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WIELO  KULTUR, RÓ NORODNO  TRADYCJI, 
JEDNO SPO ECZE STWO.
SZWEDZKI MODEL POLITYKI INTEGRACYJNEJ

Artyku  podejmuje kwesti  polityki integracyjnej, realizowanej wspó cze nie w Szwecji. Model ten ewoluowa  
od lat 60. XX wieku, przechodz c szereg transformacji dyktowanych przez czynniki takie jak m.in: demo-
gra  a, struktura rynku pracy, nastroje spo eczne wobec cudzoziemców, koncepcje rozwoju gospodarczego 
kraju, ustrój polityczny, polityka wewn trzna czy polityka zagraniczna Królestwa Szwecji. Kluczowy problem 
dotyczy procesu konstruowania spójnego spo ecze stwa z o onego z grup o ró nym pochodzeniu etnicznym, 
narodowym, kulturowym – grup o ró nych tradycjach, j zykach, religiach, obyczajach i zwyczajach.

S owa kluczowe: polityka integracyjna, imigranci, Szwecja

Problem zarysowany w niniejszym artykule dotyczy Królestwa Szwecji oraz polityki 
integracyjnej wobec imigrantów realizowanej wspó cze nie w tym pa stwie. Informacje, 
które pos u y y do przestawienia tytu owego zagadnienia, s  efektem pog bionych bada  
obejmuj cych dane statystyczne, dokumenty i raporty instytucji pa stwowych oraz najwa -
niejsze zdaniem autorki pozycje z literatury przedmiotu dotycz cej integracji.

Ogólnie rozumiana polityka integracyjna wobec imigrantów polega na modelowaniu spo-
ecznej rzeczywisto ci w taki sposób, by nowo przyby e osoby o odmiennym kulturowo, reli-

gijnie czy etnicznie do wiadczeniu oraz spo ecze stwo przyjmuj ce wspólnie mog y budowa  
relacje oparte na dobrowolnej, niewymuszonej, harmonijnej wspó pracy, przy efektywnym 
wykorzystaniu w asnych potencja ów – wiedzy, zdolno ci, umiej tno ci oraz do wiadczenia 
yciowego. Zak adanym skutkiem takich dzia a  ma by  nowa, wysoka jako  przestrzeni 

spo ecznej, umo liwiaj ca ka dej jednostce wszechstronny rozwój i samorealizacj , a po-
przez kooperacj  z innymi aktywizowanie si  potrzebnych do budowania ogólnie poj tego 
dobrobytu. Ku takiemu modelowi polityki integracyjnej d y Szwecja. Nale c do grona 
pa stw wysoko rozwini tych, od wielu lat zajmuje czo owe miejsce w rankingu rozwoju spo-
ecznego1. Jest krajem wielokulturowym, które godzi potrzeby i interesy kulturowo odmien-

nych zbiorowo ci. W porównaniu z innymi pa stwami Szwecja zdo a a – jak do tej pory – 

* Uniwersytet Jagiello ski; monika.banas@uj.edu.pl
1 Indeks HDI, Human Developing Index, dla Szwecji od wielu lat oscyluje wokó  najwy szych warto ci; w roku 

2007 osi gn  warto  0,963, w skali od 0 do 1; porównaj: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_
Summary.pdf, s. 14, (dost p: 12 grudnia 2009).
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unikn  powa nych stanów napi  spo ecznych zwi zanych z ró norodno ci  kulturow , 
napi  na skal  tak , jak na przyk ad we Francji (mniejszo  arabska versus reszta spo e-
cze stwa) czy w Republice Federalnej Niemiec (mniejszo  turecka versus reszta spo ecze -
stwa). Zrozumienia tego stanu rzeczy nie nale y szuka  w wielko ci populacji spo ecze stwa 
szwedzkiego, lecz w a nie w charakterze dzia a  integracyjnych, ich specy  ce podmiotów 
uczestnicz cych, nak adach  nansowych oraz we wzbudzaniu pozytywnego nastawienia wo-
bec tych e dzia a  w ród spo ecze stwa przyjmuj cego i w ród samych imigrantów.

W zarz dzaniu migracjami, obejmuj cym wiele wymiarów: gospodarczy, polityczny, 
spo eczny i kulturowy, kluczowy problem stanowi kwestia spotkania spo ecze stwa przyj-
muj cego z grup /grupami imigrantów. Z dzisiejszej perspektywy i obecnego stanu wiedzy 
o naturze migracji przygotowanie do tego  spotkania obu zbiorowo ci – spo ecze stwa 
wi kszo ciowego i mniejszo ci nap ywowej – jest koniecznym warunkiem harmonijnie 
i efektywnie funkcjonuj cego spo ecze stwa jako ca o ci. St d potrzeba prowadzenia 
dzia a  przygotowawczych, pozwalaj cych zarówno gospodarzom, jak i go ciom na bez-
kon  iktowe funkcjonowanie i kooperowanie we wspólnie dzielonej przestrzeni pa stwa. 
Zespó  mechanizmów maj cych to na celu zosta  okre lony terminem polityki integracyj-
nej. Jej podstawow  cech  jest to, e kszta towana jest przez w adze pa stwowe szczebla 
najwy szego z wyra nym udzia em podmiotów szczebla regionalnego i lokalnego (Heck-
mann i Schnapper 2003). W czenie aktorów wszystkich poziomów jest bowiem warun-
kiem koniecznym przy opracowaniu za o e  reguluj cych procesy integracji imigrantów.

Nale y pami ta , e polityki integracyjnej oraz polityki (i)migracyjnej nie sposób trak-
towa  osobno (por. Meyers 2000; Kicinger 2005). Pierwsza jest cz ci  drugiej, druga za  
kszta towana jest pod wp ywem pierwszej. Zarówno polityka migracyjna, jak i integracyj-
na, maj  wiele wariantów w zale no ci od kontekstu historycznego, spo ecznego, kulturo-
wego pa stwa, które zdecydowa o si  uruchomi  mechanizmy wspomagaj ce i sprzyjaj ce 
budowaniu wewn trznej spójno ci. Tak wi c za o enia polityki integracyjnej nie b d  jed-
nakowe dla Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii czy krajów cz onkowskich Unii 
Europejskiej. Specy  ka i niepowtarzalno  bytów pa stwowych wymaga kszta towania 
polityki integracyjnej wed ug jednostkowych, indywidualnych uwarunkowa .

Z racji tego, e Szwecja jest pa stwem europejskim oraz cz onkiem Unii Europejskiej, 
niniejszy dyskurs koncentruje si  wokó  europejskiego wymiaru polityki integracyjnej, a co 
za tym idzie, przyjmuje de  nicj  polityki integracyjnej zgodn  z europejskim, wspólnoto-
wym rozumieniem.

W dokumentach Unii Europejskiej polityka integracyjna de  niowana jest jako pro-
ces anga uj cy obie strony: spo ecze stwo przyjmuj ce oraz imigrantów, przy aktywnym 
wspó udziale pa stwa jako g ównego koordynatora tego procesu. Dwustronna relacja wi k-
szo –mniejszo  oparta jest na wzajemnych obowi zkach i prawach ka dego z partnerów, 
co zwi ksza szans  pe nego wspó uczestnictwa w kszta towaniu spójnego, funkcjonalnego 
spo ecze stwa, przy za o eniu istnienia dobrej woli po obu stronach porozumienia2.

2 European Communities, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: On 
a Community immigration policy, COM (2000) 757, punkt 3.5; te : European Communities, Communication from 
the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions on immigration, integration and employment, COM (2003) 336  nal, punkt 3.1.
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W listopadzie 2004 roku Rada ds. Sprawiedliwo ci i Spraw Wewn trznych Unii Euro-
pejskiej osi gn a porozumienie w kwestii wyznaczenia wspólnych ram dla kszta towania 
polityki integracyjnej. Jedenastopunktowa deklaracja zawiera wskazania (tzw. wspólne 
podstawowe zasady, ang. Common Basic Principles), na których opiera  si  maj  narodo-
we warianty polityki integracyjnej3. A zatem polityka integracyjna winna by  konstruowa-
na przy za o eniu, e:

– integracja jest dynamicznym, d ugotrwa ym, dwustronnym procesem polegaj cym na 
wzajemnej akceptacji i wspó pracy autochtonów i imigrantów – ka da ze stron winna 
aktywnie w cza  si  w tworzenie spójnego spo ecze stwa; z tego powodu imigrantom 
nale ne s  odpowiednie prawa i obowi zki, by mogli uczestniczy  w yciu gospodar-
czym, politycznym, spo eczny, kulturowym etc. kraju przyjmuj cego;

– respektuje warto ci, na których opiera si  Wspólnota Europejska: wolno ci, demokra-
cji, przestrzegania praw cz owieka, poszanowania prawa, respektowania ró norodno ci 
kulturowej, etnicznej, religijnej, rasowej, etc.; poza tym, nie jest sprzeczna z Kart  
Praw Podstawowych UE, mówi c  mi dzy innymi o godno ci, wolno ci, równo ci, 
solidarno ci i tolerancji jako  larach europejskiego adu, a tak e przeciwdzia aniu 
dyskryminacji i uprzedzeniom; kraje cz onkowskie s  zobligowane do zapewnienia 
wszystkim mieszka com, tak e imigrantom (legalnym), dost pu do tych warto ci.
Ponadto polityka integracyjna powinna by  ukierunkowana na szybkie wprowadzanie 

imigrantów na rynek pracy, tak by bez zb dnego opó nienia aktywowa  ich kompetencje 
zawodowe. Aktywno  zawodowa imigrantów ma podwójne znaczenie: przyspiesza ich in-
tegracj  i ukazuje spo ecze stwu przyjmuj cemu zaanga owan  postaw  cudzoziemców we 
wspólnym budowaniu dobrobytu kraju, który sta  si  ich nowym domem. W tym wymiarze 
integracyjnym niezwykle istotn  rol  odgrywaj  instytucje wery  kuj ce kompetencje zawo-
dowe czy wykszta cenie imigrantów. Odpowiednia ocena zdolno ci pracownika daje szans  
na u atwienie i skrócenie procesu w czania go w g ówny nurt spo eczny. Pomocne w tym 
wzgl dzie okazuj  si  specjalne szkolenia zawodowe, dostosowuj ce przysz ego pracownika 
do aktualnych potrzeb rynku. Podobn  rol  pe ni  kursy edukacyjne ró nych szczebli, od 
podstawowego, przez redni, do wy szego. Odpowiedzialni za kszta towanie polityki inte-
gracyjnej na rynku pracy winni czerpa  inspiracje z ustale  okre lonych przez Europejsk  
Strategi  Zatrudnienia (European Employment Strategy), zwracaj c szczególn  uwag  na eli-
minowanie okoliczno ci sprzyjaj cych powstawaniu zachowa  dyskryminacyjnych podczas 
rekrutacji, ustalania p ac czy wiadcze  socjalnych wynikaj cych z prawa pracy.

