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przeprowadzonego przez GUS, 99,8% ludności Rzeczpospolitej Polski stanowią obywatele
polscy, a tylko 0,15% to cudzoziemcy. To daje ok. 57 500 osób niepolskiego pochodzenia, z
czego 55 400 ma obywatelstwo niepolskie. Z tych danych wynika dość jasny obraz
społeczeństwa polskiego jako jednolitego, z małym udziałem społeczności imigranckiej.
W przeprowadzonym przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami w 2013 roku Polskim
Sondażu Uprzedzeń, oprócz pytań o postawy wobec poszczególnych grup mniejszościowych
(mniejszości etnicznych, religijnych lub seksualnych), zapytaliśmy również o stosunek
obywateli RP do ogólnie rozumianej grupy imigrantów – osób które osiedliły się w Polsce w
celu znalezienia nowej pracy lub nowego domu – oraz do procesu imigracji w ogóle.
Umieszczenie tych pytań w ramach sondażu pozwoliło nam ponadto sprawdzić jakie zmienne
mogą wyznaczać postawy wobec osób osiedlających się w Polsce.

Ryc.1. Procent zgody lub nie z twierdzeniami dotyczącymi różnych aspektów postrzegania imigrantów
w Polsce.

Już zwykłe przyjrzenie się wynikom opisowym (por. Ryc. 1) pozwala sądzić, że dla
zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa, jego większe zróżnicowanie etniczne
stanowiłoby sporą przeszkodę – aż 69% Polaków nie chciałaby, aby w Polsce mieszkało
więcej osób innego koloru skóry. Prawie tyle samo osób (63%) uważa, że zwiększenie liczby
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imigrantów stanowiłoby cios dla polskiej gospodarki, a 54% Polaków obawia się, że obecność
imigrantów w Polsce wiązałaby się z większymi trudnościami w znalezieniu pracy. W tym
kontekście nieco wybija się fakt, że spora część Polaków (40%) uważa, że obecność
imigrantów mogłaby wzbogacić ich własną kulturę. Uśredniając te wyniki ewidentne jest
jednak, że zdecydowana większość (68%) Polaków przejawia negatywną postawę wobec
imigrantów i imigracji.
Z czego może wynikać taka negatywna postawa? Wyniki przeprowadzonych przez nas analiz
pokazują, że większą negatywnością postaw wobec imigrantów cechują się osoby
pochodzące z mniejszych miejscowości, r(952) = -0,12, p < 0.001, oraz gorzej wykształcone,
r(952) = -0,24, p < 0.001. W sondażu zapytaliśmy uczestników również o ich znajomość
języków. Okazało się, że znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w stopniu
umożliwiającym porozumienie) związana jest z istotnie bardziej pozytywnymi postawami
wobec przyjezdnych – ten wpływ utrzymywał się nawet gdy kontrolowaliśmy statystycznie
poziom wykształcenia respondenta, β = -0,09, t(951) = 2,70, p = 0,007.
Jako psychologów najbardziej interesowały nas związki postaw wobec imigrantów z innymi
postawami lub cechami osobowościowymi. Prosząc uczestników m. in. o to, aby porównali
swoje warunki materialne z innymi Polakami sprawdzaliśmy ich poziom tzw. relatywnej
deprywacji. Okazało się, że to właśnie relatywna deprywacja, czyli ocenianie swoich
warunków jako gorszych od innych, a nie obiektywne wyznaczniki dobrobytu (np. dochody
osiągane przez respondenta), stanowią istotny predyktor negatywnych postaw wobec
imigrantów, r(939) = -0,17, p < 0.001.
Nasze dane sugerują również, że negatywne postawy wobec imigrantów wiążą się z
większym konserwatyzmem światopoglądowym, β = -0,15, t(841) = 4,46, p < 0,001, oraz z
większym poziomem, tzw. prawicowego autorytaryzmu, β = 0,23, t(951) = 6,87, p < 0,001.
Prawicowy autorytaryzm to silne, niekrytyczne posłuszeństwo wobec autorytetów,
konwencjonalizm oraz wrogość wobec osób wyłamujących się przyjętym normom. Wiele
innych badań wskazuje na tą zmienną osobowościową jako predyktor ogólnie negatywnych
postaw wobec „obcych”.
Podsumowując, dzięki przeprowadzonemu przez nas badaniu udało nam się uzyskać obraz
stosunku Polaków wobec imigrantów oraz wskazać na potencjalne przyczyny istnienia
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negatywnych postaw. Wśród wielu z nich warto wskazać przede wszystkim na edukację – być
może dlatego, że kształtuje ona otwartość poznawczą – oraz znajomość języków obcych –
ponieważ to umożliwia nam porozumienie z innymi oraz nawiązanie z nimi kontaktu.
Przykład wielu zachodnich społeczeństw pokazuje, że wraz z rozwojem gospodarki otwarcie
rynku pracy na imigrantów staje się jednym z niezbędnych warunków jej poprawnego
funkcjonowania. Jednak jeżeli nadal będziemy obserwować tak duży poziom wrogości wobec
imigrantów może się okazać, że nikt nie będzie chciał do nas przyjeżdżać (w najlepszym
przypadku będziemy stanowili jedynie stację przesiadkową dla podążających na Zachód).
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