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Streszczenie
Prezentujemy

raport

z

badania

zrealizowanego

w

ramach

projektu

„Tworzenie

sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych
ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”, którego celem jest podniesienie świadomości i aktywne
zaangażowanie lokalnych decydentów, państwowych urzędników, oddolnych organizacji, a
także obywateli w przekładanie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030) na poziom
lokalny.
Raport obejmuje 2 elementy: charakterystykę tych cech Poznania, które stanowią strukturalny
i polityczny kontekst kształtujący postawy i zachowania mieszkańców oraz wyniki badania
empirycznego przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku na próbie reprezentatywnej
dorosłych mieszkańców Poznania (750 osób), dotyczącego ich postaw wobec problemów
nierówności i ekskluzji społecznej oraz ich znajomości i akceptacji celów zrównoważonego
rozwoju.
W raporcie przyglądamy się najważniejszym dokumentom ukierunkowującą politykę miasta:
Strategię Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Aktualizacja 2013 oraz Gminny Program
Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Przedmiotem analizy były także Polityki i Plany działań, które

dopełniają te strategiczne dokumenty.
Przeprowadzone analizy prowadzą do konkluzji, że dopiero w ostatnich 2 latach nastąpiła
zauważalna (w formalnych zapisach) zmiana założeń polityki miejskiej – pojawia się coraz
więcej nawiązań do założeń CZR (chociaż sama Agenda 2030 nie jest nigdzie bezpośrednio
przywoływana). Zmianom zapisów w dokumentach towarzyszą też działania związane z
kwestiami praw i warunków życia kobiet oraz cudzoziemców i z kwestiami środowiska,
chociaż przyjmują one często formę powierzenia organizacjom pozarządowym zadań
rozwiązywania tych problemów.
Zwracamy uwagę, że część zapisów w dokumentach jest tylko symbolicznie powiązana z
kwestiami zrównoważonego rozwoju (problemy te występują np. na poziomie nazw
programów lub działań, ale nie na poziomie operacyjnym), niektóre problemy w ogóle nie
występują w oficjalnej polityce miasta (jak przemoc w rodzinie, ubóstwo i powiązane z nim
problemy – bezdomność, gentryfikacja, równość na rynku pracy – zarówno w kontekście płci,

programów, które mają służyć realizacji założeń strategicznych nakierowanych na
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jak i kraju pochodzenia), być może dzieje się tak ze względu na powierzenie rozwiązania

zrównoważony rozwój dopiero powstaje, działania nie są (prawdopodobnie) jeszcze
realizowane; ze względu na brak ewaluacji zewnętrznej oraz rodzaj upublicznianych przez
Miasto informacji, nie są dostępne materiały, które pozwoliłyby stwierdzić, które z
planowanych na poziomie dokumentów działań są faktycznie podejmowane i jakie są ich
skutki,
Realizacja działań inkluzyjnych przewidzianych w dokumentach strategicznych miasta przez
tematyczne programy operacyjne może wpływać na skuteczność tych działań (rzeczywistą
realizację Strategii), ale powoduje też ich swoiste rozproszenie – problemy rozwiązywane są
„punktowo”, a nie kompleksowo. Może to skutkować niską świadomością mieszkańców
dotyczącą tego, jaki jest kierunek i cel wprowadzanych zmian. Fakt, że Agenda 2030, jak i
cele zrównoważonego rozwoju, nie są obecne w dyskursie publicznym może też powodować,
że działania miasta mogą nie być wiązane z kierunkiem zmian wskazanym przez ONZ.
Struktura społeczno-demograficzna Poznania uległa w ostatnich czterech latach znaczącym
zmianom. Mimo dość intensywnej migracji mieszkańców w wieku produkcyjnym poza
miasto (z negatywnymi konsekwencjami demograficznymi), rzeczywista liczba osób
zamieszkujących Poznań rośnie. To efekt napływu cudzoziemców i studentów (także
studentów zagranicznych). Największą i rosnącą grupę cudzoziemców stanowią Ukraińcy.
Warunkom pracy tych osób uważnie przygląda się Państwowa Inspekcja Pracy. Badania
prowadzone przez Centrum Badań Migracyjnych przy Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza (współdziałającym z Urzędem Miasta Poznania) wskazują na liczne problemy
doświadczane przez cudzoziemców zasilających poznański rynek pracy, m.in. brak
znajomości praw pracowniczych, brak wymaganej przez pracodawców znajomości języka
polskiego, trudności proceduralne.
Organizacje pozarządowe podejmują działania, które służą rozwiązywaniu wymienionych
problemów. Niepokojące jest jednak, że działania rozmaitych sieci i ośrodków, w tym także
współpracującego stale z władzami miasta Centrum Badań Migracyjnych UAM, nierzadko
zastępują działania instytucjonalne, podczas gdy powinny je co najwyżej dopełniać. W
mieście brakuje rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych wskazywanych powyżej
problemów,

budowana

jest

dopiero

świadomość

tych

problemów

we

władzach

samorządowych. Brak zdecydowanych, ukierunkowanych i kompleksowych działań miasta

Badanie empiryczne dostarcza wiedzy o postawach wobec opisywanych problemów
mieszkańców Poznania. Dla poznaniaków najważniejszy jest problem zapewnienia wszystkim
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może sprzyjać pewnej społecznej obojętności mieszkańców na te sprawy.

zdrowia i dobrostanu, likwidacji ubóstwa i jego przejawów (głodu i niedożywienia) oraz
wspieranie wzrostu gospodarczego służącego osiągnięciu pełnego zatrudnienia. Jako mniej
znaczące postrzegane są cele związane z integracją społeczną, budowaniem bezpiecznego
inkluzyjnego społeczeństwa, w którym istotne jest zapewnienie równości płci i walka z
przemocą oraz kwestie środowiskowe. Postawy te silnie związane są z cechami społecznodemograficznymi badanych, zwłaszcza płcią, wiekiem i wykształceniem.
Badani uznają na ogół, że realizacja tych celów rozwojowych powinna być zadaniem
wszystkich krajów. Odpowiedzialność za to przerzucają najchętniej na organizacje
ponadnarodowe i charytatywne. Relatywnie rzadko zwracano uwagę na możliwości
oddziaływania na kierunek zmian przez instytucje krajowe (tym część badanych
powierzyłaby odpowiedzialność za wzrost gospodarczy) lub instytucje lokalne – dla nich,
bardzo mała część badanych widziała rolę w dbaniu o równość płci lub dbanie o ochronę
środowiska, stanowiące cele rozwojowe uznawane za ważne, tylko przez nielicznych.
Badani zdecydowanie zgadzali się z twierdzeniami odnoszącymi się (ogólnie) do praw
człowieka oraz tymi, które wiążą się z pomocą humanitarną – zapewnieniem możliwości
zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzi w sytuacji wyższej konieczności. Poznaniacy
zgadzają się, że potrzebne są działania międzynarodowe zapewniające bezpieczne i
uregulowane

przepływy

migracyjne,

jednocześnie

jednak

chcieli,

żeby

pomagać

cudzoziemcom w miejscu ich zamieszkania (ale z motywacją egoistyczną, tzn. po to, żeby nie
narażać na szwank naszego rozwoju), a obywatelstwo byliby skłonni przyznawać tym, którzy
przystosują się do naszego sposobu życia, nie powinno ono być przyznawane bezwarunkowo.
W opinii badaczy, jest to raczej efekt oddziaływania szerszego kontekstu, niż wynik specyfiki
miasta. Ten ostatni ujawnił się natomiast w opinii o skutkach włączania cudzoziemców na
lokalny rynek pracy – w Poznaniu poziom bezrobocia jest bardzo niski (mniej niż 2%) mimo
rosnącej liczby pracujących tu cudzoziemców.
Bardzo niska jest znajomość celów zrównoważonego rozwoju, a jeszcze niższa – Agendy
2030. Po zaznajomieniu się z nimi, mieszkańcy uznają je za dość ważne, ale nie odnoszą do
sytuacji Poznania lub kraju – podzielają na ogół przekonanie, że cele powinny być takie same
dla wszystkich krajów (o ile mają zdanie na ten temat), nie umieli też określić, jaka mogłaby

efektu zrównoważonego rozwoju), a z drugiej przyjmowaną hierarchią ważności wytycznych
globalnego rozwoju – za najważniejszą uznano wprowadzenie polityki równości płci do
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być rola samorządu we wdrażaniu CZR. Można to tłumaczyć z jednej strony

polityki migracyjnej i integracyjnej oraz planowanie polityki migracyjnej (polityki regulującej
przepływy migracyjne). Jako kluczowe wskazano zatem takie wytyczne, które wymagają
skoordynowanych, kompleksowych działań rozszerzonych, a nie lokalnych wspólnot.
Co dziesiątego mieszkańca Poznania cechuje wysoki poziom odpowiedzialności społecznej
(są wrażliwi na problem integracji społecznej i zarazem otwarci), połowę – umiarkowany
poziom. Wydaje się, że to pozytywnie odróżnia mieszkańców Poznania wobec diagnozy, że w
Polsce nasilają się i radykalizują postawy ksenofobiczne i rasistowskie (Rzecznik Praw
Obywatelskich). Jednocześnie poziom otwartości nie jest efektem miejskich działań
edukacyjnych i integrujących mieszkańców i coraz liczniejszą społeczność cudzoziemców,
ale raczej styczności z cudzoziemcami i ich stałą obecnością w przestrzeni miasta oraz
działaniami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe.

Wprowadzenie
Organizacja Narodów Zjednoczonych na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 25 września 2015 r.
przyjęła rezolucję pt. „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju
2030” (nazywaną dalej Agendą 2030). Agenda jest w zamierzeniu ONZ planem działań na
rzecz ludzi, planety i dobrobytu. Agenda jest odpowiedzą na wyzwanie, jakim jest eliminacja
ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa.
Realizacji

tego

kluczowego

celu

służy

wspomaganie

zrównoważonego

rozwoju.

Sformułowano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (dalej CZR) i 169 powiązanych z nimi
zadań

(http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf).

Wśród celów znalazły się ważne z perspektywy miast cel 11 (Uczynić miasta i osiedla ludzkie
bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu) i 16
(Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do
wymiaru

sprawiedliwości

oraz

budować

na

wszystkich

szczeblach

skuteczne

i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu), ale także 10 (Zmniejszyć
nierówności w krajach i między krajami), 5 (Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję
kobiet i dziewcząt) i 13 (Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu
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i ich skutkom).