1. PODSTAWY IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE I GOSPODARCZE 
WSPÓ CZESNEJ SZWECJI

Po o enie geogra  czne Szwecji, z dala od europejskiego centrum, decydowa o o spe-
cy  ce zachodz cych tam procesów spo ecznych, politycznych i kulturowych. Historia 

3 Council of the European Union, 2618th Council Meeting, Justice and Home Affairs, Press Release, Brussels 
19 November 2004, C/04/321, 14615/04 (Press 321), Immigrant integration policy in the European Union – 
Council conclusions, s. 11–18.
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Szwecji, poza okresem regionalnego imperializmu, przypadaj cym na wiek XVII i XVIII, 
obrazuje sk onno  elit rz dz cych do poszukiwania pokojowych rozwi za  z s siaduj -
cymi pa stwami. Z wielu przyczyn, tak e zdroworozs dkowych, cenniejsza okazywa a si  
wspó praca ni  konfrontacja, efektywniejsze – czenie si  ni  wprowadzanie podzia ów.

Idee i ruchy spo eczno-polityczne zachodz ce na kontynencie dociera y do Skandyna-
wii, trac c po drodze swój pierwotny charakter; ulega y zazwyczaj mody  kacjom dotycz -
cym zarówno tre ci, zakresowi, jak i intensywno ci proponowanych zmian4. 

Wspomniane wy ej przyczyny leg y u podstaw odmiennego ni  w innych krajach roz-
woju kapitalizmu w XIX wieku. Nowy ad gospodarczy, wdra any stopniowo od lat 70., 

czy  si  z narastaj cymi falowo migracjami zarówno wewn trznymi (ze wsi do miasta), 
jak i zewn trznymi (do innych krajów europejskich oraz za ocean). Wychod stwo zaoce-
aniczne by o na tyle intensywne, e skutkowa o okresowym niedoborem si y roboczej 
w kraju, zw aszcza w regionach agrarnych (por. Bana  1999; Bana  2000). Powsta e w ten 
sposób uwarunkowania rynku pracy spowodowa y wzrost p ac, co poci gn o za sob  
wzrost kosztów pracy. Wzrastaj ce koszty pracy wymusza y z kolei szukanie nowych roz-
wi za , oszcz dno ci i lepszej, efektywnej wytwórczo ci. To w a nie wymóg oszcz dno ci 
przy jednoczesnej konieczno ci zwi kszania efektywno ci prowadzi  do innowacyjnych 
rozwi za  techniczno-organizacyjnych, nierzadko inspirowanych my l  ameryka sk . 
Skutkiem zaistnia ych przemian ponadczterdziestoletni okres (lata 1870–1914) odznaczy  
si  szybkim tempem rozwoju gospodarczego oraz wzrostem dochodu narodowego.

W takiej atmosferze kszta towa y si  szwedzkie stosunki spo eczne pocz tku XX wie-
ku – z coraz bardziej wiadom  swojej si y klas  robotników, z coraz sprawniej funkcjonu-
j cym systemem partyjnym i parlamentarnym. Do wiadczenia pierwszej wojny wiatowej 
sk oni y Szwecj  do pozostania neutraln  w kolejnym kon  ikcie wiatowym, aczkolwiek 
owa neutralno  budzi a w tpliwo ci i pytania dotycz ce mi dzy innymi stanu szwedzkich 
 nansów ju  po zako czeniu kon  iktu. Grunt, na którym spocz y fundamenty pó niej-

szego pa stwa dobrobytu, którego idee Szwecja sukcesywnie zacz a implementowa  od 
lat 50. XX wieku, by  zatem uformowany przez ruchy spo eczne i decyzje polityczne 
pierwszych dekad XX wieku.

T o spo eczno-polityczne, na jakim dosz o do formowania szwedzkiego welfare state, 
wyra nie eksponuje charakter uczestników tego procesu. Powtórzmy raz jeszcze, e domi-
nuje w ród nich postawa negocjacyjna, sk onna do szukania kompromisu, niech tna wobec 
kon  iktowych rozwi za . Brak ostrych sporów klasowych, wynikaj cy z coraz lepszych 
warunków bytowych ogó u spo ecze stwa, stanowi  korzystny klimat do budowania tzw. 
folkhemmet 5. Dom ludu’ lub dom dla ludzi’, bo tak nale a oby t umaczy  ten termin, sta-
nowi  koncepcj  wspólnego tworzenia przestrzeni spo ecznej, bezpiecznej dla ka dego jej 
mieszka ca. Wielkim or downikiem tej koncepcji by  wspó twórca szwedzkiego welfare 
state, Tage Erlander, pe ni cy z ramienia partii socjaldemokratycznej funkcj  premiera 

4 Przyk adem mog  by  ruchy feministyczne (Landsforbundet for Kvinders Valgret w Danii, Landsföreningen 
för kvinnans politiska rösträtt w Szwecji), zwi zkowe (norweski: Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, 
du ski: Landsorganisation i Danmark) czy religijne (np. Ko cio y Zielono wi tkowców czy Metodystów).

5 Terminu tego u y  po raz pierwszy lutera ski biskup, Manfred Björkquist, a do politycznego s ownika wprowa-
dzi  Per Albin Hansson, pose  z ramienia partii socjaldemokratycznej i pó niejszy premier w latach 1932–1946.
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rz du w latach 1946–1969. Ju  sam fakt tak d ugiego sprawowania w adzy w demokratycz-
nym pa stwie, wiadczy  o powszechnej akceptacji polityki prowadzonej przez Erlandera 
i jego gabinet.

Gospodarcza odnowa pa stwa, poci gaj ca za sob  powa ne zmiany spo eczne, mia a 
ca y zespó  autorów – ekspertów skupionych wokó  tzw. szko y sztokholmskiej. Jej  larami 
byli kontynuatorzy my li wybitnego szwedzkiego ekonomisty Knuta Wicksella: Gunnar 
Myrdal, Bertil Ohlin, pó niej Erik Lindahl, Erik Lundberg i Dag Hammarskjöld. Uczeni ci 
wskazywali na potrzeb , a nawet konieczno  interwencji pa stwa w obszarze zarezerwo-
wanym dla gospodarki i rynku. Ochrona socjalna, nale na ka demu cz owiekowi, daleko 
id ca wspó praca jednostek, sprawiedliwa redystrybucja dochodu narodowego oraz kontro-
la pa stwa nad prywatnymi przedsi biorstwami nie musz  koniecznie zachodzi  w ramach 
ustroju socjalistycznego. Jest to mo liwe tak e przy za o eniach kapitalistycznych, jednak 
pod warunkiem, e pa stwo zachowa prawo i zapewni sobie mo liwo  interwencji w tzw. 
wolny rynek, który tym samym traci do pewnego stopnia swój „wolny” charakter.

Przekonanie o s uszno ci tych pogl dów by o powszechne, zyskuj c zwolenników 
zarówno w ród polityków, jak i samego spo ecze stwa. Owe za o eniach sta y si  progra-
mowym clou szwedzkich socjaldemokratów, których partia Socialdemokratiska Arbetare-
partiet (SAP) od wczesnych lat 30. XX wieku korzysta a z osi gni  szko y sztokholm-
skiej. Dzisiejsi socjaldemokraci czyni  to nadal, konsekwentnie utrzymuj c lini  polityczn  
swych poprzedników. Odpowiednio zmody  kowana do wymogów wspó czesno ci spra-
wia, e Szwecja uchodzi za jeden z najlepiej rozwini tych wzorów pa stwa dobrobytu6. 
Szwedzki model pa stwa dobrobytu by by zapewne trudny do zrealizowania, gdyby nie 
poparcie i zaanga owanie zwi zków zawodowych, skupionych w Organizacji Krajowej 
(Landsorganisationen, LO), w której wiod c  rol  w okresie formowania fundamentów 
welfare state, odgrywali ekonomi ci Gösta Rehn i Rudolf Meidner7.

Wspó czesny obraz szwedzkiego folkhemmet to efekt konsekwentnie realizowanych 
za o e  przyj tych w pierwszych dekadach XX wieku, mody  kowanych i ulepszanych 
drog  zarówno eksperckich, jak i spo ecznych konsultacji. Dialog i pe ne zaanga owa-
nie dwóch stron: rz dz cej i rz dzonej, w poszukiwaniu optymalnego kszta tu pa stwa 
(optymalnego w sensie welfare state), doprowadzi o do skonstruowania przestrzeni, któr  
cechuj  nast puj ce wyznaczniki:

– mocno rozbudowany sektor publiczny, b d cy jednocze nie g ównym pracodawc ,
– silne i wp ywowe zwi zki zawodowe,
– obligatoryjno  uk adów zbiorowych, zapewniaj cych przestrzeganie zasady „taka 

sama p aca za tak  sam  prac ”,
– aktywna polityka zatrudnienia, opracowywana przy sta ej konsultacji ze zwi zkami 

zawodowymi,

6 OECD, 2008; patrz te : Paul Spiker http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/paulspicker.htm (dost p: 
10 grudnia 20010).

