezależnie od 
indywidualnych umiejętności i obiektywnych uwarunkowań ekonomicznych, 
kolosalne znaczenie mają uwarunkowania natury prawnej, jak i umowy 
międzypaństwowe. W Republice Federalnej Niemiec skomplikowane przepisy 
prawne utrudniają imigrantom stabilizację. Wśród żyjących w Niemczech 
Polaków tylko stosunkowo nieliczni znaleźli swoje miejsce na miarę własnych 
oczekiwań i możliwości.  
 
Powszechne jest zatrudnienie poniżej kwalifikacji, niskie zarobki i związany z 
tym  obniżony status społeczny. Osoby z wyższym wykształceniem pracują w 
charakterze sprzątaczek lub pomocników na budowach. 
 
Słaba znajomość języka, brak znajomości przepisów oraz nieumiejętność 
rozwiązywania problemów natury administracyjnej dodatkowo utrudniają 
funkcjonowanie w tutejszym społeczeństwie. Najnowsi migranci zarabiają mało, 
płacą wysokie czynsze, rezygnują z dostępu do dalszego kształcenia i ofert 
kulturalnych.  
 
Nie tylko ze względów humanitarnych, lecz również w interesie Polski leży 
poprawa tej sytuacji. Wspieranie w tej sytuacji działań określanych jako 
podtrzymywanie więzi z krajem miało niegdyś uzasadnienie, podobnie jak 
pielęgnowanie kultury, języka i tradycji. Zmiany zaszła w ostatnich 20 latach 
zmuszają wręcz do zweryfikowania dotychczasowego podejścia do Polaków 
zamieszkałych w krajach Unii. W obliczu tych zmian podtrzymywanie 
tradycyjnego podejścia jest w najlepszym przypadku anachronizmem. 
 
Nie pielęgnowanie - i nie tyle kultury, ile nostalgii za przeszłością zachowaną w 
pamięci emigrantów – lecz prezentowanie kultury kraju pochodzenia, promocja 
żyjących tutaj twórców i organizatorów życia kulturalnego może przynieść 
oczekiwane efekty.  
 
 
Głównym celem współpracy z Polonią i Polakami powinna być zatem pomoc na 
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rzecz integracji  i partycypacji (nie asymilacji), oraz poprawy statusu prawnego i 
ekonomicznego w kraju zamieszkania. Oznacza to konieczność uzupełnienia 
tradycyjnych działań, które koncentrowały się na utrzymaniu więzi z polską 
tradycją, kulturą i językiem.  
 
Polonia i Polacy za granicą stanowią z natury rzeczy stały element 
kształtowania wizerunku Polski i Polaków. W żywotnym interesie 
Rzeczypospolitej leży wspieranie poczynań grup i organizacji polonijnych i 
polsko-niemieckich promujących Polskę. Promocja (w przeciwieństwie do 
„pielęgnowania“) szeroko rozumianej kultury polskiej i osiągnięć zamieszkałych 
za granicą polskich imigrantów stanowi najprostszą formę kształtowania 
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. Niezależnie od oficjalnej wymiany 
kulturalnej, wsparcia wymagają inicjatywy trafiające do różnorodnych środowisk 
opiniotwórczych. 
 
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia żyjących za granicą imigrantów z Polski i 
ich stowarzyszeń powinno ułatwić rozwiązanie problemów dotyczących 
zamieszkałych lub zatrudnionych za granicą Polaków podczas pertraktacji 
międzynarodowych umów. Dotyczy to n.p. spraw uznawania dyplomów i 
kwalifikacji zawodowych, zabezpieczeń socjalnych itp. Uważamy zatem 
konsultacje strony rządowej w trakcie pertraktacji za niezbędne i korzystne dla 
rozwiązań prawnych dotyczących Polaków zamieszkałych lub zatrudnionych za 
granicą.  
 
Wymiana młodzieży stanowi - zwłaszcza w stosunkach z Republiką Federalną 
Niemiec - ważki element w procesie zbliżenia i porozumienia. Udział młodzieży 
polsko-języcznej w wymianie, oraz organizacji polonijnych i polsko-niemieckich 
w trakcie prac przygotowawczych i realizacji programów wymiany, zarówno w 
charakterze pośrednika, jak i współorganizatora, powinien pomóc w 
efektywizacji wspomnianych działań i podnieść ich jakość. Oczekiwalibyśmy 
włączenia tematu międzynarodowej wymiany młodzieży do rządowego 
programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą. 
 
Organizacje pozarządowe odgrywają coraz większą rolę i wywierają coraz 
większy wpływ na politykę społeczną w krajach Unii Europejskiej. Organizacje 
polonijne (poza nielicznymi wyjątkami) zdają się dotąd funkcjonować na 
marginesie świadomości opinii publicznej. Wspieranie inicjatyw tych nielicznych 
organizacji polonijnych oraz stowarzyszeń polsko-niemieckich rejestrowanych 
przez opinię publiczną, a promujących obiektywnie Polskę spowoduje 
aktywizację pasywnych dotąd środowisk i zmianę celów, i zadań w 
stowarzyszeniach hołdujących dotąd tradycyjnemu modelowi prowadzącego do 
swoistego wyizolowania. 
 
 

  