Wyeliminować dyskryminację wobec kobiet i dziewcząt we wszystkich
formach na całym świecie. (cel 5)



Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze
publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne
i inne formy wyzysku. (cel 5)



Do 2030 roku umożliwić i promować uczestnictwo w życiu społecznym,
gospodarczym i politycznym wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć,
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, status
ekonomiczny bądź inne czynniki. (cel 10)



Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych,
przystępnych cenowo, zrównoważonych i łatwo dostępnych systemów
transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez
rozwój transportu publicznego, zwracając szczególną uwagę na potrzeby grup
szczególnie wrażliwych (tu także migrantów – SOMA), kobiet, dzieci, osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych. (cel 11)



Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych terenów
zielonych sprzyjających integracji społecznej i takiej samej przestrzeni
publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom
niepełnosprawnym. (cel 11)



Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania
i zarządzania w zakresie zmian klimatu w krajach najsłabiej rozwiniętych
i rozwijających się małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie
uwagi na potrzebach kobiet, młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych
grup społecznych. (cel 13)



Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich jej formach oraz
związany z nią wskaźnik śmiertelności na całym świecie. (cel 16)



Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie
formy przemocy i tortur wobec dzieci. (cel 16)

Celem projektu „Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki
lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)” jest podniesienie

też zmobilizować władze lokalne do wprowadzenia CZR przez podejmowanie wyzwań
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świadomości i aktywne zaangażowanie lokalnych decydentów, państwowych urzędników,

wynikających z migracji i powiązanych z nimi polityk lokalnych (CZR 10.7) z podkreślaniem
kwestii płci (CZR 5), promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw (CZR 16),
czynienie miast bardziej włączającymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi (CZR
11) oraz zwalczanie zmian klimatu i ich skutków (CZR 13) (https://rops.poznan.pl/naszeprojekty/shaping-fair-cities/).
Niniejszy raport obejmuje 2 elementy: z jednej strony służy pokazaniu charakterystyki tych
cech Poznania, które stanowią strukturalny i polityczny kontekst kształtujący postawy i
zachowania mieszkańców. Z drugiej strony prezentuje wyniki badania empirycznego
przeprowadzonego we wrześniu 2018 roku na próbie reprezentatywnej dorosłych
mieszkańców Poznania, dotyczącego ich postaw wobec problemów nierówności i ekskluzji
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społecznej oraz ich znajomości i akceptacji celów zrównoważonego rozwoju.

Kontekst badania
1. Lokalna polityka wobec nowych wyzwań
1.1.

Zrównoważony rozwój w dokumentach strategicznych i działaniach miasta

W mieście realizowane są działania, które zaprojektowano w ramach miejskich Strategii i
Programów. Najważniejsze z nich z perspektywy problematyki projektu to:


Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Aktualizacja 2013 (zastąpiło:
Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 (z marca 2010 r); uzupełniają ją
Polityki i Plany działań:
o Program Ochrony Środowiska 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.
(uchwalony dnia 26 września 2017 r.) zastąpiony przez Program Ochrony
Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.,
o Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017 – 2027,
o Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020,
o Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021
o Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2017-2022
o Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
Miasta Poznania na lata 2014 – 2025
o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania



Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania
o



Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030

Trwają prace nad opracowaniem dokumentów: Poznański Program Wspierania
Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej, Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania
na lata 2019-2025, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta
Poznania na lata 2017-2025.

Najważniejsze z tych dokumentów to Strategia Rozwoju Miasta do roku 2030 oraz
dopełniający ją Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Dokumenty te odwołują
się do dokumentów wyższego rzędu: na poziomie aglomeracji, województwa, krajowym,
europejskim i globalnym (w tym Karta Różnorodności, sygnowana przez Prezydenta Miasta
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Poznania w 2016 r.).

1.1.1. Obecność Agendy 2030 w polityce miasta
Strategia Rozwoju Miasta do 2030 roku

Dokument obecnie obowiązujący nie zawiera odniesień do dokumentów nadrzędnych, a
jedynie do Strategii uchwalonej w 2010 roku, której jest aktualizacją. Ustalenie, jakie były
założenia Strategii i na ile założenia Agendy 2030 są tam obecne, wymaga sięgnięcia do obu
dokumentów. Należy przy tym zastrzec, że ze względu na moment ich opracowania
(odpowiednio 2010 i 2013 rok) nie mogą one zawierać zapisów wskazujących na łączność z
dokumentem ONZ, ale jedynie obejmować takie diagnozy i proponowane kierunki działań,
które odpowiadają jej założeniom.
Wizja zawarta w Strategii kreuje następujący obraz miasta: „Poznań w 2030 roku jest
wielopokoleniową
skomunikowane

wspólnotą
osiedla.”

ludzi

Ocena

zamieszkujących
została

zielone,

przeprowadzona

w

przyjazne
czterech

i

dobrze

obszarach

strategicznych: „Konkurencyjna gospodarka”, „Miasto wiedzy, kultury, turystyki i sportu”,
„Jakość życia” oraz „Metropolia”. „Wpisują się one w klasyczne obszary rozwoju
zrównoważonego: gospodarkę, społeczeństwo oraz przestrzeń i środowisko (Strategia, s. 16).
W Strategii znajdują się zapisy, które odpowiadają założeniom zrównoważonego rozwoju –
mieszczą się w obszarze strategicznym 2 (Miasto wiedzy, kultury, turystyki i sportu) oraz
obszar strategiczny 3: Jakość życia.
W przypadku obszaru 2 (miasto wiedzy kultury, turystyki i sportu), elementem ważnym z
perspektywy Agendy 2030 jest potrzeba poprawy jakości kształcenia – autorzy dokumentu
skupili się jednak wyłącznie na osiągnięciach uczniów w porównaniu do wyników osiąganych
w innych miastach (nie ma tu analiz ani założeń, które akcentowałyby równy dostęp do
wysokiej jakości edukacji).
Sposób ujęcia części problemów, jakie ma rozwiązać miasto kierując się Strategią bliski jest
filozofii stojącej za Agendą 2030. Są to w szczególności: zahamowanie spadku liczebności
ludności miasta Poznania oraz wypracowanie systemu działań mających na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zwrócono tu uwagę m.in. na:
problem gettoizacji, który w znacznie mniejszej mierze dotyczy Poznania niż innych
znaczący udział mają mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem ze względu na proces
suburbanizacji, gentryfikacja części dzielnic śródmiejskich jest procesem, który
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miast w Polsce, ale wyzwaniem pozostaje jakość życia w centrum miasta, gdzie
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wymaga również uwagi ze względu na konieczność utrzymywania spójności
społecznej (Strategia, s.69).
Zapisy dokumentu wskazują jednak, że problemy społeczne są sprawnie rozwiązywane w
mieście, wypracowane są narzędzia odpowiednie do rozwiązywania problemów wykluczenia
społecznego, a miasto zapewniło ciągłość finansowania tych działań. Według zapisów
Strategii „głównym czynnikiem wykluczenia ekonomicznego pozostaje niedostatek
kompetencji zaspokajających zapotrzebowanie na rynku pracy oraz niskie zaufanie społeczne
do osób wykluczonych” (Strategia, s. 68). Ani w Strategii ani w odnoszącej się do niej analizy
„Raport o Stanie Miasta”, wśród przyczyn wykluczenia nie pojawiają się kwestie
uwarunkowań związanych z dostępem do edukacji, pracy, płcią lub pochodzeniem osób
wykluczonych.
Drugim kompleksowym dokumentem, który jest podstawą działań podejmowanych w mieście
jest Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania (dalej GPRMP). Ten dokument
powstał już po przyjęciu rezolucji ONZ, bo w 2017 roku. Inaczej niż Strategia Rozwoju,
GPRMP zawiera liczne odniesienia do innych dokumentów – zarówno z poziomu lokalnego,
jak i regionalnego, krajowego, jak i globalnego.
Znajdujemy tu odwołania do założeń następujących dokumentów:


Na poziomie globalnym:
o Agenda 21 ONZ – autorzy podkreślają, że podstawowe kierunki i zasady
zrównoważonego rozwoju (odnoszące się do zagadnień społecznych i
ekonomicznych, ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi, wzmacnianie
ról grup społecznych i organizacji), uwzględniono w dokumentach poziomu
europejskiego i krajowego, co ma „bezpośrednio wskazywać, że GPRMP
uwzględnia w pełnym zakresie wytyczne określone w dokumencie Agenda 21”
(GPRMP, s. 3).
Na poziomie europejskim:
o Strategia

na

rzecz

inteligentnego

i

zrównoważonego

rozwoju

sprzyjającemu włączeniu społecznemu – Europa 2020 (zakładająca m.in.
rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z
sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną),
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zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój
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o Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
(zakładająca m.in. inkluzję społeczną przez podnoszenie jakości środowiska
fizycznego, wzmocnienie gospodarki lokalnej i lokalnej polityki rynku pracy,
aktywną politykę edukacji i szkoleń dla dzieci i młodzieży, promowanie
sprawnego i korzystnego cenowo transportu miejskiego),
o Nowa Karta Ateńska (zakładająca m.in. tworzenie miast spójnych, przez
działania na rzecz dobrobytu i wygodnego życia ich mieszkańców, łączące
harmonijnie środowisko zurbanizowane ze środowiskiem przyrodniczym).
o Agenda Miejska UE (zakładająca tworzenie partnerstw zajmujących się
rozwiązywaniem priorytetowych problemów, w tym: integracją migrantów i
uchodźców,

jakością

powietrza,

ubóstwem

miejskim,

przemianami

energetycznymi, zrównoważonym użytkowaniem gruntów)


Poznań

bierze

udział

w

partnerstwie,

którego

tematem

jest

trzecia

fala

mieszkalnictwo


Na poziomie krajowym:
o Długookresowa

Strategia

Rozwoju

Kraju

2030

-

nowoczesności, obejmującą m.in.


przeciwdziałanie narastaniu niekorzystnych zjawisk na obszarach
problemowych w miastach



opracowanie

programów

przeciwdziałającym

wykluczeniu

społecznemu na obszarach problemowych miast,


lepsze dopasowanie systemu pomocy społecznej i pośrednictwa pracy
do specyfiki miejskich obszarów problemowych,



wspieranie

wykorzystania

zasobów

lokalnych

(przyrodniczych,

rolniczych, kulturowych) na obszarach wiejskich oraz wspierania
lokalnej przedsiębiorczości.
o Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – w tym rozwój społecznie
wrażliwy i terytorialnie zrównoważony,
o Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
o Krajowa Polityka Miejska

organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy
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Władze miasta w 2016 roku podpisały Kartę Różnorodności (dokument podpisują
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o Narodowy Plan Rewitalizacji 2022

i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy
do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych
w te działania; działają na rzecz spójności i równości społecznej).
1.1.2. Problem mniejszości w dokumentach strategicznych miasta
Cudzoziemcy pojawiają się jako grupa wymagająca działań tylko raz w Strategii Rozwoju
Miasta Poznania do 2030 roku Aktualizacja (cel pośredni 3.6). Poza tym, migracje pojawiają
się wyłączenie w kontekście migracji mieszkańców z miasta do gmin podmiejskich.
Z kolei, kobiety pojawią się jako adresat ewentualnych działań w części diagnostycznej –
autorzy obu przywołanych dokumentów wskazują na zmiany demograficzne (spadek liczby
kobiet w wieku prokreacyjnym, wydłużenie życia), które mają negatywne konsekwencje
społeczne: spadek liczby dzieci i niekorzystne prognozy dotyczące poziomu obciążenia
demograficznego oraz problem ubóstwa kobiet w zaawansowanym wieku, przeważnie o
niskim statusie materialnym.
Kobiety są wymienione jako adresatki działań tylko w GPRMP – w ramach Przedsięwzięcia
1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru rewitalizacji, Miasto Poznań wraz z
organizacjami pozarządowymi ma realizować projekt „Śródmiejskie Inicjatywy Osiedlowe”
w ramach istniejącej „Koalicji Śródmiejskiej” (koalicja rad 5 osiedli wchodzących w skład
dzielnicy Śródmieście – razem decydują o sprawach dla nich wspólnych), przewidziano tu
m.in. warsztaty dla kobiet.
1.1.3. Programy miejskie i działania uwzględniające problemy cudzoziemców
W Strategii Rozwoju sformułowano cel 3 (Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności
przestrzeni i architektury miasta), który odpowiada założeniom Agendy 2030. Na cel składają
się następujące cele pośrednie:
o 3.1. „Ekologiczne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i odpadami”
(Program „Ekologiczny Poznań”. Zakłada on zrównoważony system gospodarki
odpadami, budowę odpowiedniej infrastruktury (ekologiczna gospodarka: wodami,
energią elektryczną, cieplną i gazową, odprowadzanie ścieków oraz prawidłowa
gospodarka wodami opadowymi); uwarunkowania ekologiczne i edukacja
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ekologiczna będą stanowiły element każdego z programów realizowanych w

o 3.4. Podniesienie jakości kształcenia, opieki i wychowania (program: „Wysoka
jakość edukacji i wychowania”)
o 3.5.