7 Ci dwaj ekonomi ci uwa ali, e zwi zki zawodowe odgrywaj  fundamentaln  rol  w realizowaniu polityki 
pe nego zatrudnienia. Model Rehn–Meidner zak ada  aktywny udzia  zwi zków zawodowych w kszta towaniu 
rynku pracy, d enie do pe nego zatrudnienia, utrzymywanie in  acji na niskim poziomie, wysoki wzrost 
gospodarczy oraz sprawiedliw , wyrównan  redystrybucj  dochodu narodowego.
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– najwy szy stopie  „zdemokratyzowania” spo ecznego (sto punktów na sto mo liwych) 
wed ug indeksu demokracji8,

– niski wska nik nierówno ci spo ecznej (tzw. indeks Giniego), wynosz cy 0,25,
– najni szy na wiecie wska nik ubóstwa, wynosz cy 6,3%9,
– zgoda i spo eczne przyzwolenie na prowadzenie przez pa stwo polityki wysokiego 

opodatkowania, co by o i jest warunkiem koniecznym dla realizowania welfare state.
Naszkicowany wy ej rys historyczny, dotycz cy formowania podstaw ideologiczno-

-politycznych i gospodarczych wspó czesnej Szwecji, mimo swej skrótowo ci, wydaje 
si  niezb dnym wprowadzeniem do ukazania pe niejszego obrazu procesów spo ecznych, 
zachodz cych obecnie w tym kraju, w tym procesów zwi zanych z jak e kluczow  dla 
pa stwa i spo ecze stwa interakcj  autochtoni–imigranci.

2. POWSTAWANIE WIELOKULTUROWEJ MOZAIKI

Do czasu drugiej wojny wiatowej Szwecja stanowi a jedno z g ównych róde  strumieni 
wychod stwa. Ludno  emigrowa a przede wszystkim do Ameryki, w wi kszym stopniu 
Pó nocnej ni  Po udniowej. Jedn  z konsekwencji kon  iktu wiatowego prze omu lat 30. 
i 40. XX wieku by o to, e kraj sta  si  celem imigracji dla ró nych grup narodowo ciowych, 
szukaj cych schronienia przed prze ladowaniami. W dekadach powojennych, zw aszcza pi -
tej i szóstej, trwa  planowy import si y roboczej – najpierw z krajów Europy po udniowej 
(W och, Grecji, Jugos awii), pó niej Turcji. W konsekwencji Szwecja w ci gu niespe na 
trzydziestu lat (1950–1975) sprowadzi a blisko 650 tys. osób (Nilsson 2004). Szwedzkie w a-
dze nie przewidzia y jednakowo  tego, e sprowadzeni pracownicy po wykonaniu zlecenia 
nie b d  ch tni do powrotu w rodzime strony. Przeciwnie, wielu z nich, a nawet wi kszo , 
deklarowa a zamiar sta ego osiedlenia w Szwecji (Södergran 2000). Wtedy pojawi y si  
pierwsze pytania dotycz ce postawy, jak  powinno przyj  szwedzkie pa stwo wobec osób, 
które wype ni y kontrakt najemnego pracownika. Pytania nie dotyczy y tylko pracowników, 
ale tak e ich rodzin, których cz onkowie nierzadko byli urodzeni ju  na terenie Królestwa.

W kolejnych dekadach, ósmej i dziewi tej, nap ywowi imigrantów sprzyja a niestabil-
na sytuacja na Bliskim Wschodzie, zmuszaj ca do podj cia wychod stwa wielu obywateli 
mi dzy innymi Iraku, Iranu, Libanu, Somalii czy Erytrei, z których znaczna cz  uda a 
si  w a nie do Szwecji. Tak wi c oprócz wniosków o status rezydenta z pozwoleniem na 
prac , zacz a wzrasta  liczba poda  o przyznanie statusu uchod cy. Najliczniejsze grupy 
uchod ców, które przyby y do Szwecji w latach 80. i 90. XX wieku w poszukiwaniu azylu, 
to obywatele by ej Jugos awii (oko o 93 tys.), Iranu (40 tys.), Iraku (25 tys.), Chile (25 tys.) 
oraz Kurdowie (20 tys.)10. W konsekwencji zjawisk przypadaj cych na drug  po ow  

8 L. Kekic, The Economist Intelligence Unit’s index of democracy, w: Democracy index. The world in 2007, 
„The Economist”, http://www.economist.com/media.pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf (dost p: 
30 marca 2011). Indeks demokracji – „The Economist” 2006 zosta  przygotowywany przez brytyjski tygodnik 
na podstawie oceny aktywno ci obywatelskiej, specy  ki kultury politycznej, funkcjonowania rz du i wyborczych 
swobód. Mo na uzyska  maksymalnie 100 punktów.

9 Human Poverty Index wed ug Human Development Reports 2007/2008 (dost p: 1 lutego 2011).
10 Immigrant Institutet, Statistik över invandringen 1980–1997, http://www.immi.se/asyl/198097.htm (dost p: 

17 stycznia 2009).
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XX wieku wspó czesna Szwecja jest dzi  domem dla ponadmilionowej imigranckiej spo-
eczno ci (co stanowi blisko 14% ogó u populacji11). Wspó czesna Szwecja zmieni a zatem 

swój charakter z kraju typowo emigracyjnego, jakim by a jeszcze sto lat temu, w kraj 
przyjmuj cy imigrantów (w tym uchod ców). Nie pozosta o to bez wp ywu na struktur  
demogra  czn . Zdaniem Åke Nilssona, badacza szwedzkich migracji (zarówno emigra-
cji, jak i imigracji) w okresie 1944–2003, na skutek imigracji liczba ludno ci wzros a 
o 1,84 mln  osób; w tej samej cezurze wzrost populacji odnotowany za spraw  przyrostu 
naturalnego wyniós  2,38 mln osób. A zatem, gdyby nie imigracja, Szwecja w podanych 
latach odnotowa aby wzrost ludno ci na poziomie 540 tys. osób, co zwa ywszy na cezur , 
jest nisk  wielko ci  (Nilsson 2004).

Od po owy XX wieku mo na zatem obserwowa  powoln , ale systematyczn  zmian  
w strukturze etnicznej spo ecze stwa – z monoetnicznego zacz o ewoluowa  coraz bar-
dziej w stron  wieloetnicznego. Dane z 2000 roku, opublikowane przez Centralne Biuro 
Statystyczne, zosta y przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Dane statystyczne za 2000 roku, dotycz ce liczby urodzonych poza Szwecj  obywateli Szwecji oraz 
osób mieszkaj cych w Szwecji, lecz niemaj cych szwedzkiego obywatelstwa.  

Obja nienia: przyk adowe kraje – „dostawcy” najwi kszej ilo ci emigrantów; liczba emigrantów – 
ogólna liczba emigrantów w Szwecji z poszczególnych regionów wiata

Przyk adowe kraje Liczba imigrantów

Dania 44 944

Finlandia 221 212

Norwegia 59 041

NORDEN razem 325 197

Kraje by ej Jugos awii 128 782

Polska 42 103

Niemcy 41 307

EUROPA razem 349 849

Etiopia 12 149

Somalia 15 364

AFRYKA razem 58 777

Irak 52 192

Iran 52 038

Turcja 36 062

11 Statistiska Centralbyrån http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26040.aspx#Fotnoter (dost p: 1 pa -
ddziernika 2010).
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Przyk adowe kraje Liczba imigrantów

AZJA razem 264 435

Chile 26 990

AMERYKA P D. razem 51 206

AMERYKA P N razem 29 072

RAZEM 1 086 501

ród o: SCB Befolkningsstatistik 2000

Jak wynika z tabeli, najwi ksza liczba cudzoziemców osiedlonych w Szwecji pocho-
dzi a z Europy i z krajów Bliskiego Wschodu. Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia w kwe-
stii konstruowania za o e  polityki integracyjnej.

Strumienie migracyjne do Szwecji wci  nap ywaj , aczkolwiek daje si  zaobserwowa  
ich zmienno  bardziej pod wzgl dem intensywno ci ni  ród a (w znaczeniu kraju pocho-
dzenia imigrantów). Opublikowane przez centralne biuro statystyczne (CSB) dane z 2009 
roku, dotycz ce osób przyby ych do Szwecji w tym e roku, ukazane zosta y w tabeli 2.

Tabela 2

Osoby przyby e do Szwecji w 2009 roku z zamiarem osiedlenia si

Kraj Kobiety M czy ni Razem

Afganistan 239 630 869

Albania 32 62 94

Armenia 90 71 161

Bangladesz 172 566 738

Boliwia 152 157 309

Bo nia i Hercegowina 302 291 593

Chile 220 263 483

Dania 2414 3043 5457

Erytrea 488 318 806

Etiopia 1032 1061 2093

Finlandia 1435 1497 2932

Irak 3521 2825 6346

Iran 1474 1339 2813

Kolumbia 138 135 273

Tabela 1 cd.

MONIKA BANA



61

Kosowo 443 555 998

Liban 314 435 749

Macedonia 140 141 281

Meksyk 119 114 233

Niemcy 1719 1717 3436

Norwegia 2297 2800 5097

Peru 157 112 269

Polska 2372 2769 5141

Rosja 725 425 1150

Rumunia 809 937 1746

Serbia 444 559 1003

Somalia 2595 2370 4965

Turcja 871 1293 2164

Bezpa stwowcy 397 549 946

RAZEM 52 14512

ród o: SCB Befolkningsstatistik 2009

Nale y zaznaczy , e s  to dane pochodz ce tylko jednego roku. Zwa ywszy na fakt 
uprawiania liberalnej polityki imigracyjnej Szwecji przez ostatnich sze  dekad, dzisiejszy 
obraz etniczny i kulturowy tego spo ecze stwa jest daleki od stanu wyj ciowego, wówczas 
wzgl dnie jednorodnego.

Wspó czesne szwedzkie spo ecze stwo jest dzi  zatem bez w tpienia spo ecze -
stwem kulturowo zró nicowanym, o imigranckim, cz sto pozaeuropejskim rodowodzie. 
W ród ca o ci populacji szacowanej na ponad 9,4 mln osób, blisko 1,3 mln mieszka ców 
stanowi  imigranci 13. To stosunkowo wysoki odsetek na tle nie tylko krajów nordyckich, 
ale tak e krajów Europy kontynentalnej. Uwzgl dniwszy w tej grupie tak e osoby uro-
dzone ju  w Szwecji, lecz z dwojga rodziców imigrantów, liczebno  tej zbiorowo ci 
wzrasta do 18,6% 14.

12 Dla porównania: w roku 2008 w Polsce o  cjalnie rezydowa o 10 242 imigrantów; dane przytoczone za „In-
formacja o zasobach imigracyjnych w Polsce w 2008 roku”, s. 7, G ówny Urz d Statystyczny, Departament 
Bada  Demogra  cznych. 

