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Wyzwania i rozwiązania dla miast 

tworzących polityki i strategie integracji

NOWE PLANY DZIAŁAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Od momentu powstania nowej Komisji Europejskiej, której przewodniczyła Ursula von der 
Leyen, wprowadzono prace nad nowymi planami działań związanymi z migracją, integracją i 
włączeniem. Szczególnie w ostatnich miesiącach wprowadzono dwie nowe inicjatywy:

1. Nowy Pakt w sprawie Migracji i Azylu, dokument wprowadzający skuteczne procedury,
z wyraźnym podziałem obowiązków między państwami członkowskimi, a także
propozycją nowego mechanizmu z elastycznymi formami zapisów w zakresie procedur
integracji i wsparcia.

2. Plan Działań na rzecz Integracji i włączenia
na lata 2021-2027. Plan działania ma na celu
promowanie integracji dla wszystkich,
podkreślając rolę migrantów w UE i eliminując
bariery, które mogą utrudniać partycypację i
integrację osób ze środowisk migracyjnych, od
nowoprzybyłych po obywateli obecnych w
społeczeństwie europejskim. Plan określa, że
integracja włączająca wymaga
zaangażowania zarówno ze strony osoby
przyjeżdżającej, jak i społeczności
przyjmującej i określa nowe działania, które są
oparte na wynikach poprzedniego planu
działania z 2016 r.

REKOMENDACJE

1. BBC – Podcast dokumentalny
BBC World Service tworzy wyjątkową serię
podcastów na różne tematy. Jeśli 
zajrzysz do ich archiwów z 2015 r., 
znajdziesz cykl nagrań zatytułowany 
„Rok migracji“, który opowiada o 
problemie migracji i wprowadza wiele 
wątków oraz odmiennych punktów 
widzenia.

2. Freakonomia: Czy migracja jest
podstawowym prawem człowieka?
Podcast ten jest dość popularny, a w
rankingach znajduje się w TOP
najczęściej słuchanych podcastów. Jego
treść jest zabawna ale i pouczająca, a
także rzuca światło na wiele różnych
tematów z szeroko pojętej ekonomii.
Jeden z odcinków z 2015 r. dotyczył
migracji, w którym temat został mocno
wyeksponowany, w kontekście pytania:
czy migracja jest podstawowym prawem
człowieka?

PROJEKT EUROPEJSKI PAKT NA RZECZ INTEGRACJI
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE? 

Pierwszy rok projektu koncentrował się na ocenie obszarów priorytetowych dla każdego miasta, z 
wykorzystaniem metodologii Przeglądu Miast Międzykulturowych Rady Europy i opracowaniu 
zaleceń dostosowanych do każdego wymiaru polityki lokalnej oraz wybranego obszaru 
priorytetowego.

Poniżej możesz znaleźć obszary priorytetowe wybrane przez miasta. W 2021 r. projekt koncentruje 
się na opracowywaniu Miejskich Strategii Integracji w oparciu o obszary priorytetowe i zalecenia 
opracowane przez Lokalną Grupę Tematyczną (eksperci z poszczególnych miast w obszarach 
priorytetowych), które zostaną zatwierdzone przez Komitet Naukowy (międzynarodowi eksperci z 
obszaru migracji i integracji).

Po zatwierdzeniu Miejskich Strategii Integracji każde miasto będzie wdrażać swoją strategię, 
poprzez angażowanie lokalnych interesariuszy, władze publiczne i lokalne społeczności 
migrantów, aby ocenić, co skutecznie działa, a co należy poprawić, co jest długoterminowe i jakie 
będą dalsze kroki. Do końca roku zostanie przeprowadzona druga ocena, oparta na wynikach 
fazy pilotażowej, w celu zapewnienia adekwatności, dokładności i ciągłości działań 
zaproponowanych w sformalizowanych Miejskich Strategiach Integracji.

Miasto Obszary priorytetowe
Sąsiedztwo, partycypacja i zaangażowanie polityczneCartagena

Edukacja i PracaCluj-Napoca

Praca i Partycypacja młodzieżyDietzenbach

Praca, Edukacja, MediaLublin

Praca i MieszkalnictwoRavenna

Język, Edukacja, InterakcjaRiga

Realny odsetek osób na świecie, które urodziły 
się w jednym kraju, a mieszkają w innym, to 3,4%. 
Liczba ta stale rośnie: całkowita liczba migracji 
do innego kraju w 2017 r. wyniosła 257,7 mln, z 
czego 48,4% stanowiły kobiety; w 2000 r. było to 
173 mln, podczas gdy w 1980 r. liczba ta wynosiła 
102 mln.

Kontynentem który ma najwięcej imigrantów jest 
Azja - blisko 80 mln, a następnie Europa – 77 mln. 
Jednak pod względem procentowym to właśnie 
Oceania ma najwięcej imigrantów, stanowiących 
nieco ponad 20% jej mieszkańców. Na drugim 
miejscu, z wynikiem 16%, znajduje się Ameryka 
Północna. Analizując dwa kraje, które ją tworzą, 
możemy zauważyć, że same Stany Zjednoczone 
mają 15% imigrantów, a Kanada 21%.

Mówiąc o poszczególnych państwach, to Stany 
Zjednoczone są głównym krajem docelowym dla 
migrantów (ponad 49 mln ludzi), za nimi plasują 
się: Arabia Południowa i Niemcy (12,2 mln) oraz 
Rosja (11,7 mln).

Jednak mówiąc o udziale procentowym 
populacji, sytuacja drastycznie się zmienia. 
Biorąc pod uwagę udział procentowy w ludności 
to Zjednoczone Emiraty Arabskie mają 
największy odsetek imigrantów (ponad 88 %), 
Kuwejt na drugim miejscu - 75,5%, Katar na 
trzecim miejscu - 65,2%, a następnie 
Liechtenstein i Monako z odpowiednio 65,1% i 

Optymalizacja pozytywnej interakcjiLinkoping

FAKTY I LICZBY – CZY WIESZ, ŻE…?
Nasz projekt ma siedzibę w Europie, często rozmawialiśmy o liczbach dotyczących migracji 
i integracji w Europie, które można znaleźć na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej. 
Jednak ważne jest, aby wiedzieć, co dzieje się na świecie i dostrzegać globalny 
charakter oraz perspektywę.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02nq0lx/episodes/downloads
https://www.bbc.co.uk/programmes/p03cspb1
https://freakonomics.com/podcast/is-migration-a-basic-human-right-a-new-freakonomics-radio-podcast/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
https://www.instagram.com/epi_europeanpact4integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://epi-project.com/en/