Podniesienie

świadomości

prozdrowotnej

wśród

mieszkańców

oraz

dostępności do świadczeń zdrowotnych
o 3.6. Rozwój kapitału społecznego, budowanie spójności społecznej oraz
przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego (działania związane z
realizacją celu są zapisane w programach: „Obywatelski Poznań” oraz „Poznań
wrażliwy społecznie”)
To w ramach tych programów mogłyby pojawiać się działania, które odpowiadają założeniom
Agendy 2030.
Programu „Poznań wrażliwy społecznie” zakłada 4 cele operacyjne, w tym:


Cel operacyjny 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób i rodzin obejmuje działania skierowane zarówno do
mieszkańców zagrożonych nieobecnością i nieuczestniczeniem w ważnych sferach
codziennego życia, jak również do wszystkich poznaniaków w zakresie zwiększenia
ich świadomości na temat bezdomności, żebractwa, migracji ludności, w tym –
napływu cudzoziemców i obecności repatriantów. Beneficjentami są osoby
wyizolowane społecznie. Poprzez różne formy pomocy, wykluczeni dotychczas
mieszkańcy mogą liczyć na pełne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz
wsparcie i aktywizację na rynku pracy. Wdrażanie projektów skierowanych do
repatriantów i cudzoziemców ma na celu ich integrację społeczną, pomoc w
odnalezieniu się na rynku pracy i otrzymaniu mieszkania oraz wsparcie
finansowe i socjalne. Osiągnięcie zakładanych celów działań strategicznych pozwoli
na zminimalizowanie zjawisk bezdomności i żebractwa, zaktywizuje osoby
dotychczas bezrobotne oraz rozbuduje sferę przedsiębiorczości społecznej dzięki
wsparciu powstawania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Należy jednak zauważyć, że – chociaż w opisie celu operacyjnego cudzoziemcy pojawiają się
jako grupa wymagająca działań – wśród działań, które mają przyczynić się do realizacji tego
celu, znikają w dość ogólnej kategorii: „Indywidualne formy reintegracji społecznej i

potwierdzających skuteczność działań.
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zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”, liczba takich

Rysunek 1. Działania w ramach programu „Poznań wrażliwy społecznie”

Źródło: Strategia…, s. 191.
Ze Sprawozdania z działań podjętych na rzecz cudzoziemców (nie mają charakteru
formalnego, dane umieszczane są na portalu: badam.poznan.pl) wynika, że w ostatnich latach
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podjęto następujące działania:



Pomoc dla społeczności romskiej – akcja proekologiczna, przy współudziale
społeczności lokalnej – poprawa warunków bytowych, pozyskanie zaufania
społeczności romskiej w stosunku do działań prowadzonych przez poznańskie
instytucje świadczące pomoc społeczną, refundacja szczepień ochronnych, objęcie
opieką medyczną (w ramach Mobilnego Punktu Pomocy Medycznej).



Pomoc dla repatriantów i uchodźców
o pomoc dla uchodźców w postaci wypłaty świadczeń na utrzymanie oraz naukę
języka polskiego udzielono 1 osobie posiadającej status uchodźcy oraz 1
osobie objętej ochroną uzupełniającą.


w efekcie tych działań w 2017 r. usamodzielniło się 5 rodzin, pozostałe
nadal otrzymują wsparcie Miasta.

o podjęcie przez Radę Miasta Poznania uchwał w sprawie umożliwienia
osiedlenia się w Poznaniu repatriantów z Gruzji i Kazachstanu
o świadczenia pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów
zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce dla 204 posiadaczy Karty
Polaka


Miasto Poznań zorganizowało akcję Poznań dla Syrii oraz przyłączyło się do akcji
Zaadoptuj kamizelkę.



W celu ułatwienia dostępu do informacji i usług miejskich dla obywateli Ukrainy
uruchomiona została ukraińska wersja językowa oficjalnego portalu internetowego
Miejski Informator Multimedialny.



Cykliczne wydarzenia kulturalne, jak m.in.: X Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna,
Festiwal Pora na Skandynawię, XXVII Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii, My
French Film Festival.



Finansowanie Migrant Info Point prowadzonego przez Fundację Centrum Badań
Migracyjnych

W mieście realizowany jest Wieloletni i Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z
Organizacjami Pozarządowymi. Program określa m.in. kierunki działań Miasta w latach
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2017-2020 (jest ich 20), w tym: działalność na rzecz integracji cudzoziemców, obejmująca:



integrację cudzoziemców ze środowiskiem lokalnym – zapewnienie działań na rzecz
cudzoziemców w środowisku lokalnym oraz integracji środowisk mniejszości etnicznych i
narodowych.

Działania te mają być kontynuowane. Rada Miasta zaplanowała na ich realizację 370 tys. zł,
które organizacje pozarządowe mogą wydać na prowadzenie działań informacyjnodoradczych dla cudzoziemców, integracja cudzoziemców ze społecznościami lokalnymi,
wsparcie cudzoziemców i ich rodzin, edukację grup współpracujących z cudzoziemcami.
W mieście aktywnie działa prowadzony przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych
Migrant Info Point oferujący wsparcie informacyjno-doradcze dla cudzoziemców. W ramach
tego projektu podejmowane są takie działania jak:
o wsparcie cudzoziemców przez udzielanie informacji w Migrant Info
Point (3 x w tygodniu)
o udzielanie porad prawnych cudzoziemcom (1x w tygodniu, dyżur
prawników)
o organizacja warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju zawodowego
(konsultacje i szkolenia)
o organizacja kursów języka polskiego (częściowo odpłatnych) (w
2018 roku 7 kursów po 60-lekcji każdy)
o

organizacja inicjatyw, m.in. grupa wsparcia, projekt mentor,

wsparcie w nauce dzieci, open day:
Projekt MENTOR – wsparcie dla obcokrajowców, którzy
niedawno przeprowadzili się do Poznania i mają problemy z
adaptacją do nowego środowiska (wsparcie w poznaniu miasta,
w nauce, praktyka języka polskiego, pomoc w przystosowania
się do polskiej kultury, pomoc w korzystaniu z usług
publicznych, budowanie więzi emocjonalnej).


Kurs języka polskiego: dla osób dorosłych oraz dla ich dzieci (wsparcie dzieci
obejmuje też, poza nauką języka, także pomoc w nauce przedmiotów, w których
mają braki dla dzieci cudzoziemców)

Migrant Info Point, także przy wsparciu Miasta Poznania, realizował projekty o charakterze
integracyjnym, informacyjnym, wspierającym i edukacyjnym, w tym m.in.:
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organizacja spotkań cudzoziemców i społeczności lokalnych.
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Airbag Poznań – Bezpieczeństwo i wsparcie dla Cudzoziemców
(stworzenie sieci punktów zapewniających cudzoziemcom wsparcie w
sytuacjach kryzysowych w postaci pomocy w zgłaszaniu przestępstwa i
opiekę do czasu przyjazdu odpowiednich służb).

W mieście powołano Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania
wykluczeniom (p. Marta Mazurek). Do zadań pełnomocnika należą m.in:


realizowanie polityki Miasta w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałanie
dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, światopogląd, wiek, narodowość,
religię czy orientację seksualną;



opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie zasady
równego traktowania;



podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków
powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;



podejmowanie działań zmierzających do eliminacji ograniczenia wykluczeń
społecznych;



monitorowanie sytuacji w Mieście w zakresie przestrzegania zasady równego
traktowania zwłaszcza w obszarze obejmującym zadania własne gminy;



promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania
m.in. poprzez organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i
informacyjnych w zakresie równego traktowania;



współpraca z organizacjami społecznymi, wydziałami Urzędu Miasta Poznania m.in.
w celu opracowywania rocznych lub wieloletnich strategii działań Miasta na rzecz
równego traktowania.

Z jej wsparciem do szkół w Poznaniu trafił pomocnik dydaktyczny: Edukacja
antydyskryminacyjna w szkole.
Poza działaniami integracyjnymi, prowadzone są też akcyjne projekty przeciw ksenofobii i
rasizmowi, współorganizowane przez władze miasta. Przykładem takiego działania mogą być
miejskie obchody Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej lub akcja: "Poznań bez

finansowane z budżetu miasta, działania polegające na regularnym usuwaniu tego typu aktów
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nienawiści", która polegała na tym, że Prezydent Miasta, razem z urzędnikami, młodzieżą i

wandalizmu, nienawistnych haseł i symboli o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym z
przestrzeni miasta”.

1.2.

Działania na rzecz integracji cudzoziemców w mieście (ruchy oddolne)

Listę opisywanych wcześniej działań MIP należy uzupełnić o takie, które finansowane są ze
środków innych niż miejskie i jako takie mają charakter oddolny:


Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce



Projekt „Bezpieczny Dom”: bezpłatne porady prawne, doradztwo w Migrant Info
Point, comiesięczne międzynarodowe pikniki, prowadzenie portalu informacyjnego
dla cudzoziemców w Poznaniu



„Galeria Bez Domu” to kampania społeczna, która promuje empatyczną postawę

wobec innych ludzi, szczególnie wobec uchodźców – konkurs plastyczny dla dzieci ze
szkół podstawowych
To nie jedyna organizacja, która podejmuje tego rodzaju działania. Wśród innych podmiotów,
które prowadzą działalność antydyskryminacyjną i przeciw wykluczeniom są:


Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „HORYZONTY”

Obszary

działań:

animacja

i antydyskryminacyjna,

społeczno-kulturalna,

edukacja

obywatelska,

edukacja

międzykulturowa

przeciwdziałanie

dyskryminacji

w szkołach, wolontariat


Europejski Instytut Mediacji Fundacji Freda Gijbelsa

Obszary

działań:

mediacje

dla

rodzin,

osób

w konflikcie,

wykluczonych,

obcokrajowców.


Fundacja Akceptacja

Obszary działań: działania wspierające i edukujące w zakresie zaburzeń identyfikacji
płci.


Fundacja BEZLIK

społeczności lokalnej.