 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_infor_o_badan_zasob_imigr_pl_w_2008.pdf (dost p: 1 pa -
dziernika 2010). Nale y zwróci  uwag  na istotny fakt, a mianowicie wielko  populacji Szwecji i Polski; 
odpowiednio: 9 mln oraz 38 mln.

13 Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx oraz http://www.scb.se/Pages/Ta-
bleAndChart____26040.aspx#Fotnoter (dost p: 1 pa dziernika 2010).

14 Ibidem.
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3. SZWECJA WIELOKULTUROWA I WIELOETNICZNA

Szwecja, do wiadczaj c od drugiej po owy XX wieku intensywnych ruchów imigra-
cyjnych, a co za tym idzie, coraz bardziej widocznej obecno ci na jej terytorium odmien-
nych kulturowo, etnicznie, religijnie czy rasowo grup mniejszo ciowych, próbowa a wy-
pracowa  model relacji spo ecznych, politycznych i gospodarczych gwarantuj cy ka demu 
obywatelowi pe n  partycypacj  w yciu zbiorowym kraju przyjmuj cego. Nie sta o si  
to od razu i – jak pokazuje analiza obecnej sytuacji – stan pe nego w czenia imigrantów 
w g ówny nurt spo eczny nadal nie zosta  osi gni ty, mimo e Szwecja uchodzi za wzór 
dobrych praktyk integracyjnych.

W szwedzkim dyskursie o migracjach oraz ich skutkach przeplataj  si  w tki zbudowane 
zarówno na rodzimym, szwedzkim do wiadczeniu imigracji drugiej po owy XX wieku, 
jak i na do wiadczeniu o wiele wcze niejszym, z ostatnich trzech dekad XIX i pocz tku 
XX stulecia – zwi zanym ze szwedzkim wychod stwem do Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Brazylii, Argentyny, Australii czy Nowej Zelandii. Do wiadczenie migracyjne – zbudo-
wane z jednostkowych i zbiorowych prze y  kilku pokole  – stanowi element sk adowy 
determinuj cy obecne spojrzenie na zjawiska migracyjne.

Zapowied  zmian w kszta towaniu relacji spo ecze stwo wi kszo ciowe – mniejszo  
przypada w Szwecji na koniec lat 60. XX wieku. Wtedy pojawia si  koncepcja budowania 
relacji spo ecznych, opartych na trzech podstawowych zasadach: respektowaniu odmienno -
ci (rasowej, etnicznej, religijnej, kulturowej), jednakowym traktowaniu ka dej jednostki na 
rynku pracy oraz prawa imigrantów do bezp atnej nauki j zyka szwedzkiego. Powstaj ce 
zr by polityki wobec imigrantów (invandrarpolitiken), inspirowane przyk adem kanadyj-
skiej polityki wielokulturowo ci, zak ada y:

1) równo  – odnosz c  si  przede wszystkim do rynku pracy oraz dost pno ci do pracy,
2) wolno  – umo liwiaj c  dokonania wyboru pomi dzy praktykowaniem obyczajów 

zwi zanych z rodzim  kultur  lub adaptacj  do kultury szwedzkiej,
3) wspó prac  – polegaj c  na wspieraniu przez pa stwo inicjatyw imigranckich, w szcze-

gólno ci dotycz cych dzia alno ci organizacji etnicznych, pe ni cych funkcj  strony 
w dialogu mi dzy spo ecze stwem wi kszo ciowym i mniejszo ciami.

Tak skonceptualizowana, pierwotna wersja polityki wobec imigrantów zosta a wypo-
sa ona w odpowiednie narz dzia do jej realizacji. G ównym narz dziem sta  si  powo a-
ny w 1969 roku Urz d Imigracyjny (Invandrarverket), upowa niony do wydawania decy-
zji o legalno ci pobytu imigranta, a tak e odpowiedzialny za kszta towanie w a ciwych 
(w my l polityki) relacji mi dzyetnicznych. Instytucja odpowiada a tak e za prowadzenie 
kampanii spo eczno-informacyjnych, nios cych tre ci o kulturowej ró norodno ci. Adresa-
tami odpowiednio opracowanych  komunikatów byli autochtoni i zbiorowo ci nap ywowe, 
które wspólnie edukowano w zakresie kulturowych odmienno ci i ich konsekwencji, zarów-
no pozytywnych, jak i negatywnych, maj cych pod o e w braku zrozumienia drugiej strony.

Nowym elementem w ramach polityki wobec imigrantów by a wynikaj ca z koniecz-
no ci polityka wobec uchod ców (  yktingspolitiken). Przybieraj c z czasem osobny, bar-
dziej samodzielny status, polega a ona (i tak jest nadal) na zorganizowanym przyjmowaniu 
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i udzielaniu schronienia jednostkom pochodz cym z obszarów obj tych zbrojnym kon  ik-
tem lub jednostkom prze ladowanym z powodów politycznych czy religijnych. Osobom ta-
kim pa stwo gwarantowa o opiek  medyczn  i psychologiczn , mieszkanie i miejsca pracy, 
a tak e nauk  j zyka szwedzkiego oraz kursy kszta cenia zawodowego, umo liwiaj ce pod-
j cie pracy. Z tego ostatniego powodu instytucj , któr  uczyniono odpowiedzialn  za przyj-
mowanie uchod ców, by  Zarz d ds. Rynku Pracy (Arbetsmarknadsstyrelsen). Niemniej 
jednak dekad  pó niej kompetencje te przej y dwa inne podmioty: Urz d ds. Imigrantów 
(Invandrarverket) oraz gminy. Tak wi c od roku 1985 gminy przyj y wspó odpowiedzial-
no  za w czanie imigrantów, w tym uchod ców, w g ówny nurt spo eczny. Urz d pozosta  
instytucj  nadzoruj c   nansowanie tych przedsi wzi , wyp acaj c  rodki  nansowe oraz 
wymagaj c  od gmin odpowiedniej dokumentacji u ytkowania tych funduszy.

Dodatkowymi narz dziami usprawniaj cymi realizacj  polityki wobec imigrantów 
by o ustanowienie prawa zwalczaj cego dyskryminacj  ze wzgl dów etnicznych oraz 
wprowadzenie w 1986 roku instytucji ombudsmana – rzecznika przeciw etnicznej dyskry-
minacji (Ombudsman Mot Etnisk Diskriminering).

Pocz tek lat 90. XX wieku spowodowa  turbulencje w szwedzkim yciu spo ecznym, 
politycznym i gospodarczym. Przyniós  bowiem na o enie si  kilku zjawisk, takich jak kry-
zys gospodarczy, obejmuj cy wi kszo  wysoko rozwini tych pa stw wiata, oraz masowe 
uchod stwo z krajów ba ka skich. Szwecja, przyjmuj c du  liczb  uchod ców, zmaga a 
si  jednocze nie z powa nym problemem dotykaj cym gospodark , uniemo liwiaj cym 
zagwarantowanie miejsc pracy wszystkim deklaruj cym gotowo  jej podj cia. Rosn ce 
bezrobocie, osi gaj ce w kulminacyjnym roku 1993 poziom 8,2%, dotkn o w pierwszej 
kolejno ci imigrantów, i to oni stanowili bezpo redni  o  ar  kryzysu15. W zaistnia ej sy-
tuacji Szwecja by a zmuszona zaostrzy  regulacje dotycz ce imigracji, tym bardziej, e 
do g osu dosz y partie buduj ce swój potencja  na spo ecznych nastrojach rozgorycze-
nia i alu wobec dotychczas prowadzonej polityki wewn trznej. Koronnym argumentem 
ugrupowa  skrajnie konserwatywnych, w tym pr nej, prawicowej Nowej Demokracji 
(której uda o si  wej  do parlamentu), by a konieczno  ochrony szwedzkiego rynku, 
szwedzkiej gospodarki, a przede wszystkim Szwecji jako kraju, przed nap ywem jedno-
stek i grup o odmiennych i przez to nieprzystaj cych wzorcach kulturowych. Imigrantów 
coraz cz ciej kojarzono z grup  osób ignoruj c  szwedzkie realia spo eczno-kulturowe, 
nieskor  do nauki j zyka szwedzkiego, za to skor  do korzystania z oferowanej przez pa -
stwo szerokiej opieki socjalnej. Zjawisko, jakie zaistnia o wówczas w szwedzkim pa stwie 
dobrobytu, nie by o ani niezwyk e, ani odosobnione. Ka dy kryzys, w szczególno ci obej-
muj cy sfer  gospodarcz , generuje nastroje resentymentu i sk onno  do poszukiwania 
naj atwiejszych rozwi za  usprawiedliwienia nieakceptowanej sytuacji. Zwykle w takich 
przypadkach znajduje si  wyt umaczenie wymagaj ce nie racjonalnej argumentacji, lecz 
raczej odniesienia do emocji. Tak te  sta o si  w tym przypadku, kiedy humanitarna po-
stawa szwedzkich w adz wobec exodusu z Ba kanów oraz kontynuowanie przyjmowania 
uchod ców spotka y si  z ostr  krytyk  opozycji, popieran  przez cz  spo ecze stwa. 

15 Co ciekawe, w roku 2009 bezrobocie osi gn o zbli ony poziom 8,3%; porównaj: http://www.dn.se/ekonomi/
arbetslosheten-var-83-procent-2009-1.1055745 (dost p: 11 listopada 2010).
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W a nie w tym okresie nasili y si  wyst pienia i akty nosz ce znamiona dyskryminacji i ra-
sizmu. Uprzedzenia wobec obcych grup mniejszo ciowych16 nie by y ju  skrywane, lecz 
coraz mielej demonstrowane, czy to w wypowiedziach, czy poszczególnych zdarzeniach 
(akty agresji wobec spo eczno ci imigranckich). Napi ta sytuacja wewn trzna wymaga a 
szybkiej reakcji, polegaj cej mi dzy innymi na mody  kacji dotychczasowych za o e  po-
lityki wobec imigrantów, w tym uchod ców. Dotychczasowa polityka sprzyja a bowiem 
narastaniu „zamkni tych”, biernych postaw w ród imigrantów, którzy mogli wybiera  po-
mi dzy kultur  w asn , rodzim , a szwedzk . Paradoksalnie wolno  ta prowadzi a do po-
wstawania enklaw etnicznych, swoistych wysp kulturowych, istniej cych obok siebie, lecz 
nie razem. Powolne, stopniowe oddzielanie si  imigrantów od reszty spo ecze stwa nie 
pomaga o we wzajemnych relacjach, a wr cz utrudnia o wewn trzny dialog, dodatkowo 
powa nie os abiony atmosfer  powsta  przez niekorzystne uwarunkowania gospodarcze.

Z ko cem lat 90. XX wieku zmian  zwiastuj c  rozwi zanie – wydawa  by si  mog o 
akceptowan  przez wi kszo  spo ecze stwa – by a koncepcja nowej polityki, nazwanej 
polityk  integracyjn  (integrationspolitiken). Zgodnie z jej za o eniami, strony otrzymywa y 
takie same prawa, mo liwo ci, a nade wszystko – co do tej pory nie by o równie stanowczo 
podkre lane – obowi zki. Nowa koncepcja przynios a odmienn  nomenklatur , odpowied-
nio zmody  kowan  retoryk  oraz inne instytucje. I tak dotychczas dzia aj cy Urz d Imi-
gracyjny zast pi  Urz d Integracyjny. Sta  si  on instytucj  koordynuj c  i przydzielaj c  
zadania okre lone w zbiorze dokumentów tworz cych polityk  integracyjn . Wykonaw-
cami za  zosta y departamenty poszczególnych ministerstw, województwa oraz gminy. Te 
ostatnie uczyniono odpowiedzialnymi za przyjmowanie uchod ców i przysposabianie ich 
do wej cia w struktury spo ecze stwa poprzez organizowanie dla nich kursów j zyka, kur-
sów o szwedzkich realiach spo eczno-politycznych, a tak e poprzez aran owanie kursów 
zawodowych i oferowanie równie wa nej opieki medycznej. Ka da z rodzin uchod ców 
pozostawa a pod szczególn  opiek  gminy, która otrzymywa a zadanie introdukcji nowo 
przyby ych oraz odpowiednie do tego dzia ania wsparcie  nansowe z bud etu pa stwa.

Wprowadzenie tego typu regulacji mody  kowa o w znacznym stopniu dotychczasowe 
postrzeganie imigrantów jako innej – w znaczeniu: dodatkowej – zbiorowo ci, która nie 
tworzy z grup  wi kszo ciow  trwa ej wi zi, a tym samym nie stanowi trwa ego elementu 
szwedzkiego spo ecze stwa. Wszystkie dotychczasowe dzia ania wpisywa y si  w polity-
k  partykularnego, odr bnego traktowania mniejszo ci nap ywowych (tzw. särpolitiken). 
Stosowanie ró nych miar powodowa o wyodr bnianie si  podzia u „my, Szwedzi” – „oni, 
imigranci”. Polaryzacja utrudnia a z oczywistych wzgl dów dialog spo eczny i utrwala a 
postawy ksenofobiczne, dyskryminuj ce i bazuj ce na uprzedzeniach.

Porzucenie w 1997 roku dotychczas realizowanej polityki wobec imigrantów sta o si  
momentem prze omowym w historii konstruowania szwedzkiej koncepcji integracyjnej. 
Da o pocz tek nowemu uj ciu, w my l którego wieloetniczne i wielorasowe spo ecze stwo 
powinno korzysta  z ca o ci swego potencja u budowanego z kulturowo, etnicznie i raso-
wo odmiennych elementów sk adowych. Zatem integracja, a nie koegzystencja, sta a si  
wyznacznikiem i celem polityki realizowanej po roku 1997. Warto zaznaczy , e w tym 

16 W odró nieniu do tubylczych mniejszo ci: Samów czy Tornedalczyków.
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samym roku ukaza  si  pierwszy zbiór dokumentów pa stwowych, zalecaj cych holistycz-
ne traktowanie poszczególnych segmentów spo ecze stwa (autochtonów i imigrantów – 
w pierwszym i drugim pokoleniu).

Wy ej wspomniana zmiana ods oni a dwa powa ne mankamenty dotychczasowej po-
lityki wewn trznej, dotycz cej „zarz dzania ró norodno ci ”. Po pierwsze: zakorzenione 
w ród urz dników regionalnych i lokalnych prze wiadczenie, b d ce skutkiem przyzwy-
czajenia, e za integracj  odpowiada pa stwo oraz instytucje szczebla najwy szego, a wi c 
przede wszystkim Urz d ds. Integracji; po drugie: fakt, i  do tego czasu nie przeprowadza-
no ewaluacji i oceny skuteczno ci zrealizowanych przedsi wzi  (prócz wymogu przedk a-
dania przez gminy dokumentów s u cych rozliczeniu pa stwowych dotacji na introdukcj  
imigrantów nie stosowano mechanizmów, które umo liwia yby uzyskanie rzetelnej wiedzy 
o tym, na ile skuteczne s  stosowane rozwi zania). Tak wi c, rozpoczynaj c nowy rozdzia  
w historii spo ecznej integracji, szwedzkie w adze zmuszone zosta y do podj cia dwóch 
„zaleg ych” problemów, których rozwi zania poszukiwano przez nast pnych kilkana cie 
lat. Jakkolwiek pierwszy z nich zosta  wyeliminowany stosunkowo szybko, to jednak drugi 
istnieje do dzi ; nadal bowiem – mimo poczynionych stara  – odczuwane s  braki w sys-
temie oceny i wery  kacji dzia a  integracyjnych. Potrzeba doskonalenia metod s u cych 
rzetelnej ewaluacji pozostaje wci  aktualna.

4. WYZWANIA (OBSZARY) POLITYKI INTEGRACYJNEJ

W 2003 roku parlament szwedzki przyj  uchwa , na mocy której powo ana zosta a 
specjalna mi dzysektorowa grupa robocza, maj ca na celu opracowanie systemu wery  -
kacji dzia a  wpisanych w polityk  integracyjn . Dwa lata pó niej taki system powsta , 
za  z bud etu pa stwa przeznaczono odpowiedni  kwot  do jego realizacji. Rok 2006 sta  
si  tym samym rokiem otwieraj cym etap oceny prowadzonych od blisko dziesi ciu lat 
przedsi wzi  integracyjnych.

Wspomniany system zak ada  zbadanie stanu rzeczy wed ug nast puj cego modelu:
– wyselekcjonowanie 11 sektorów ycia zbiorowego, tworz cych czytelne, jednorodne 

p aszczyzny, na których spotykaj  si  autochtoni i imigranci17,
– sprecyzowanie 69 wska ników typowych dla tych sektorów,
– zaanga owanie do realizacji przedsi wzi cia 16 instytucji pa stwowych18.

17 Owe sektory to: rynek pracy, szkolnictwo, s u ba zdrowia, ubezpieczenia spo eczne, s downictwo, policja 
i s u by porz dkowe, s u by penitencjarne, instytucje kulturalne i dzia alno  kulturalna oraz media.

18 Instytucje owe to: Arbetsgivarverket (Organ Pracodawców Pa stwowych), Arbetsmarknadsverket (Urz d 
ds. Rynku Pracy), Boverket (Urz d ds. Mieszkalnictwa), Domstolsverket (Urz d ds. S downictwa), Försäkring-
skassan (Powszechna Kasa Ubezpiecze ), Integrationsverket (Urz d ds. Integracji), Verket for naringslivutvec-
kling, NUTEK (Urz d ds. Rozwoju Gospodarczego), Institutet for tillvaxtpolitiska studier (Instytut Studiów 
Strategicznych), Kriminalvårdsverket (G ówny Urz d Penitencjarny), Rikspolisstyrelsen (Zarz d G ówny Po-
licji), Statistiska Centralbyrån (Centralne Biuro Statystyczne), Skolverket (Kuratorium O wiaty), Socialsty-
relsen (Zarz d G ówny ds. Opieki Spo ecznej), Statens Kulturråd (Pa stwowa Rada ds. Kultury), Verket för 
förvaltnigsutveckling (Urz d ds. Rozwoju Systemów Zarz dzania) oraz Åklagarmyndigheten (Prokuratura); 
na podstawie: Integrationspolitiken rezultat, s. 9.
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Przeprowadzona wery  kacja skuteczno ci dzia a  integracyjnych przynios a do  jed-
noznaczn  odpowied  dotycz c  efektywno ci polityki oraz stopnia u yteczno ci zastoso-
wanego systemu oceny. Wnioski odnosz ce si  zarówno do pierwszej, jak i drugiej kwestii, 
s  jednoznaczne: wci  potrzebna jest dalsza pog biona praca nad udoskonalaniem za o-
e  integracyjnych, ich implementacj  oraz ewaluacj .

Po dziesi ciu latach praktykowania polityki integracyjnej wobec imigrantów, w 2007 roku, 
stan w czania nieautochtonów w g ówny nurt spo eczny pozostawia  pewien niedosyt 
zarówno w ród opracowuj cych koncepcj , jak i w ród jej realizatorów.

Analiza sektorowa przynios a odpowiedzi nie zawsze wyczerpuj ce i satysfakcjonuj -
ce, ale daj ce pewien obraz sytuacji wymagaj cej – jak si  okazuje – uzupe nienia, mody-
 kacji i korekty za o e  integracyjnych.

Szanse na rynku pracy oraz mo liwo  podj cia zatrudnienia w wypadku imigran-
tów przedstawiaj  si  gorzej ni  w wypadku autochtonów i s  bezpo rednio skorelowane 
(w stopniu wi kszym ni  u innych) z aktualn  w danym momencie koniunktur  gospo-
darcz  – im jest ona lepsza, tym wi cej imigrantów jest aktywnych zawodowo. Z kolei 
w odwrotnym przypadku, dekoniunktury, pierwszymi osobami trac cymi prac  s  nowo 
przybyli. Jak w ka dej podobnej sytuacji, szwedzki casus nie stanowi tutaj jakiej  odmien-
no ci. Ale to w a nie zmusza kolejne rz dy Szwecji do poszukiwania rozwi za  eliminu-
j cych lub redukuj cych tak niepo dane i zasadniczo szkodliwe zjawisko. To oczywi cie 
z o ony problem dotykaj cy organizacji nie tylko gospodarki, ale te  innych sektorów, np. 
edukacyjnego, mieszkalnego, zdrowotnego etc. Chodzi o tego typu „architektur  gospo-
darcz ”, która u atwi odpowiednie przygotowanie ca ej gospodarki, zanim nast pi kolejne 
zachwianie koniunktury19. W ewaluowanym okresie (1997–2007) liczba zatrudnionych 
imigrantów wzros a, lecz wci  by a ni sza od liczby pracowników rodzimych. 