Fundacja Rozwoju Motylarnia

Strona

postaw oraz otwartości i tolerancji, aktywnego zaangażowania w życie swojej
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Obszary działań: edukacja obywatelska, promocja wśród dzieci i młodzieży wartości,

Obszar działania: ośrodek socjoterapeutyczny, terapia i zajęcia dla dzieci i rodzin,
trening kompetencji wychowawczych dla rodziców/wychowawców, warsztaty
dotyczące rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole, warsztaty antydyskryminacyjne
i różnorodnościowe w placówkach edukacyjnych)


Fundacja Niesztuka

Obszar działania: terapia przez sztukę dla ludzi zagrożonych wykluczeniem
społecznym (doświadczających przemocy, w tym mobbingu, dyskryminowanych
i wykluczonych,

zagrożonych

uzależnieniem,

uzależnionych

oraz

współuzależnionych, poszukujących własnych form rozwoju dzieci, młodzieży
i seniorów).

Obszar

Fundacja Tęczowe Rodziny
działania:

działanie

na

rzecz

rodzin

tworzonych

przez

osoby

nieheteronormatywne, a zwłaszcza dzieci wzrastających w tych rodzinach.


Stowarzyszenie Lepszy Świat

Obszar działania: wolontariat, w tym pomoc dla dzieci i młodzieży objętych pomocą
MOPR


Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

Obszar działania: budowanie wspólnot dla osób zagrożonych i wykluczonych
społecznie,

których

celem

jest

tworzenie

możliwości

rozwoju

osobistego

i społecznego osób, oraz rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych
społecznie, tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym,
opuszczającym zakłady karne, wychowawcze opiekuńcze, uzależnionym, samotnym
rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem
społecznym aktywizacja środowisk i osób marginalizowanych.


Stowarzyszenie Reformowanych Katolików

Obszar działania: promowanie chrześcijaństwa otwartego na dialog ze światem

religijnie. Działamy również na rzecz równouprawnienia wszystkich religii oraz osób,
które nie identyfikują się z religią.
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i ludźmi, zwłaszcza zagrożonymi wykluczeniem, budowanie dialogu i zaufania

Część z wymienionych tu organizacji współtworzy Komitet Dialogu Obywatelskiego
Pełnomocniczce ds. Przeciwdziałania Wykluczeniom, którego pierwsze posiedzenie odbyło
się w sierpniu 2018 r.
Poza działaniami inspirowanymi i wywołanymi przez organizacje coraz intensywniejsze są
także działania samych cudzoziemców. Przykładem takich działań może być oddolny projekt
„PoznańHub”. To organizacja tworzona przez grupę obcokrajowców i Polaków, pracujących
razem, przy wsparciu lokalnej społeczności. Ich celem jest większe umiędzynarodowienie
Poznania, zintegrowanie obcokrajowców z polską społecznością oraz ułatwienie im
zrozumienia polskiej kultury. W ramach swoich działań, m.in. prowadzą kampanię
świąteczną, polegającą na zaproszeniu przez polskie rodziny obcokrajowców do udziału w
kolacji wigilijnej. Prowadzi także wspólnie z innymi organizacjami działania informacyjne i
edukacyjne, współorganizuje (m.in. z „International Poznań”, zajęcia warsztatowe, spotkania
integracyjne itp.)
Powstają także niesformalizowane grupy – głównie na portalach społecznościowych. Służą
przede wszystkim samoorganizacji i wymianie informacji, np. na portalu V Kontakte
(największy serwis społecznościowy w rosyjskojęzycznym Internecie) umieszczane są
ogłoszenia dot. ofert pracy, porady jak załatwiać sprawy urzędowe, itp.
Działania tych grup wspiera także Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalne Ukraina-Polska w
Poznaniu, angażujące się zarówno w działania, które mają pomóc cudzoziemcom
(Ukraińcom) w uniknięciu społecznej izolacji i w integracji ze społecznością (taki był m.in.
cel projektu „Poznaj sąsiada z najmłodszymi”), jak również w podnoszenie świadomości
problemów

cudzoziemców

w

Polsce

przedstawicielom

samorządów

i

organizacji

pozarządowych.

1.3.

Równość kobiet jako przedmiot działań miasta

Problem nierówności płci nie jest obecny w żadnym z prezentowanych wcześniej oficjalnym
dokumencie wytyczającym kierunek działań miasta. Problem ten nie jest jednak obcy
samorządowi, czego wyrazem było – jak pisaliśmy wcześniej – powołanie pełnomocniczki

Marszu Równości, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec społecznych wykluczeń;
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Prezydenta Miasta do spraw przeciwdziałania wykluczeniu i angażowanie się Prezydenta

Ogólnopolski Kongres Kobiet uhonorował go Nagrodą Diversity za realizację polityki
równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji)
Z inicjatywy pełnomocniczki Prezydenta (lub z jej wsparciem) w mieście pojawiły się takie
działania jak:


przyjęcie i wdrażanie Karty Różnorodności



powstanie samorządowej Sieci dla Równości



przyjęcie przez Radę Miasta Poznania stanowiska ws. nadawania w 2018 r.
nazw ulic na cześć ważnych kobiet w historii z okazji 100-lecia Praw Kobiet



wprowadzenie finansowanych z budżetu miasta zajęć przeciwdziałających
dyskryminacji i wykluczeniu w poznańskich szkołach



Projekt OnePoznań – jest to platforma stworzona na obchody 100-lecia Praw
Kobiet w Poznaniu, która ma charakter informacyjny i stanowi forum
„wymiany myśli i poglądów na tematy: bezpieczeństwa i ochrony kobiet,
programów wsparcia społecznego, ich aktywności politycznej, projektów
kulturalnych, artystycznych i ich odbioru”.

Miasto uczestniczy aktywnie w realizacji licznych projektów na rzecz kobiet, np.


“Kobieta z energią” to przedsięwzięcie, które miało wzmocnić kobiety i ich

kompetencje liderskie. Kierowane było do różnych grup kobiet, w
szczególności do poznańskich nauczycielek, bibliotekarek, kobiet 50+ oraz
seniorek. Projekt miał wspierać pomysły, które promują aktywizację
społeczną, samorządową i biznesową kobiet; realizację projektu rozpoczęto w
marcu 2018 roku panelem dyskusyjnym pod hasłem “Moc kobiet”


“MAMY to w CV” to miejska kampania, której celem jest wspieranie kobiet w
rozwoju zawodowym. Akcja ma zachęcać mamy do podejmowania aktywności
i powrotu na rynek pracy po przerwie macierzyńskiej.

Miasto wspiera także finansowo te z organizacji działających a rzecz praw kobiet, które
wnioskują o środki na realizację zadań publicznych w ramach działania zdefiniowanego w
Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi

jako:

„Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji” (zadania: wspieranie różnorodności społecznej i
zapobieganie nierównemu traktowaniu).
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Programie
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Podsumowanie
Przegląd dokumentów strategicznych i operacyjnych realizowanych w mieście pozwala na
stwierdzenie, że problemy, których rozwiązaniem zainteresowana jest Agenda 2030 do
2017/2018 roku obecne były w polityce miasta tylko śladowo. Od ok. 2017 roku nastąpiła w
tym zakresie istotna zmiana – coraz więcej pojawia się zapisów odnoszących się do kwestii
powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Jednak nawet w tych nowszych dokumentach
„Agenda 2030” nie jest przywoływana. Należy przyjąć więc, że zapisy, które odwołują się do
zrównoważonego rozwoju są zbieżne z zapisami Agendy 2030, ale nie świadomym aktem jej
realizacji.
Warto zwrócić na kilka innych aspektów:


część zapisów jest tylko symbolicznie powiązana z kwestiami zrównoważonego
rozwoju, np. związek ten występuje na poziomie nazw programów lub działań, ale nie
na poziomie operacyjnym – przykładem może tu być kwestia wysokiej jakości
edukacji, ale mierzona osiągnieciami szkolnymi dziećmi, a nie tym, na ile
pochodzenie, płeć, status społeczny rodziny wpływa na dostęp do edukacji wysokiej
jakości;



część problemów nie występuje w żadnym z przywołanych dokumentów (jak przemoc
w rodzinie, ubóstwo i powiązane z nim problemy – bezdomność, gentryfikacja,
równość na rynku pracy – zarówno w kontekście płci, jak i kraju pochodzenia), być
może dzieje się tak ze względu na powierzenie rozwiązania części z nich
wyspecjalizowanym służbom (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie);



część programów, które mają służyć realizacji założeń strategicznych nakierowanych
na zrównoważony rozwój dopiero powstaje, działania nie są (prawdopodobnie)
realizowane;



ze względu na brak ewaluacji zewnętrznej oraz rodzaj upublicznianych przez Miasto
informacji, nie są dostępne materiały, które pozwoliłyby stwierdzić, które z
planowanych na poziomie dokumentów działań są faktycznie podejmowane
rezultaty działań określonych w przywołanych dokumentach nie są oceniane lub
oceny te nie są publikowane;
osiągnięć i zmian (na portalu badam poznan.pl), ale informacje te są
niewystarczające do dokonania oceny skuteczności działań – np. pojawia się
informacja, że 5 rodzin z Kartą Polaka zostało usamodzielnionych, ale brakuje
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o w przypadku działań, za które odpowiada miasto publikowana jest list
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informacji o tym, ile jest takich rodzin, ile z nich objęto pomocą, ani na czym
polega usamodzielnienie.
Realizacja działań inkluzyjnych przewidzianych w dokumentach strategicznych miasta przez
tematyczne programy operacyjne może wpływać na skuteczność tych działań (rzeczywistą
realizację Strategii), ale powoduje ich swoiste rozproszenie – problemy rozwiązywane są
„punktowo”, a nie kompleksowo. Może to skutkować niską świadomością mieszkańców
dotyczącą tego, jaki jest kierunek i cel wprowadzanych zmian. Z pewnością trudno też
związać im w jedną kategorię (zrównoważonego rozwoju) obserwowane w mieście działania,
także przez nieobecność w dyskursie publicznym tego pojęcia (lub nazwy Agenda 2030).

2. Cechy społeczno-demograficzne Poznania – zmiany struktury
2.1.

Przepływy mieszkańców

Poznań jest piątym miastem w Polsce pod względem liczby ludności, wynoszącej ok. 540 tys.
osób. Fatyczna liczba może być jednak większa, jeśli uwzględnić cudzoziemców i studentów
(i sięga nawet 671 tys.).
Rysunek 2.Liczba ludności w Poznaniu

oficjalnie zamieszkiwało 2,7 tys. cudzoziemców, którzy otrzymali pozwolenie na pobyt i są
zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Około 5 tys. obcokrajowców to
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Liczba zameldowanych obcokrajowców jest stosunkowo niewielka. W Poznaniu w 2017 r.

24

Źródło: http://www.poznan.pl/mim/info/news/liczba-ludnosci-w-poznaniu,121374.html

studenci. Urząd Miasta szacuje jednak, uwzględniając między innymi liczbę cudzoziemców
pracujących w Poznaniu (w 2017 r. mogło to być nawet 42,4 tys. osób), że ogólna liczba
cudzoziemców jest znacząco większa.
W ciągu 16 lat liczba mieszkańców Poznania zmniejszyła się o 42 tys. osób przy
jednoczesnym dynamicznym wzroście liczby mieszkańców powiatu poznańskiego (obecnie
trend ten zaczął wyhamowywać, ale liczba mieszkańców nadal spada).

Żródło:

Raport

o

stanie

miasta

#2015#2016,

http://badam.poznan.pl/wp-

content/uploads/2018/08/2018-07-12-WRM-raport-PL.pdf, dostęp z dn. 22.10.2018 r.
Migrują głównie osoby w wieku produkcyjnym, co niekorzystnie wpływa na strukturę
demograficzną miasta. Według prognozy demograficznej GUS, liczba mieszkańców będzie
malała, nadal zaś będzie rosła ludność aglomeracji (co oznacza, że będzie rosła liczba
mieszkańców migrujących do miejscowości okalających Poznań, ale pracujących na
poznańskim rynku pracy). Bardzo niski jest udział osób migrujących za granicę (jest to
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łącznie mniej niż 200 osób rocznie) – najczęściej jest to migracja osób w wieku

Żródło:

Raport

o

stanie

miasta

#2015#2016,

http://badam.poznan.pl/wp-

content/uploads/2018/08/2018-07-12-WRM-raport-PL.pdf, dostęp z dn. 22.10.2018 r.
2.1.1. Cudzoziemcy na lokalnym rynku pracy
Rynek pracy w województwie wielkopolskim jest przedmiotem obserwacji prowadzonych
m.in. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Wyniki analiz przygotowywanych od 2016
roku przez WUP w Poznaniu, chociaż odnoszą się do powiatów województwa, dają ogląd
skali zjawiska napływu cudzoziemców na regionalny, ale i lokalny rynek pracy.
Wedle danych WUP gwałtowny napływ cudzoziemców rozpoczął się w 2016 roku (przy

wzrost w porównaniu do roku 2015, ale ośmiokrotny w porównaniu z 2010 rokiem).
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cudzoziemcowi. W 2016 roku, w Wielkopolsce było 127 tys. takich oświadczeń (dwukrotny
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czym dane te dotyczą tylko zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy

Wielkopolska zajmowała w 2016 roku 3cie miejsce w kraju pod względem liczby takich
oświadczeń. Najwięcej było osób z Ukrainy – w 2017 roku było to 172 424 oświadczeń.
Połowa z tych osób miała być zatrudniona w podregionie poznańskim, odpowiednio 51,1% w
2016 roku i 54% w 2017 roku. Cudzoziemcy zatrudniani są na dłużej niż do prac
sezonowych. Wprawdzie część z tych osób wykonuje prace proste w przemyśle i
budownictwie, ale powiat poznański odróżnia się tym, że częściej niż w innych powiatach
cudzoziemcy zatrudniani byli w firmach prowadzących działalność w zakresie usług
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administrowania i działalności wspierającej (w 2017 roku – 52,4%).

Źródło: Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2017 roku, WUP Poznań 2018.
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Rysunek 3. Dynamika liczby oświadczeń dotycząca obywateli wybranych krajów w latach 2013-2017

Wśród cudzoziemców dominowali mężczyźni (30,2% cudzoziemców w regionie to kobiety),
w wieku 26-40 lat (45,1%), drugą pod względem liczebności grupą były osoby w wieku 4165 lat (28,8%). W regionie zatrudnienie obywateli 6 krajów miało opierać się na umowie
zlecenie (57,7%) i umowie o pracę (28,1%).
W raporcie opracowanym w WUP w Poznaniu przywołano także wyniki badań
prowadzonych z pracodawcami, mieszkańcami miast, w których odnotowano wysoki udział
cudzoziemców na rynku pracy oraz z samymi cudzoziemcami (badanie: Barometr Imigracji
Zarobkowej za I półrocze 2018 roku). Wprawdzie wyniki nie odnoszą się wprost do Poznania,
stanowią jednak istotny sygnał, co do potencjalnych kierunków działania. Z przywołanego
raportu wynika, że zdecydowana większość (74%) imigrantów z Ukrainy nie została w
przeszłości osobiście oszukana lub wykorzystana w Polsce przez pracodawcę lub pośrednika,
ale aż dwie trzecie (67%) imigrantów z Ukrainy słyszało o przypadkach wykorzystywania
Ukraińców w Polsce. Do najczęstszych form wykorzystania, na które skarżą się migranci z
Ukrainy należą brak zapłaty za pracę oraz niegodne warunki pracy. Tylko część z tych osób
szukałaby pomocy, przede wszystkim dlatego, że nie wiedzieliby, gdzie jej szukać, ale także z
obawy przed zemstą pracodawcy. Co 8 z badanych przyznał, że nie mógłby szukać pomocy,
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bo pracuje nielegalnie.

Źródło: Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2017 roku, WUP Poznań 2018.
Wśród trudności, które wymieniają cudzoziemcy są zwłaszcza problemy emocjonalne
związane z długą rozłąką z rodziną, a z drugiej strony, trudności związane z wykonywaniem
pracy (przeciążeniem). Co ósmy badany cudzoziemiec zwracał uwagę, że spotyka się z
nieprzyjaznym stosunkiem Polaków, formalnościami administracyjnymi i językiem.
Z kolei, sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy z 2017 roku zawiera informacje dotyczące
warunków pracy dla cudzoziemców w odniesieniu do całego województwa, z zaznaczeniem,
że inspekcje prowadzono w większości w największych miastach regionu (głównie w
Poznaniu). Inspektorzy PIP odnotowują, że 445 cudzoziemców w Wielkopolsce pracowało w
2017 roku bez pozwolenia na pracę (dla porównania w 2016 roku – 208 osób). Inne
problemy, poza brakiem pozwolenia na pracę, na które wskazuje sprawozdanie PIP to: praca
na innym stanowisku lub na innych warunkach niż pracodawca wskazywał w oświadczeniu,
brak umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, podstawa pobytu nie uprawniająca do
wykonywania pracy na terenie Polski. „W roku sprawozdawczym zaobserwowano
pogorszenie stanu przestrzegania prawa w zakresie zachowania faktycznych warunków pracy
i płacy cudzoziemców, określonych w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt i pracę.”
(Sprawozdanie…, s. 106). Wspomniane w raporcie pogorszenie przejawia się m.in. w
nieodprowadzaniu składek ubezpieczeniowych, zmianie wymiaru czasu umowy, co oznacza
zmniejszenie

wynagrodzenia

za

pracę,

nieterminowe

płatności

wynagrodzeń,

nieewidencjonowaniu czasu pracy (a zatem brak podstawy do właściwego naliczenia
wynagrodzenia), niewłaściwe przygotowanie pracowników do podjęcia pracy (brak
wstępnego badania lekarskiego i/lub szkolenia BHP).
Poza tymi problemami dotyczącymi rynku pracy, raczej w skali regionu lub kraju, nie ma
aktualnych badań statystycznych, które opisywałyby problemy cudzoziemców związane z
dostępem do rynku pracy.
Ważnym źródłem wiedzy o tych sprawach są natomiast badania prowadzone przez Centrum
Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Agata Kochanowicz (Sydow i in., s. 37-38) i Izabela Czerniejewska (Bloch i in., 2015, s. 77-

problem w uzyskaniu właściwego statusu prawnego ze względu na skomplikowane
procedury – procedury nie są znane ani pracownikom, ani pracodawcom, a dodatkowo
dla części tych osób nie jest zrozumiałe rozróżnienia prawa pobytu od prawa pracy;
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99) wymieniają kilka barier w dostępie do rynku pracy dla cudzoziemców:



brak znajomości praw pracowniczych, co może prowadzić do nadużyć pracodawców,
w tym także wymuszanie pracy nielegalnej, przymuszanie do samozatrudnienia, itp.



brak znajomości języka polskiego, co powoduje, że cudzoziemcy pracują często
poniżej swoich kwalifikacji (głównie przy pracach prostych), nie docierają także do
ogłoszeń o pracy zgodnej z ich kwalifikacjami (ogłoszenia publikowane są wyłącznie
w języku polskim).



brak kompetencji wymaganych przez pracodawców,



obawy pracodawców [te nie były badane w Poznaniu],



zbyt wygórowane oczekiwania pracodawców (wyższe niż wobec polskich
pracowników).

Autorki zwracają także uwagę, że tylko nieliczni cudzoziemcy rejestrują się jako bezrobotni
w urzędzie pracy, co powoduje, że nie są objęci pomocą instytucjonalną, a zdani są na
wsparcie pozainstucjonalne. To ostatnie może być bardzo skuteczne, ale wskazuje na istotną
słabość lub braki rozwiązań systemowych.
Badacze odnotowują także bariery dotyczące zakładania firm przez cudzoziemców. Tu
główną trudnością ma być zawiłość prawa gospodarczego i podatkowego oraz
niejednoznaczność, skomplikowania i czasochłonność procedur dla przedsiębiorców. Są to
tym większe bariery w związku z brakiem miejsca, w którym dostępne byłyby zrozumiałe i
wiarygodne informacje dla cudzoziemców. Brak takich rozwiązań ma prowadzić do dalszej
korupcji systemu, np. zakładaniu firm „na Polaka” w grupach imigrantów, od których
wymagane jest pozwolenie na pracę (Bloch i in., s. 63-64).
Podsumowanie
Z tej perspektywy, można ocenić, że działania podejmowane przez organizacje pozarządowe,
wspierane przez miasto w dużym stopniu odpowiadają rzeczywistym problemom
cudzoziemców. Niepokojące jest natomiast, że działania rozmaitych sieci i ośrodków, w tym
także współpracującego stale z władzami miasta Centrum Badań Migracyjnych UAM,
nierzadko zastępuje działania instytucjonalne, podczas gdy powinny je co najwyżej dopełniać.
W efekcie, brakuje rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych wskazywanych powyżej
problemów, a wcześniejsze analizy dokumentów wskazują, że budowana jest dopiero

cudzoziemców w mieście (nie ma enklaw zamieszkiwanych przez osoby z jakichś krajów lub
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świadomość tych problemów we władzach samorządowych.

części Europy i świata), zróżnicowaniu ich statusów (są w tym gronie zarówno osoby nisko,
jak i bardzo wysoko wykształcone, o niskich, ale i bardzo wysokich kompetencjach
zawodowych), może powodować, że problemy i bariery jakie napotykają cudzoziemcy są dla
mieszkańców „przezroczyste”. Należy także pamiętać, że w ostatnich latach bardzo nasilone
są w debacie publicznej dwa wątki. Z jednej strony jest to dyskurs niezbędności pokazujący
napływ cudzoziemców jako niezbędnego uzupełnienia sił roboczych, także w tych obszarach
rynku pracy, w których Polacy nie chcą pracować. Z drugiej strony, jest to polityczny przekaz
dotyczący zagrożeń związanych z obecnością osób obcego pochodzenia lub religii w kraju.
Taki klimat społeczny sprzyja ignorowaniu problemów cudzoziemców. Brak zdecydowanych,
ukierunkowanych i kompleksowych działań miasta (współpracującego z organizacjami
pozarządowymi) może sprzyjać pewnej społecznej obojętności na te sprawy, a jednocześnie
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powodować, że to organizacje, a nie instytucje odpowiadają za ich rozwiązywanie.