Omawiaj c kwesti  zatrudnienia imigrantów z wy szym wykszta ceniem, trzeba 
stwierdzi , e w wi kszo ci przypadków nie wykonuj  oni pracy zgodnej z ich kwali  ka-
cjami. Stan taki powodowany jest cz sto z jednej strony niewystarczaj cymi narz dziami 
do wery  kacji kompetencji, a z drugiej niestety (chocia  nie od razu widocznymi) uprze-
dzeniami na poziomie mikro do obcych systemów kszta cenia. Jeszcze gorzej przedsta-
wia si  sytuacja w przypadku m odych imigrantów. Okazuje si , e du y ich odsetek, 
zw aszcza m odzie y m skiej (20–30% w zale no ci od regionu kraju), po zako czeniu 
szko y gimnazjalnej nie kontynuuje nauki w adnym wymiarze, a tak e nie pracuje. Stan 
jest tym bardziej alarmuj cy, e dotyczy równie  osób, które mieszka y w Szwecji od 
blisko dziesi ciu lat! Na dodatek badania statystyczne z lat 2002–2004 ukaza y tendencj  
wzrostow 20. Niepokoj cy jest tak e fakt, e prawie po owa tych osób nie zg osi a si  do 
biura po rednictwa, a wi c tym samym wiadomie ograniczy a swoje mo liwo ci wej cia 
na rynek pracy. Powstaje pytanie: dlaczego? Odpowied  zapewne nie jest jednoznaczna 

19 Koniunktura i dekoniunktura w cyklu gospodarczym to elementy sta e i, jak wiadomo, cyklicznie si  powta-
rzaj ce. Dotychczas nie uda o si  ich wyeliminowa  i wszystko wskazuje na to, e gospodarki b d  si  z nimi 
nadal zmaga . Jest to bowiem sta y element naturalnego rozwoju gospodarki.

20 Integrationspolitikens resultat, Integrationsverket rapportserie 2007: maj, s. 221; porównaj te : SCB, Press-
meddelande z dnia 24 listopada 2009, nr 2009: 312, Integration på stadsdelsnivå http://www.scb.se/Pages/
PressRelease____282619.aspx.
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i prosta, lecz wieloaspektowa. Jednym z elementów t umacz cych nisk  aktywno  m o-
dzie y imigranckiej na rynku pracy mo e by  przyzwyczajenie do ycia i przebywania 
w etnicznej enklawie, w rodowisku do pewnego stopnia zamkni tym na wiat zewn trzny. 
Taka postawa cz sto znajduje umocowanie w prze yciach rodzin imigranckich, dotkni tych 
traum  migracji i uchod stwa. Cz ciowe rozwi zanie opisywanej tu sytuacji przynosz  

czne wysi ki na polu ochrony zdrowia i motywowania imigrantów do wej cia w g ówny 
nurt spo eczny. Jest to mo liwe, a szanse na to wzrastaj  przy zwi kszonych nak adach na 
subwencjonowane stanowiska pracy. Dodatkowo w przypadku subwencjonowanych miejsc 
pracy, oferowanych zawodowo najs abiej przygotowanym imigrantom, niedoskona o ci 
kompetencyjne mog  by  i s  niwelowane na bie co w trakcie wykonywania pracy, uzu-
pe nionej odpowiednimi szkoleniami i praktykami.

Aspektem wymagaj cym dalszych udoskonale  pozostaje sposób ewaluacji dyplomów, 
wiadectw, kompetencji „przywiezionych” przez imigrantów z zagranicy, z krajów ich po-

chodzenia. Kluczow  jego cz ci , z dzisiejszej perspektywy, jest konieczno  zwi kszenia 
kontaktów mi dzy szwedzkimi instytucjami ewaluuj cymi a podmiotami dydaktyczno-
-szkoleniowymi, dzia aj cymi na terenie krajów wysy aj cych.

Niska aktywno  zawodowa koreluje z zale no ci  od pomocy pa stwa. I rzeczywi-
cie: imigranci cz ciej ni  autochtoni korzystaj  z ró nego rodzaju zasi ków. Co charak-

terystyczne, w przypadku imigrantów zasi kobiorcami s  najcz ciej rodziny, za  w przy-
padku autochtonów – samotni m czy ni.

Badania rynku przeprowadzone przez jedn  z instytucji uczestnicz cych w ewaluacji 
skuteczno ci polityki integracyjnej, Urz d ds. Rozwoju Gospodarczego NUTEK, wyka-
za y, e imigrantom atwiej jest wej  na rynek pracy przez podj cie samozatrudnienia. 
Przedsi biorstwa skali mikro i ma e (PMM) stanowi , jak si  okazuje, najlepszy – w sensie 
najskuteczniejszy – sposób aktywacji zawodowej. Problem jednakowo  polega na tym, e 
aby usprawni  ten sposób generowania miejsc pracy, potrzebna jest poprawa warunków 
pozyskiwania kredytów przez imigrantów oraz odpowiednio silna kampania informacyjna 
(w wielu j zykach), zach caj ca  do drobnej przedsi biorczo ci – zarówno do jej podejmo-
wania, jak i do korzystania z dóbr i us ug dostarczanych t  drog . Oprócz tego potrzebne 
s  odpowiednie szkolenia i instytucje zajmuj ce si  udzielaniem podstawowych informacji 
o samozatrudnieniu jako jednym ze skutecznych sposobów unikni cia bezrobocia.

Kolejn  kwesti  fundamentaln  w procesie scalania spo ecze stwa z o onego z ró no-
rodnych kulturowo i etnicznie elementów jest kwestia mieszkalnictwa. Warunki mieszka-
niowe, jak wykazuj  badania, wp ywaj  w znacznym stopniu na osi gni cia zarówno dzieci 
i m odzie y w szkole, jak i doros ych na rynku pracy. Segregacja przestrzenna – utrzymu-
j ca si , a w niektórych regionach nawet przybieraj ca na sile – hamuje i upo ledza proces 
integracyjny21. W poruszanej tu kwestii wyra nie widoczne s  ró nice mi dzy autochtona-
mi i imigrantami. Ponad po owa Szwedów ma dom lub mieszkanie w asno ciowe, podczas 
gdy zaledwie 25% ludno ci nap ywowej mo e cieszy  si  takim komfortem. W ród tej 

21 Segregacja przestrzenna w mieszkalnictwie pozostaje niestety jednym z najbardziej pal cych problemów 
szwedzkiego wymiaru spo ecznego. W latach 1997–2005 w wi kszo ci gmin zanotowano nasilenie si  tego 
zjawiska; za: Integrationspolitikens resultat, s. 224.
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drugiej grupy najcz stsz  form  pozostaje najem mieszkania i to w dodatku w dzielnicach, 
regionach charakteryzuj cych si  siln  koncentracj  imigrantów. Urz d ds. Mieszkalnictwa 
(Boverket), analizuj c stan rzeczy, stwierdzi , e w ród imigrantów zdecydowanie cz ciej 
ni  u autochtonów pojawia si  zjawisko mieszkaniowej ciasnoty, ponadprzeci tnego za-
g szczenia osób w stosunku do powierzchni mieszkalnej22. Ciasnota wp ywa negatywnie 
na rozwój jednostki oraz relacje mi dzy cz onkami rodziny. Jest to o tyle skomplikowany 
problem, e imigranci z jednej strony wiadomie wybieraj  dzielnice zamieszka e przez 
krewnych czy rodaków, przyczyniaj c si  do wzrostu koncentracji etnicznej, z drugiej na-
tomiast – emigruj c ca ymi rodzinami (dodajmy: licznymi), nie maj  praktycznie wyboru 
i s  skazani na wspólne zamieszkiwanie, by dzieli  koszty. Rozwi zaniem w takiej sytuacji 
by oby budowanie mieszka  wi kszych, lecz do tego potrzebne s  oczywi cie odpowied-
nio wysokie inwestycje. Bud et pa stwa musi godzi  wiele takich kwestii i z najwy sz  
ostro no ci  rozdysponowywa  dost pne rodki. Mieszkalnictwo nale y do priorytetowych 
obszarów dzia a  integracyjnych – nie pozostaje jednak jedynym tej rangi problemem.

Wspó czesne problemy mieszkalnictwa miejskiego, b d ce cz ci  problematyki aglo-
meracji miejskich, wymagaj  zaanga owania rodków ju  nie tylko pa stwowych, lecz tak e 
unijnych. Pomocna w tym wzgl dzie jest wspólna platforma dla miast europejskich – Eu-
rocities, do której ze szwedzkich miast nale  Sztokholm, Göteborg i Malmö – trzy aglo-
meracje najbardziej dotkni te problemami integracji imigrantów. W a nie w stolicy Szwe-
cji odby o si  z ko cem listopada 2009 roku kolejne mi dzynarodowe spotkanie po wi -
cone miejskiej problematyce, w tym sposobom niwelowania poruszanego tu zjawiska23.

W kontek cie integracji mieszka ców miast kluczowe pozostaj  zatem kwestie przede 
wszystkim hamowania koncentracji etnicznej, rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej 
oraz zwi kszenia mo liwo ci nabywania przez imigrantów praw w asno ci do lokalu. To 
ostatnie zwi zane jest oczywi cie z potencja em  nansowym rodzin imigranckich, cz ciej 
s abszym ni  rodzin szwedzkich. Jednak rozbudowanie odpowiedniego systemu kredyto-
wo-spó dzielczego, specjalnie zorientowanego na imigrantów, mog oby stanowi  pewne 
rozwi zanie 24.