Wyniki badania empirycznego
3. Wprowadzenie. Ocena reprezentatywności próby i trafności wyników
Badanie empiryczne przeprowadzono we wrześniu 2018 roku – zrealizowano 750 wywiadów
kwestionariuszowych bezpośrednich. Próba miała charakter warstwowy, tj. badanie
realizowano w podziale na warstwy, które odpowiadały – w sposób proporcjonalny
wielkościom dzielnic miasta. Na podstawie założeń dotyczących wielkości próby w
poszczególnych lokalizacjach, ustalono algorytm losowania (co która osoba powinna być
poddana badaniu). Istotnymi czynnikami doboru próby była struktura wieku oraz płci w
badanej populacji.
W próbie nieznacznie zakłócone są proporcje płci osób badanych. Na udział w badaniach
społecznych, częściej kobiety niż mężczyźni zgadzają się na wywiad. W tym przypadku także
kobiety nieznacznie przeważają, ale w mniejszym stopniu niż w ogólnej strukturze miasta. To
efekt nieznacznego niedoreprezentowania najstarszej grupy mieszkańców (w której to
przeważają kobiety).
Wykres 1. Struktura płci miasta i próby
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Próba w dużym stopniu oddaje charakter struktury wiekowej miasta. Nieznaczne
niedoreprezentowana była jedynie grupa najstarszych mieszkańców (stanowili oni 1/5 próby,

duże. Ponadto należy uwzględnić fakt, że na sposób funkcjonowania miasta mają szczególnie
duży wpływ także osoby w wieku produkcyjnym mobilnym (poniżej 45 roku życia), także te,
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a powinni stanowić niemal ¼). W przypadku osób młodych (do 44 roku życia) są one lekko

które nie mieszkają stale w Poznaniu, ale tu pracują i/lub uczą się. Należy uznać, że
odnotowane różnice nie wpływają w sposób niekorzystny na trafność wyników.
Wykres 2. Struktura wiekowa populacji miasta i próby
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Próba jest zdominowana przez osoby urodzone w Polsce (99,2%), o polskim obywatelstwie
(tylko 1 osoba miała inne obywatelstwo). Tylko 6 badanych urodziło się w innym kraju
(Czechy, Niemcy, Ukraina) ale mieli obywatelstwo polskie. W związku z tym, w dalszych
analizach nie odnosimy się do tego pochodzenia jako cechy różnicującej opinie.
Ze względu na trudność zagadnień będących przedmiotem badania, na udział w nim chętniej
zgadzały się osoby o co najmniej średnim wykształceniu. Ponad połowa (56,8%) badanych
miała wykształcenie wyższe, a co trzeci badany miał wykształcenie średnie ogólnokształcące.
Łącznie w próbie osoby te stanowiły aż 85,9% badanych, podczas gdy w strukturze
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społecznej miasta to znacznie mniejsza grupa (w 2011 roku takich osób było 67%).

Wykres 3. Wykształcenie osób badanych
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Aż 2/3 badanych to osoby aktywne zawodowo, w większości zatrudnione, osoby
samozatrudnione stanowiły 18,1%. Niemal co czwarta osoba w próbie była wyłączona z
rynku pracy ze względu na wiek (emerytura). Ok. 5% badanych to osoby niepracujące, w
których co tylko co piąta (przynajmniej formalnie) poszukuje pracy. Należy przyjąć, że w
wśród pozostałych znaleźli się zwłaszcza renciści.
Wykres 4. Aktywność zawodowa
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4. Cele rozwoju społecznego w opiniach mieszkańców Poznania
Za najważniejsze problemy uznano zapewnienie wszystkim zdrowia i dobrostanu, likwidację
ubóstwa i jego przejawów (głodu i niedożywienia) oraz wspieranie wzrostu gospodarczego
służącego osiągnięciu pełnego zatrudnienia. Ponad 60% badanych wskazało te cele jako
bardzo ważne. Mężczyźni częściej uznawali za bardzo ważne cele odnoszące się wprost do
wzrostu gospodarczego, kobiety natomiast wskazywały częściej te problemy, które dzięki
rozwojowi gospodarki mogą być rozwiązane (likwidacja ubóstwa, głodu i niedożywienia).
Kwestie rozwoju są ważniejsze dla osób w wieku 35-54 lata, z wyższym wykształceniem,
aktywnych zawodowo, także przedsiębiorców.
Na drugim miejscu – umiarkowanie ważne – są cele związane z integracją społeczną: dostęp
do wysokiej jakości edukacji i zmniejszenie nierówności społecznych (jako bardzo ważne
wskazało je 30-45% badanych). Grupa osób, które uznają te cele za ważne nie jest jednolita
pod względem cech demograficznych. Wprawdzie są to kwestie ważniejsze dla kobiet, ale dla
kobiet młodych (poniżej 40 roku życia) i dla tych w zaawansowanym wieku. W pierwszej
grupie dominują kobiety aktywne zawodowo i uczące się, w drugiej – emerytki i osoby
bezrobotne.
Na końcu tej listy są cele odnoszące się do budowania bezpiecznego, inkluzywnego
społeczeństwa oraz dbanie o zapewnienie równości płci i walka z przemocą. Za istotne
uznawały je głównie młode kobiety, z wykształceniem co najmniej średnim, uczące się lub
wyłączone z rynku pracy: bezrobotne, emerytki i osoby, które obecnie nie pracują i nie
szukają pracy (prawdopodobnie młode matki).
Najmniej ważnym celem dla Poznaniaków są kwestie środowiskowe. Jeśli na nie
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wskazywano, to czynili to młodzi mężczyźni z wykształceniem wyższym.

Wykres 5. Cele ważne do realizacji przez społeczeństwo*
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Zapewnienie wszystkim zdrowia i dobrostanu, zagwarantowanie
powszechnego i równego dostępu do wody pitnej, odpowiednich systemów
higienicznych, i urządzeń sanitarnych
Likwidacja wszelkich form ubóstwa, głodu i niedożywienia
Wspieranie wzrostu gospodarczego i osiągnięcie pełnego zatrudnienia
poprzez zapewnienie godnej pracy dla wszystkich
Zapewnienie wszystkim dostępu do wysokiej jakości edukacji
Zmniejszenie nierówności społecznych między społeczeństwami i
wewnątrz nich
Walka z przemocą ze względu na płeć i z okaleczaniem narządów
płciowych za pomocą równych szans, narzędzi prawnych i ochrony ofiar
Zapewnienie równości płci przez promocję kultury równych szans (w
zakresie edukacji, zdrowia, wynagrodzeń za pracę) oraz polityki
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Tabela 1. Cele ważne do realizacji przez społeczeństwo – statystyki opisowe

wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt
Budowa włączających i bezpiecznych społeczeństw
Promowanie różnorodnych działań zwalczających zmiany klimatu, a także
systemów energetycznych o jak najmniejszych negatywnych skutkach dla
środowiska

9

6

-0,556

9

8

-1,563

Na realizacji wszystkich wymienionych celów powinny skupiać się wszystkie kraje – taką
opinię wyraziło 95,5% badanych Jedynie 3,6% uznało, że to zadanie wyłącznie krajów
bogatych1, a najrzadziej uznawano, że to priorytety dla krajów rozwijających się (1,7%).
Te osoby, które uznawały, że powyższe cele powinny być realizowane przez bogate kraje
jako bardzo ważne wskazywały cele odnoszące się do wzrostu gospodarczego: likwidacja
ubóstwa, głodu, niedożywienia; zapewnienie wszystkim zdrowia i dobrostanu oraz wspieranie
wzrostu gospodarczego i osiągnięcie pełnego zatrudnienia. Z ich perspektywy cele
sprzyjające integracji społecznej były umiarkowanie ważne, a na końcu lokowali cele
związane z równością płci i ochroną środowiska.
Z kolei osoby, które uznawały, że to cele krajów rozwijających się, jako najważniejsze
wskazywały te odnoszące się do wzrostu gospodarczego i wybranych aspektów integracji
społecznej (zmniejszanie wykluczenia społecznego i nierówności), jako umiarkowanie ważne
traktowano te aspekty wyrównywania szans, które odnosiły się do edukacji i równego dostępu
do niej oraz do kultury, a najmniej istotne miały być według nich cele odnoszące się do
ochrony środowiska.
Należałoby zastanowić się, w jakim stopniu badani tworząc hierarchię celów społecznego
rozwoju odnoszą je do własnego kraju. Wydaje się, że mamy do czynienia z dość wysoką
spójnością wypowiedzi badanych, to znaczy na ogół wybierano jako najważniejsze te spośród
ogólnie sformułowanych celów rozwoju, które zarazem uznawane są za najważniejsze
aspekty rozwoju kraju – to znaczy osoby, które uznawały, że priorytetem rozwojowym kraju
jest wzrost gospodarczy, wybierały jako cele rozwojowe te aspekty, które odnosiły się do

1

Konstrukcja pytania nie pozwala rozstrzygnąć, czy badani uznawali, że poziom rozwoju zwalnia nas, bądź –
przeciwnie - wymusza realizację tych celów.
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gospodarki.

Wykres 6. Najważniejszy aspekt rozwoju kraju
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Odpowiedzialność za te zadania badani lokowali daleko od społeczności lokalnej, najchętniej
przypisując ją organizacjom międzynarodowym (79,7%), rzadziej instytucjom na poziomie
krajowym. Nieliczni badani widzieli tu rolę organizacji pozarządowych u charytatywnych
(1,2%) lub dla instytucji lokalnych (1,3%).
Żaden z badanych nie uznał, że osoby lub podmioty prywatne odpowiadają za realizację tych
celów. Jest to szczególnie uderzające w wypowiedziach osób, które uznają, że najważniejszy
jest wzrost gospodarczy. Zwróćmy uwagę, że zdecydowana większość (81,4%) tych osób
uznała, że za realizację celów rozwojowych odpowiadają organizacje ponadnarodowe i – w
mniejszym stopniu – instytucje na poziomie krajowym. Aktywność osób prywatnych a nawet
instytucji lokalnych nie jest tu niezbędna. Należy uwzględnić jednak kontekst, w jakim
formułowane były te opinie – silnego antyliberalnego dyskursu, którego głównymi
elementami są w polskiej polityce zwrot od myślenia o rozwoju gospodarki w oparciu o
indywidualne zasoby do gospodarki sterowanej po to, żeby zlikwidować nierówności
społeczne, przy jednoczesnym dość silnej zależności od wsparcia zewnętrznego tego kierunku
rozwoju (środki finansowe z Unii Europejskiej wspierające inwestycje gospodarcze). W
publicznym dyskursie od 2015 roku silnie obecna jest też wizja państwa socjalnego,
wspomagającego najsłabszych, narażonych na wykluczenie społeczne (z powodu biedy, nie
płci lub pochodzenia) – tłumaczy to dlaczego osoby uznające integrację społeczną za ważny
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aspekt rozwoju społecznego jednocześnie przerzucały odpowiedzialność na krajowe lub

Inaczej było z kwestiami ochrony środowiska oraz ochrony praw kobiet. Te kwestie
uznawane są za najważniejsze dla rozwoju kraju bardzo rzadko – za takie uznał je tylko co
setny badany. Za rozwiązanie tych kwestii odpowiadają w większym stopniu instytucje
krajowe, ale dostrzegana była także rola instytucji lokalnych.
Natomiast rolę organizacji i instytucji lokalnych częściej widzą kobiety, w wieku 40-49 lat i
65+, z wykształceniem wyższym, zarówno aktywne zawodowo, jak i te wyłączone czasowo z
rynku pracy. Takie preferencje odpowiadają obserwacjom dotyczącym zaangażowania w
sprawy wspólne w ostatnich dwóch latach (tu też dominują osoby w wieku 40 lat i więcej).
Kobiety zainicjowały i dominowały wśród uczestników niedawnych protestów na rzecz praw
kobiet („czarny protest”) – protesty te okazały się skuteczne, to jest zatrzymały prowadzenie
prac legislacyjnych nad ustawą, którą protestujące uznały za ograniczającą ich prawa
obywatelskie. Takie doświadczenie może prowadzić do silniejszego przekonania, że
aktywność na poziomie lokalnym umożliwia rozwiązanie problemów tam, gdzie zawodzą
rozwiązania strukturalne.
Krajowe instytucje jako podmioty odpowiedzialne wskazywali najczęściej mężczyźni, w
wieku 30-39 lat, aktywni zawodowo, przedsiębiorcy, z wykształceniem co najmniej średnim.
Należy przypomnieć, że mężczyźni częściej wskazywali zmiany gospodarcze jako istotne cele
rozwojowe, a te częściej postrzegane są w kategoriach makroekonomicznych i a nie
mikroekonomicznym, stąd być może częstsze wskazywanie instytucji krajowych (i
ponadnarodowych) jako odpowiedzialnych za realizację celów.
Wykres 7. Podmioty odpowiedzialne za realizację celów a ważne aspekty rozwoju kraju
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4.1.

Charakterystyki

społeczno-demograficzne

a

wyobrażenie

o

celach

rozwojowych
Jak wskazywano, mieszkańcy mają podobne opinie na temat tego, jakie kraje powinny
skupiać się na realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ma to tę konsekwencję, że różnice
opinii są w niewielkim stopniu zależne od cech społeczno-demograficznych.
Pewne różnice ujawniają się natomiast w odniesieniu do tego, jaki typ instytucji i organizacji
powinien odpowiadać za ich realizację. Tu także wyniki były spolaryzowane – badani
podzielili się na tych, którzy przypisują odpowiedzialność organizacjom ponadnarodowych
lub instytucjom krajowym. Pierwsza z tych opcji jest częściej preferowana przez kobiety,
osoby najmłodsze (do 29 roku życia), z niskim wykształceniem (zawodowe i niższe)
bezrobotne lub bierne zawodowo. Natomiast druga opcja, przerzucająca odpowiedzialność na
instytucje krajowe tym częściej była wybierana im wyższe było wykształcenie, wiek i
aktywność zawodowa.
Wzrost gospodarczy jako najważniejszy aspekt rozwoju kraju wskazywali mężczyźni, osoby
w wieku 40-49 lat. Im niższe było wykształcenie badanych, tym częściej wskazywano na ten
aspekt. Odwrotnie, im wyższe było wykształcenie badanych, tym częściej uznawano
integrację społeczną jako najważniejszy aspekt rozwoju. Integrację częściej jako ważną
wybierały kobiety oraz osoby młode, do 39 roku życia.

5. Migracje i środowisko
Badani zdecydowanie zgadzali się z twierdzeniami odnoszącymi się (ogólnie) do praw
człowieka oraz tymi, które wiążą się z pomocą humanitarną – zapewnieniem możliwości
zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzi w sytuacji wyższej konieczności. Badani zgadzają
się, że potrzebne są działania międzynarodowe zapewniające bezpieczne i uregulowane
przepływy migracyjne. Jednocześnie jednak chcieli, żeby pomagać cudzoziemcom w miejscu
ich zamieszkania (ale z motywacją egoistyczną, tzn. po to, żeby nie narażać na szwank
naszego rozwoju), a obywatelstwo było przyznawane tylko tym, którzy przystosują się do
naszego sposoby życia. Badani zgadzali się (ale w stopniu umiarkowanym) z twierdzeniami,
że przyjmowanie cudzoziemców jest ryzykowne dla bezpieczeństwa, i w podobnym stopniu,

publicznego dyskursu w Polsce dotyczącego migrantów, w którym przewijają się dwa główne
i przeciwstawiane sobie motywy: należy pomagać cudzoziemcom w miejscu ich
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że mocną stroną dzisiejszych społeczeństw jest ich wielokulturowość. Nie zgadzali się

zamieszkania lub przyjmować tych cudzoziemców, którzy są do nas podobni pod względem
kulturowym i zarazem traktują nasz kraj jako (czasowe) miejsce pracy, a nie życia, z
korzyściami ekonomicznymi dla kraju (stanowisko rządu) oraz przeciwne mu stanowiska, w
których podkreśla się zasadę solidaryzmu społecznego i konieczności pomocy tym, w których
krajach nie mogą oni zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych, w tym także potrzeby
bezpieczeństwa. Tej dyskusji towarzyszy czasem także stanowisko pośrednie nawołujące do
łączenia tych podejść: pomocy na miejscu tym, których migracja spowodowana jest katastrofą
humanitarną, a przyjmowania tych, którzy postrzegani są jako „użyteczni” i nie zagrażający
spójności społecznej kraju (dostępowi do pracy, pomocy społecznej, itp.). Jest to rodzaj
racjonalizacji, jaka może pojawiać się w sytuacji dysonansu („należy pomóc, ale być może
nie powinniśmy - pomaganie rodzi zagrożenie dla nas samych”) – taka strategia pozwala
zachować poczucie spełnienia obowiązku zarówno wobec własnej wspólnoty, jak i wobec
społeczności w kryzysie.
Według badanych, nie jest tak, że wzrost dostępu cudzoziemców do rynku pracy skutkuje
wzrostem bezrobocia (tu należy uwzględnić kontekst – badanie było prowadzone w
momencie, gdy od ponad roku utrzymuje się trend spadkowy bezrobocia, w samym mieście
jest ono bardzo niskie2, a publicznie toczy się debata o wyczerpywaniu się zasobów dla rynku
pracy, czyli „braku rąk do pracy”).
Tabela 2. Akceptacja twierdzeń odnoszących się do migracji (pyt. 11)

Odchylenie
standardowe

N

9,04

1,902

747

8,27

2,119

750

7,90

3,107

749

7,72

2,669

748

7,68

2,679

750

5,59

2,827

749

5,35

2,480

743

2

Stopa bezrobocia na koniec 2016 roku wynosiła 1,4%, ale od tego czasu niemal dwukrotnie zmniejszyła się
liczba osób bezrobotnych. We wrześniu 2018 roku w Poznaniu było 4166 osób bezrobotnych. Dane
Powiatowego Urzędu Pracy (http://poznan.praca.gov.pl/statystyka-gmin)
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i. Prawa człowieka i prawa obywatelskie kobiet muszą
być traktowane priorytetowo we wszystkich politykach
integracyjnych, bez względu na kraj pochodzenia.
h. Trzeba wspierać zaspokajanie podstawowych potrzeb
ludzi, którzy znajdują się w sytuacji wyższej
konieczności, w tym obywateli krajów trzecich.
d.
Potrzebujemy
działań
międzynarodowych
zapewniających bezpieczne i uregulowane przepływy
migracyjne.
f. Tylko tym cudzoziemcom, którzy przystosują się do
naszego sposobu życia, powinno się zapewnić nasze
prawa i obywatelstwo.
c. Lepiej byłoby pomagać cudzoziemcom w ich
własnych krajach, aby ułatwiać ich rozwój bez narażania
na szwank naszego.
g. Przyjmowanie cudzoziemców w naszym kraju jest
bardzo ryzykowne ze względów bezpieczeństwa.
e. Współistnienie różnych kultur w tym samym kraju jest

Średnia

mocną stroną dzisiejszych społeczeństw.
b. Obywatelstwo powinno przysługiwać wszystkim
cudzoziemcom, którzy o nie poproszą.
a. Jedną z głównych przyczyn powszechnego bezrobocia
w kraju jest wzrost dostępu do pracowników
cudzoziemskich oraz wynikające z tego pogorszenie
warunków pracy (niższe płace, nieodpowiednie umowy,
etc.).

Średnia

Odchylenie
standardowe

N

3,28

2,744

749

2,79

2,576

750

Tylko co trzeci badany (34,5%) uznał, że migracje są powiązane z kwestiami środowiska
naturalnego. Ci, którzy widzą taką relację, oceniają ten związek jako umiarkowanie silny –
średnia ocena to 6,77 na skali 1-10 (dla n=260 i przy odchyleniu standardowym 1,812).
Mężczyźni oceniali ten związek jako silniejszy niż kobiety, ale różnica nie była znacząca
(odpowiednio: 6,80-6,73). Im starsi byli badani, tym silniejszy widzieli związek między
migracjami a kwestiami środowiska naturalnego. Pozostałe cechy statusowe nie różnicowały
opinii.
5.1.

Charakterystyki społeczno-demograficzne a postawy wobec migracji

Tylko w odniesieniu do kilku aspektów widoczne są różnice postaw kobiet i mężczyzn.
Kobiety w większym stopniu zgadzały się z twierdzeniami odnoszącymi się do konieczności
respektowania praw człowieka i praw kobiet i pomocy ludziom w sytuacji wyższej
konieczności. Są bardziej radyklane w swoich ocenach – częściej zgadzały się, że
obywatelstwo powinno być warunkowane pełną asymilacją, przepływy migrantów powinny
być uregulowane i bezpieczne i pożądane byłoby, gdyby do nich nie dochodziło, bo pomoc
udzielana byłaby na miejscu (tu ich opinie są bardzo zbliżone do tych wyrażanych przez
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mężczyzn).

Obywatelstwo powinno przysługiwać wszystkim
cudzoziemcom, którzy o nie poproszą

Lepiej pomagać cudzoziemcom w ich własnych
krajach, aby ułatwiać ich rozwój bez narażania na
szwank naszego

Potrzebujemy działań międzynarodowych
zapewniających bezpieczne i uregulowane
przepływy migracyjne

Współistnienie różnych kultur w tym samym kraju
jest mocną stroną dzisiejszych społeczeństw

Tylko tym cudzoziemcom, którzy przystosują się do
naszego sposobu życia, powinno się zapewnić nasze
prawa i obywatelstwo

Przyjmowanie cudzoziemców w naszym kraju jest
bardzo ryzykowne ze względu bezpieczeństwa

Trzeba wspierać zaspokajanie podstawowych
potrzeb ludzi, którzy znajdują się w sytuacji wyższej
konieczności, w tym obywateli krajów trzecich

Prawa człowieka i prawa obywatelskie kobiet muszą
być traktowane priorytetowo we wszystkich
politykach integracyjnych, bez względu na kraj
pochodzenia

Kobiety

Jedną z gł. przyczyn powszechnego bezrobocia w
kraju jest wzrost dostępu pracowników
cudzoziemskich i pogorszenie warunków pracy

Tabela 3. Płeć a akceptacja twierdzeń odnoszących się do migracji (pyt. 11)