Innym wa nym problemem w wymiarze integracyjnym jest poziom wykszta cenia 
imigrantów. Porównuj c osi gni cia szkolne uczniów autochtonicznych i nap ywowych, 
otrzymujemy niestety obraz daleki od zadowalaj cego. Mimo bogatej, nowoczesnej ofer-

22 Zgodnie z de  nicj  podawan  przez Urz d ds. Mieszkalnictwa stan ciasnoty wyst puje, gdy niemo liwe jest za-
pewnienie ka dej osobie zamieszka ej w danym lokum osobnego pokoju, a tak e swobodnego dost pu do kuch-
ni i tzw. salonu, tj. wspólnie podzielanej izby pe ni cej funkcj  wy cznie pokoju dziennego. Za: Trångbodd-
het – skillnaderna kvarstår, Boverket, 2004; http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2004/
trangboddhet_skillnaderna_kvarstar.pdf (dost p: 20 grudnia 2009).

23 Patrz: http://www.eurocities2009.eu/
24 Ruch spó dzielczy w Szwecji ma d ugie tradycje. Si ga swym pocz tkiem XIX wieku. Renesans ruchu spó -

dzielczego przypad  na lata 70. i 80. ubieg ego stulecia. W jego wyniku w Szwecji istnieje obecnie rozro -
ni ta sie  instytucji spó dzielczych o ró nej specjalizacji, tre ci i formie organizacji; patrz: Y. Stryjan, Nowe 
spó dzielnie w Szwecji – zarys problemu, w: Problemy spó dzielczo ci we wspó czesnym wiecie, red. A. Pie-
chowski i J. Stoli ska-Janic, Warszawa 1992, s. 98–128; przyk adem z innego kraju mog  by  niemieckie 
Kreditgenossenschaften – Spó dzielnie Kredytowe, popularny rodzaj instytucji u atwiaj cych korzystanie 
z kredytów.
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ty dydaktycznej oraz zwi kszonej w stosunku do lat poprzednich swobody w wyborze 
szko y (zniesiona rejonizacja) rezultaty w nauczaniu dzieci i m odzie y nap ywowej nie 
dorównuj  rezultatom osi ganym przez autochtonów. Du e dysproporcje wyst puj  w ród 
m odzie y e skiej: dziewcz ta o imigranckich korzeniach znacznie cz ciej opuszczaj  
szko  podstawow  z niezrealizowanym w pe ni programem 25. W przypadku ch opców 
ró nice tak e s  zauwa alne26. Wyt umaczenia tego stanu rzeczy nale y poszukiwa  w kil-
ku sferach, przede wszystkim kulturowej i spo ecznej. Dziewcz ta z imigranckich rodzin, 
szczególnie tych pochodz cych z krajów afryka skich oraz Bliskiego Wschodu, pod aj c 
tradycj  kulturow  kraju pochodzenia, ograniczaj  zaj cia w szkole na rzecz prac domo-
wych i opieku czych, przysposabiaj c si  tym samym do roli ony, matki, opiekunki, któ-
rej wiat ograniczony bywa do czterech cian domu. Ch opcy z kolei, cz ciej pozbawieni 
s  odpowiedniej motywacji i stymulacji ze strony rodziców do tego, by w nauce poszu-
kiwa  ród a przysz ych sukcesów zawodowych i spo ecznych. Ponadto niepowodzenia 
w szkole maj  te  inne ród o tkwi ce w psychice ucznia, prze ywaj cego trudno ci ada-
ptacyjne zwi zane ze zmian  miejsca zamieszkania. Opuszczenie rodzinnego kraju, nawet 
je li dobrowolne, mo e poci ga  za sob  cz sto nieu wiadomiony przez jednostk  stres 
wynikaj cy z wysi ku adaptacji do nowych realiów, próby zrozumienia nowej rzeczywisto-
ci oraz opanowania podstawowych kompetencji do poruszania si  w nowej, pocz tkowo 

ca kiem obcej kulturze.
Badania przeprowadzone przez wspomniany Urz d ds. Mieszkalnictwa oraz Kurato-

rium O wiaty (Skolverket) wskazuj , e na rezultaty w szkole wp ywaj  tak e warunki 
mieszkaniowe. Zag szczenie mieszka ców w lokum wykraczaj ce ponad norm , brak 
w asnego pokoju oraz dzielenie przestrzeni z kilkoma, a nawet w skrajnych przypadkach 
kilkunastoma osobami, utrudnia odpowiednie przygotowanie do lekcji oraz samodzieln  
nauk  w domu, b d c  cz ci  procesu edukacji. W tym miejscu znów powraca temat 
mieszkalnictwa jako kwestii kluczowej zarówno dla edukacji, jak i dla – b d cej jej po-
chodn  – kariery zawodowej, a w dalszej kolejno ci – integracji.

Aspektem niedaj cym si  pomin  w dyskusji o polityce integracyjnej jest ochrona 
zdrowia. Wi kszo  przybywaj cych imigrantów, a zw aszcza uchod ców, cierpi na ró -
norodne schorzenia wynikaj ce bezpo rednio lub po rednio z faktu podj cia wychod -
stwa. Depresja, trauma, wycofanie z ycia spo ecznego, niech  do integracji to tylko kilka 
z dysfunkcji pojawiaj cych si  w ród zbiorowo ci nap ywowych. Sonda  przeprowadzony 
w ród imigrantów, polegaj cy na dokonaniu samooceny stanu zdrowia wykaza , e wi k-
szo  z nich nisko ocenia w asn  kondycj  zarówno  zyczn , jak i psychiczn . Bardzo 
cz sto imigranci czuj  si  niepewnie, brakuje im wewn trznej si y i przekonania o w asnej 
warto ci. Cz ciowym rozwi zaniem i pomoc  dla tych osób jest oferta centrów terapeu-
tycznych, organizuj cych seanse terapeutyczne oraz spotkania z psychologami. Zaj cia 
terapeutyczne w formie kursów przyuczaj cych do zawodów, kursów j zykowych, kursów 

25 Integrationspolitikens resultat, s. 224; odsetek m odzie y e skiej ko cz cej szko  podstawow  z kompletem 
zaliczonych kursów: autochtonki 81%, imigrantki 65%.

26 Urz d ds. Integracji podawa  nast puj ce wielko ci dla m odzie y m skiej, ko cz cej szko  podstawow  
z kompletem zaliczonych kursów: autochtoni 75%, imigranci 57%, ród o: Integrationspolitikens resultat, 
s. 224.
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piewu, malarstwa, a tak e gotowania czy haftowania, stwarzaj  mo liwo  podniesienia 
umiej tno ci praktycznych, a tak e – co najwa niejsze – nios  pomoc w procesie psychicz-
nej rekonwalescencji imigranta.

Osoby pozostaj ce w niedyspozycji do podj cia d ugiej i nie atwej drogi ku integra-
cji staj  si  odbiorcami zasi ków socjalnych. Taka sytuacja dotyczy zw aszcza imigran-
tów z krajów Afryki Pó nocnej i Bliskiego Wschodu, którzy cz ciej ni  inni korzystaj  
z pomocy pa stwa, nierzadko przechodz c w stan tzw. chronicznej zale no ci od pomocy 
socjalnej. Najwi kszym wyzwaniem dla obecnej polityki integracyjnej jest zatem znale-
zienie rozwi zania aktywuj cego t  grup  imigrantów. Mobilizowanie zawodowe osób 
niedeklaruj cych ch ci czy gotowo ci wej cia na rynek pracy, a tym samym przej cia ze 
stanu biernego w czynny, wymaga – jak pokazuj  szwedzkie i nie tylko szwedzkie realia – 
szeregu z o onych zabiegów realizowanych jednocze nie na kilku polach i poziomach y-
cia zbiorowego. Niezmiernie wa na wydaje si  przy tym odpowiednia edukacja nie tylko 
doros ych, ale tak e, a mo e przede wszystkim, dzieci i m odzie y, ukazuj ca atrakcyjno  
mo liwo ci osi gni cia ekonomicznej samodzielno ci.

Wa nym polem integracji pozostaje aktywno  polityczna. Imigranci maj  prawo i s  
zach cani do uczestniczenia w wyborach lokalnych i regionalnych. Zgodnie ze szwedzk  
polityk  integracyjn , wspó decydowanie o kszta cie adu spo ecznego, ekonomicznego, 
kulturowego jest konieczno ci  w tak ró norodnym spo ecze stwie. Motto polityki inte-
gracyjnej: równe mo liwo ci, prawa i obowi zki, sankcjonuje takie uj cie. Niemniej jed-
nak, jak informuj  raporty Urz du Integracyjnego (Intergrationsverket), reprezentacja osób 
o korzeniach imigranckich jest niejednakowa na poszczególnych poziomach zarz dzania 
pa stwem. Najlepiej sytuacja przedstawia si  na poziomie gmin, czyli na poziomie podsta-
wowym. Tam przedstawiciele spo eczno ci imigranckich s  najbardziej widoczni, co jest 
niew tpliwie zalet  za o e  integracyjnych. Nieco s absza imigrancka reprezentacja poja-
wia si  na poziomie wojewódzkim (lansting) oraz ogólnokrajowym (riksdag). W dwóch 
ostatnich wymiarach odsetek urz dników o nieszwedzkim pochodzeniu nie odpowiada 
odsetkowi imigrantów w populacji Szwecji. Mimo to daje si  zaobserwowa  stopniow  
popraw  poziomu aktywno ci imigrantów na polu polityki. I cho , patrz c z obecnej per-
spektywy, trudno sobie wyobrazi  wi ksz  dost pno , otwarto  najwy szych poziomów 
zarz dzania pa stwem dla imigrantów, kto wie, czy przysz o  nie b dzie tego w a nie 
wymaga . Ju  dzi  mamy przyk ad udost pnienia urz du Ministra ds. Integracji osobie 
nieurodzonej w Szwecji, nieposiadaj cej szwedzkich korzeni, któr  jest Nyamko Sabuni27.