2,90

3,25

7,67

8,01

5,32

7,66

5,76

8,41

9,25

2,594

2,612

2,737

2,294

3,093

2,630

2,776

2,051

1,703

N

389

389

389

389

387

387

388

389

389

Średnia

2,68

3,31

7,70

7,77

5,38

7,78

5,41

8,12

8,82

2,556

2,883

2,619

2,664

3,127

2,712

2,875

2,183

2,075

361

360

361

360

356

361

361

361

358

Średnia
Odchylenie
standardowe

Mężczyźni

Odchylenie
standardowe
N

Związek między wiekiem badanych a ich postawami wobec cudzoziemców i migracji
ujawniał się tylko w wybranych kwestiach. Osoby starsze (tzn. powyżej 50 roku życia)
częściej zgadzały się, że cudzoziemcom należy pomagać

w ich własnym kraju, a

obywatelstwo przyznawać tylko osobom w pełni zasymilowanym. Częściej też uznawali, że
przyjmowanie cudzoziemców jest ryzykowne (chociaż podobnie często z taką opinią zgadzali
się najmłodsi badani). Osoby w średnim wieku (35-49) odróżniały się większą niż inni
wrażliwością na prawa człowieka i prawa kobiet. To w tej grupie wiekowej częściej zgadzano
się także, że potrzebne są międzynarodowe działania pozwalając na zapewnienie
bezpiecznych i uregulowanych przepływów migrantów.
Im wyższe było wykształcenie tym większa była akceptacja potrzeby międzynarodowych
działań. Te osoby w mniejszym stopniu zgadzały się z warunkowaniem obywatelstwa pełną
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asymilacją, ale zarazem rzadziej zgadzały się, że powinien to być proces całkowicie

bezwarunkowy. Należy to odczytywać w taki sposób, że przyznanie obywatelstwa powinno
być warunkowane, ale warunek powinien być inny niż ten sformułowany w badaniu3.
Status zawodowy wpływał na różnicowanie postaw tylko wobec części prezentowanych
twierdzeń. Osoby aktywne zawodowo, samozatrudnione i studenci rzadziej niż pozostali
zgadzali się, że pomoc dla cudzoziemców powinna być im udzielna w ich krajach
pochodzenia, a obywatelstwo powinno być przyznawane tylko po pełnym przystosowaniu do
naszego sposobu życia. Byli nieznacznie bardziej optymistyczni jeśli chodzi o kondycję
współczesnych społeczeństw i możliwość współistnienia różnych kultur.

6. Wiedza o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Wiedza o Agendzie 2030, jak i o Celach Zrównoważonego Rozwoju (dalej CZR) jest bardzo
niska. Zetknięcie się z tymi dokumentami deklarowało odpowiednio 8,1% (61 osób) i 9,7%
(73 osoby). Agenda 2030 jest częściej znana osobom samozatrudnionym i emerytom oraz
osobom z wyższym wykształceniem (płeć, wiek nie różnicują znajomości tych założeń).
Podobną zależność odnotowujemy w odniesieniu do CZR, z tą różnicą, że w tym przypadku
zauważamy także pewną zależność wieku i wiedzy – osoby w wieku 35-44 lata częściej niż
pozostali badani słyszeli o tych celach.
Tabela 4. Czy kiedykolwiek słyszano o Agendzie 2030 lub o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Wiedza o Agendzie 2030 i Celach Zrównoważonego Rozwoju

Znajomość CZR

9,7

89,3

Znajomość Agendy 2030

8,1

91,7

20%

30%

tak

3

nie

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

brak danych

Badani pytani byli, na ile zgadzają się z twierdzeniem „Tylko tym cudzoziemcom, którzy przystosują się do
naszego sposobu życia, powinno się zapewnić nasze prawa i obywatelstwa.” Wiele osób (zwłaszcza z wyższym
wykształceniem) zwracało uwagę, że mają problem z odniesieniem się do tego twierdzenia – sądzili, że
przyznanie praw nie powinno być warunkowane pełnym przystosowaniem, a inne powinny być podstaw
przyznania obywatelstwa.
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Po zaznajomieniu z założeniami CZR, badani uznawali, że są one dość ważne. Średnia ocena
w skali 1 do 10 (gdzie 1 oznaczało „zupełnie nieważne, a 10 bardzo ważne) to 7,0. Jest to
zarazem wartość najczęściej wybierana (24,4%). Połowa badanych wskazała na wartości
mniejsze lub równe 7, a połowa większe lub równe 7.
Tabela 5. Ocena ważności CZR

Średnia
Odchylenie standardowe
Mediana
Dominanta
N

Ważność CZR
7,0
1,670
7,0
7,0
746

Zadania te – zdaniem połowy badanych – powinny być wspólne dla wszystkich krajów
(56,8%). Co 7 badany uważał, że powinny być podobne – ustalone dla wszystkich krajów, ale
modyfikowane zależnie od sytuacji i poziomu rozwoju kraju. Najmniej osób (9,1%) uznało,
że powinny to być zadania różne dla różnych krajów. Co piąty badany nie miał zdania na ten
temat.
Zwolennikami tego, aby cele były wspólne dla wszystkich krajów byli: mężczyźni, osoby w
wieku 30-44 lata i 60-64 lata, osoby z co najmniej średnim wykształceniem, osoby
samozatrudnione, ale i osoby bierne zawodowo (nie pracujące i nie poszukujące pracy).
Z kolei, zwolennikami tego, aby cele były dopasowane do sytuacji kraju, były częściej
kobiety, osoby w wieku 45-59 lat, osoby z wykształceniem wyższym, osoby samozatrudnione
i emeryci.
Tabela 6.Typ zadań związanych z CZR w poszczególnych krajach

Wspólne dla wszystkich krajów
Określane przez poszczególne kraje
Ustalone na poziomie globalnym, ale dostosowane do sytuacji i
poziomu rozwoju każdego kraju
Nie mam zdania
Ogółem

Liczba (n)
426
68

Procent
56,8
9,1

109

14,5

147
750

19,6
100

Badani mieli trudność w określeniu tego, jaka powinna być rola samorządów – czy powinny
odgrywać kluczową rolę we wprowadzaniu nowego zbioru celów zrównoważonego rozwoju.
Aż 59,2% nie miało na ten temat zdania. Wśród pozostałych przeważają osoby, które sądzą,

dostrzegały osoby w wieku 30-54, z wyższym wykształceniem, częściej kobiety niż
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że samorząd powinien mieć taką rolę – jest ich trzykrotnie więcej niż tych, którzy nie

mężczyźni. Status zawodowy nie miał znaczenia. Wydaje się więc, że to postawy osób, które
generalnie charakteryzuje większe zaufanie do samorządności.
Tabela 7. Rola samorządu we wprowadzaniu nowego zbioru celów (CZR)

Liczba
237
69
444
n=750

Tak
Nie
Nie mam zdania
Ogółem

Procent
31,6
9,2
59,2
100

Mieszkańcy Poznania uznali, że najważniejsze spośród wytycznych do globalnej polityki
rozwoju uwzgledniających kwestie migracji, to wzmacnianie równości płci w zarządzaniu
polityka migracyjną i polityką integracyjną oraz potrzeba zaplanowania polityki regulującej
przepływy migracyjne. Bardzo ważne miałoby być także zmniejszanie nierówności
społecznych i problem handlu ludzi. Pozostałe wytyczne uznano za ważne.
Nie ma znaczących różnic w opiniach ze względu na cechy społeczno-demograficzne. Osoby
z wyższym wyksztalceniem częściej uważali za ważna każdą z wymienionych kwestii.
Różnice związane z płcią ujawniają się tylko w odniesieniu do trzech z wymienionych
twierdzeń: kobiety częściej uznawały ważność potrzeby zaplanowania polityki regulującej
przepływy migracyjne oraz uwzględnienie w polityce migracyjnej równości płci, a mężczyźni
częściej uznawali za ważne kwestie wpływu cudzoziemców na wzrost gospodarczy.
Młodzi dorośli (35-44 lat) częściej niż inni za ważne uważali kwestie wprowadzenia polityki
migracyjnej i uwzględnienie w niej kwestii równości płci. Osoby w średnim wieku (45-59 lat)
z kolei odróżniały się od innych podkreślając wagę określenia warunków pracy
cudzoziemców, wpływu cudzoziemców na wzrost gospodarczy i problem handlu ludzi.
Nie ma związku między typem aktywności zawodowej, a oceną ważności nowych
wytycznych.

f. Wzmacnianie równości płci w zarządzaniu polityką
migracyjną i polityką integracyjną.
e. Potrzeba zaplanowania polityki regulującej przepływy
migracyjne.
b. Zmniejszenie nierówności społecznych.
d. Problem handlu ludźmi.
c. Warunki pracy cudzoziemców (prawa pracownicze).
a. Wpływ cudzoziemców na wzrost gospodarczy.

Średnia

Odch. stand

Liczba

8,94

1,325

744

8,01

1,645

746

7,54
6,96
6,21
6,11

1,613
2,520
1,753
1,767

744
744
744
744
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Tabela 8. Ważność wybranych wytycznych globalnej polityki rozwoju

Podsumowanie. Otwartość i odpowiedzialność społeczna
Podsumowując, warto przyjrzeć się temu, jaka jest relacja między tym, jak ważna jest dla
badanych integracja społeczna, a tym, w jakim stopniu otwarci są na to, żeby faktycznie
wprowadzane były działania służące tworzeniu inkluzywnego, bezpiecznego społeczeństwa.
Traktujemy postawę odpowiedzialności społecznej jako taką, która z jednej strony wyraża się
wrażliwością na problem integracji społecznej (zmniejszenie nierówności społecznych,
budowa włączających i bezpiecznych społeczeństw oraz zapewnienie wszystkim dostępu do
wysokiej jakości edukacji) przy jednoczesnej otwartości na inność (to m.in. konieczność
zapewnienia wszystkim praw obywatelskich, włączania cudzoziemców do własnego
społeczeństwa, otwartość na różnice kulturowe, itp.). Taka postawa charakteryzuje co
dziesiątego mieszkańca Poznania. Połowa z badanych (54,5%), to osoby, które są w swoich
postawach bliskie odpowiedzialności – są umiarkowanie otwarci i zarazem traktują kwestię
integracji społecznej jako bardzo ważną – lub odwrotnie – uznają problem integracji za
umiarkowanie ważny, ale są w pełni otwarci na inność. Wreszcie, co trzeciego mieszkańca
cechuje niska odpowiedzialność – ani nie uznają celu integracji społecznej za ważny, ani nie
chcą otwierać się na inność, w tym na obecność cudzoziemców w swoim społeczeństwie.
W pierwszej grupie częściej znajdowali się mężczyźni w wieku 35-39 lat, z wykształceniem
wyższym, aktywni zawodowo. A w ostatniej – kobiety, powyżej 55 roku życia, z
wykształceniem nie wyższym niż średnie, bierne zawodowo. Najliczniejsza jest grupa osób
umiarkowanie odpowiedzialnych – to w większości osoby młode (do 34 roku życia),
wyłączone z rynku pracy (albo się uczą, albo nie pracują stale lub czasowo), przypisujące
odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów społecznych instytucjom na poziomie
krajowym lub lokalnym i przedkładające kwestie równości płci, ochrony środowiska i
integracji społecznej nad kwestie wzrostu gospodarczego.
Tabela 9. Poziom odpowiedzialności społecznej4

Liczba
248
409
74
19
n=750

Procent
33,1
54,5
9,9
2,5
100

4

Wynik wypracowano przez indeksowania danych pochodzących z pyt. 7 wskazujących na stosunek do
integracji społecznej (twierdzenia c, f, g) oraz odpowiedzi na pyt. 11 (po odwróceniu skali dla twierdzeń a, f, g).
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