Kulturowo i etnicznie zró nicowane, szwedzkie spo ecze stwo ma stosunkowo wysoki 
odsetek populacji o korzeniach imigranckich, co jednak nie przek ada si  na jej reprezenta-
tywno  w tak fundamentalnych dla adu spo ecznego sektorach, jak s downictwo, s u by 
penitencjarne czy policja. Zdecydowan  wad  w scenariuszu obowi zuj cej polityki inte-
gracyjnej jest skierowanie niewystarczaj cych rodków (  nansowych i merytorycznych) 
na kszta cenie osób o imigranckim pochodzeniu w a nie w wymienionych specjalizacjach. 
Zbyt s abe zainteresowanie m odzie y imigranckiej studiami otwieraj cymi drog  do za-

27 Nyamko Sabuni przyby a do Szwecji w wieku dwunastu lat. Jej rodzina, pochodz ca z Kongo, przebywa a na 
uchod stwie w Burundi, gdzie Nyamko przysz a na wiat. W 1981 roku rodzina przenios a si  do Szwecji.
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wodu policjanta, s dziego czy kuratora wynika z kilku przyczyn, w ród których na pewno 
wymieni  nale y nieodpowiedni  (tj. nietra  aj c  do przekonania imigrantów) kampani  
proedukacyjn , uprzedzenia w ród spo eczno ci nieautochtonicznych wobec takich insty-
tucji jak policja, s d czy prokuratura, oraz cz sto niewystarczaj ce wsparcie rodzin imi-
granckich do zdobywania wykszta cenia w ogóle.

Mo na przypuszcza , e zwi kszenie odsetka osób o imigranckich korzeniach w ob-
szarach s u cych zabezpieczeniu adu spo ecznego mog oby przyczyni  si  do lepszego 
zrozumienia idei integracji i potrzeby jej realizowania. Uczestniczenie imigrantów w dzia-
aniach realizowanych do tej pory w g ównej mierze przez autochtonów by oby jednym 

z wielu kroków ku spo ecznej integracji.
Problem s abej reprezentacji imigrantów w instytucjach pa stwowych dotyczy nie tylko 

wspomnianych wy ej sektorów; daje si  zauwa y  tak e w specy  ce ycia kulturalnego 
Szwecji. Dane udost pnione przez Centralne Biuro Statystyczne wskazuj  na pewn  prawi-
d owo : o ile reprezentanci imigrantów s  obecni w instytucjach kulturalnych szczebla pod-
stawowego czy redniego (20–27%), o tyle na poziomie ogólnokrajowym stanowi  niewiel-
k  grup  (6–8%). Dysproporcja owa rodzi pytanie dotycz ce przyczyn takiego stanu rzeczy. 
Czy imigranci rzeczywi cie preferuj  aktywno  na poziomie podstawowym i rednim, rezy-
gnuj c jednocze nie ze szczebla najwy szego? W tpliwo  owa staje si  podstaw  kolejne-
go pytania, tym razem dotycz cego zjawiska ukrytej dyskryminacji, która mo e przyjmowa  
ró norakie formy, np. stawianie przesadnie wysokich wymaga  przy og aszaniu konkursu 
na stanowisko dyrektora instytucji kulturalnej czy cz onka zarz du lub rady programowej.

Ustawodawstwo zakazuj ce dyskryminacji (diskrimineringslagstiftning) pot pia 
wszelkie praktyki nosz ce znamiona dyskryminacji ze wzgl du na p e , wiek, ras , etnicz-
no  czy niepe nosprawno . Jest zbiorem regulacji powszechnie znanym – nawet je li nie 
w szczegó ach, to w swym ogólnym za o eniu o niedopuszczaniu do szerzenia si  postaw, 
wypowiedzi, dzia a  nacechowanych uprzedzeniami, ksenofobi  czy rasizmem. Zwalcza-
nie przejawów dyskryminacji, a przede wszystkim zapobieganie powstawaniu okoliczno ci 
sprzyjaj cych dyskryminacji, jest zadaniem ustawicznym, które chyba nigdy nie mo e 
zosta  porzucone, albowiem ideologicznie zabarwione koncepcje bazuj ce na nierówno ci 
i dychotomii „my – oni” co pewien czas pojawiaj  si  na gruncie szwedzkim i skandynaw-
skim w ogóle. W latach 90. XX wieku zaznaczy o si  odrodzenie partii populistycznych 
(Nowa Demokracja, Ny Demokrati w Szwecji, Du ska Partia Ludowa, Dansk Folkeparti 
w Danii, Partia Post pu, Framstegspartiet w Norwegii), zyskuj cych poparcie na fali nieza-
dowolenia spo ecznego, wynikaj cego z os abienia gospodarczej koniunktury. Przywo anie 
podobnego klimatu politycznego jest dzi  w Szwecji aktualizowane przez parti  Sverigede-
mokraterna, za  w s siednich krajach skandynawskich przez wy ej wspomniane.

Niedobrze by si  sta o, gdyby nastroje niech tne wszystkiemu, co nieskandynawskie, 
zag uszy y g os rozs dku, opowiadaj cy si  za liberaln , kulturowo ró norodn  przestrze-
ni , w której jednostki traktowane s  w sposób jednakowo godny. Godno  i szacunek wo-
bec ka dej ludzkiej istoty pozwala dostrzega  w ka dej z nich potencja , który przy dobrej 
obustronnej woli mo e by  wykorzystany do dzia ania dla dobra jednostkowego i zarazem 
dobra wspólnego. Ale by tak rzeczywi cie by o, potrzebne jest odpowiednio zaaran owane 
universum, zorganizowane przez pa stwo przy koniecznym udziale spo ecze stwa.
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5. ZAKO CZENIE

W listopadzie 2009 roku w Göteborgu odby a si  ogólnokrajowa konferencja na te-
mat integracji „Integration 2009”, w której udzia  wzi li przedstawiciele zarówno pa -
stwowych podmiotów (gmin, województw, rz du, parlamentu), jak i prywatnych  rm, 
przedsi biorstw i stowarzysze . Spotkanie z o one z sesji plenarnej oraz kilkudziesi ciu 
seminariów podzielonych na grupy tematyczne sta o si  platform  wymiany do wiadcze , 
re  eksji, pomys ów wszystkich tych osób, które zaanga owane s  w proces budowania zin-
tegrowanego spo ecze stwa. Obok pozytywnych opinii, podkre laj cych zalety rozwi za  
integracyjnych, pojawia y si  tak e g osy krytyczne, wskazuj ce na niedoskona o ci, braki 
czy nieskuteczno  pewnych dzia a  wpisanych w aktualn  polityk  integracyjn . W ród 
wad wymieniono: segregacj  przestrzenn  w mieszkalnictwie, s absze wyniki w szkole 
uczniów nap ywowych, podwy szon  stop  bezrobocia w ród imigrantów, os abion  ak-
tywno  zawodow , spo eczn  i polityczn  kobiet imigranckich czy gorszy stan zdrowia, 
obni aj cy zdolno  i gotowo  jednostki do integracji. Nale y ufa , e poznawszy s a-
be strony polityki integracyjnej, b dzie mo na wkrótce wypracowa  rozwi zania s u ce 
usprawnieniu obecnej sytuacji.

Reasumuj c, podkre lmy jeszcze raz, e d enie do porozumienia, sk onno  do 
wspó dzia ania, porzucanie destrukcyjnej rywalizacji, wywa ony kolektywizm po czony 
z indywidualizmem, pragmatyzm – to cechy charakteryzuj ce nordycki kr g kulturowy. 
Cechy te wykszta ci y si  na przestrzeni d ugich wieków ludzkiej egzystencji w pó noc-
nych regionach Europy, egzystencji zarówno biologicznej, jak i kulturowej. Jakkolwiek 
wp yw cz owieka – istoty spo ecznej – na sfer  jego biologicznego bytowania jest dzi  
przewa aj cy, to jednak nie jest wy czny i ca kowity. Inaczej jest w przypadku egzystencji 
kulturowej, formowanej przez sam podmiot dzia aj cy. Rozwi zania wpisane w szwedzk  
polityk  integracyjn  wobec imigrantów, przynale c do wymiaru kulturowego, odkrywaj  
umys  sprawczy – w tym przypadku zbiorowy – jego wra liwo , wyczulenie na sprawy 
rzeczywi cie wa kie i fundamentalne dla cz owieka jako Istoty. Nie sta oby si  to mo liwe, 
gdyby brak o tej wra liwo ci na poziomie jednostkowym.

W niniejszym tek cie ukazany zosta  zarys szwedzkiej polityki integracyjnej, imple-
mentowanej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Geneza tej polityki, my l towarzysz ca 
kszta towaniu rozwi za  integracyjnych, obszary i pola, na których dokonuje si  integracja, 
ukazuj  konieczno  wspó dzia ania dwóch zbiorowych aktorów: pa stwa i spo ecze stwa. 
Bez konsensu dotycz cego form i koncepcji integracyjnych budowanie spo ecznej spójno-
ci jest niemo liwe, zw aszcza w dobie zanikania cech spo ecze stw monoetnicznych na 

rzecz wielokulturowych.
Migracja i integracja s  procesami. Taki te  zmienny – w znaczeniu dynamiczny – cha-

rakter powinien i musi przejawia  zbiór koncepcji sk adaj cych si  na polityk  integracyjn  
wobec imigrantów. Jest to niezwykle trudne wyzwanie. Nale y zatem oczekiwa , e nie 
tylko szwedzka, lecz tak e ka da inna polityka integracyjna b dzie mia a swoj  wewn trz-
n  dynamik  dopasowan  do uwarunkowa  konkretnego kraju wpisanego w szerszy mi -
dzynarodowy kontekst.
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Poszukiwanie najskuteczniejszych i najw a ciwszych rozwi za  integracyjnych mo e 
zatem okaza  si  nieustannym procesem anga uj cym w równym stopniu obie strony: 
przyjmowan  i przyjmuj c . A je li tak, to problematyka polityki integracyjnej pozosta-
nie wci  aktualna, daj c powody lub – innymi s owy – otwieraj c drzwi do dalszych 
studiów i bada .
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MANY CULTURES, DIFFERENT TRADITIONS, ONE SOCIETY. 
THE SWEDISH MODEL OF INTEGRATION POLICY

The article examines the case of integration policy  implemented  in contemporary Sweden. The model has 
evolved from the 1960s undergoing a large number of transformations dictated by factors such as demograph-
ics, labor market structure, public sentiments towards foreigners, the concepts of economic development, 
political system, domestic politics and foreign policy of the Kingdom of Sweden. The focus has been directed 
on the constructing process of a cohesive society made up of groups with different ethnic, national, cultural, 
religious and linguistic backgrounds.
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