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WSTČP
Truizmem wydaje sič dzisiaj stwierdzenie, İe granice wspóãczesnych
paęstw stajĈ sič bardziej przenikliwe; w Europie spowszedniaão hasão
o „kontynencie bez granic”. W Polsce, która po 1989 roku otwarãa wičkszoĤþ
swoich granic, zdĈİyliĤmy sič juİ przyzwyczaiþ do sytuacji „po Schengen”
i moİliwoĤci swobodnego przemieszczania sič pomičdzy krajami Unii Europejskiej. Z tego wzglčdu nie dziwi fakt, İe w wielu publikacjach podkreĤla
sič, iİ nie ma juİ granic w znaczeniu fizycznym, wszyscy jesteĤmy w ruchu.
Jak pisze Michael Benedikt, „zaczyna sič kwestionowaþ w ogóle znaczenie
poãoİenia geograficznego, niezaleİnie od skali. Stajemy sič nomadami, którzy stale sĈ w kontakcie” (za: Bauman 2000: 93).
Przekonany o koęcu granic fizycznych jest takİe francuski architekt i filozof Paul Virilio, który krytykujĈc Francisa Fukuyamč za jego koncepcjč koęca historii, stawia tezč o koęcu geografii. We wspóãczesnym Ĥwiecie, jego
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zdaniem, odlegãoĤci i granice, podobnie jak wszelkie opozycje w rodzaju
„tutaj” i „tam” czy „blisko” i „daleko”, tracĈ na znaczeniu. Tym samym
mniej waİne stajĈ sič równieİ podziaãy w obrčbie globu i poszczególnych
kontynentów, poniewaİ wynikaãy z odlegãoĤci, która dzisiaj traci na znaczeniu (Virilio 2008: 171). WczeĤniej tezč o „Ĥmierci geografii” formuãowali takİe futurolodzy, np. Alvin Toffler (1974). WspóãczeĤnie o zmieniajĈcych sič
funkcjach granic pisaãa mičdzy innymi Patricia Zander (2010) w ukazujĈcym
sič w Poznaniu czasopiĤmie geograficznym „Quaestiones Geographicae”.
1. ģLćZACY I KASZUBI.
ODRADZANIE SIČ TOįSAMOģCI REGIONALNYCH
Sytuacji, w której granice paęstw tracĈ na znaczeniu, towarzyszy wzrost
zainteresowania granicami etnicznymi, czego przykãadem moİe byþ Wielka
Brytania, gdzie trwajĈ procedury „odgradzania sič” Szkocji od Anglii (ostatecznie o przyszãoĤci Szkotów ma zadecydowaþ referendum, które odbčdzie
sič pod koniec 2014 r.). Z podobnym procesem mamy do czynienia na pograniczach innych paęstw narodowych, np. w Hiszpanii, gdzie analogiczne
zabiegi wszczčãa Katalonia, czy w Polsce, czego przykãadem moİe byþ
wzrost zainteresowania toİsamoĤciĈ regionalnĈ, poãĈczony z próbĈ legalizacji narodowoĤci ĤlĈskiej.
ģlĈzacy od pokoleę podkreĤlali swojĈ odrčbnĈ identyfikacjč, a spis powszechny z 2002 roku ujawniã, İe stanowiĈ oni najwičkszĈ, bo liczĈcĈ
173 tys. osób, mniejszoĤþ narodowĈ (chociaİ oficjalnie taki naród nie istnieje). Ostatni spis narodowy z 2011 roku, w którym w odróİnieniu od spisu
z 2002 roku moİna juİ byão podaþ przynaleİnoĤþ do dwóch narodowoĤci,
wykazaã, İe 809 tys. osób zadeklarowaão narodowoĤþ ĤlĈskĈ. Jako jedynĈ
swojĈ narodowoĤþ wskazaãy jĈ 362 tys. osób, zaĤ 415 tys. poãĈczyão jĈ z polskĈ („Gazeta Wyborcza” 23.03.2012). Aby odpowiedzieþ na pytanie, skĈd
taki wzrost liczby osób deklarujĈcych narodowoĤþ ĤlĈskĈ, trzeba cofnĈþ sič
o wiele lat i przypomnieþ badania Józefa Chaãasięskiego (1935) oraz Stanisãawa Ossowskiego (1970 [1947]), do których nawiĈzaãa w latach dziewičþdziesiĈtych XX wieku Antonina Kãoskowska (1996).
W badaniach przeprowadzonych na pograniczach polsko-biaãoruskim
i polsko-ukraięskim oraz na OpolszczyĮnie A. Kãoskowska wykorzystaãa,
podobnie jak kiedyĤ J. Chaãasięski i S. Ossowski, materiaã autobiograficzny,
umoİliwiajĈcy poznanie rozmaitych aspektów zróİnicowania regionalnego
i róİnych odmian pogranicznych sytuacji narodowych. NawiĈzaãa w ten
sposób do bogatej tradycji badaę autobiograficznych na Ziemiach Zachod-
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nich i Póãnocnych, okreĤlanej w literaturze przedmiotu mianem fenomenu.
Tylko w latach 1945-1970 odbyão sič ponad 400 konkursów autobiograficznych, w tym 27 ogãoszonych przez instytucje naukowe. A. Kãoskowska zebraãa materiaã badawczy, rejestrujĈc na taĤmie magnetofonowej wywiady
przeprowadzone z siedemdziesičcioma osobami. Swoimi badaniami objčãa
dwie kategorie: starszych (powyİej 60. roku İycia) i mãodszych (urodzonych
pomičdzy 1961 a 1970 rokiem). Starsi pochodzili gãównie z okolic Raciborza,
mãodsi to studenci pochodzĈcy ze wsi opolskich. W badaniach nie znalazãa
sič grupa wielkich Poloków, o których pisaã S. Ossowski. Zgodnie bowiem
z zaãoİeniami chodzião o mniejszoĤci narodowe, dlatego w badaniach nie
uwzglčdniono autochtonów. Natomiast zostaãy teİ wykorzystane materiaãy
zastane o charakterze autobiografii: dzienniki i wspomnienia.
W badaniach nad toİsamoĤciĈ ludnoĤci ģlĈska Opolskiego A. Kãoskowska (1996: 162) uwzglčdniãa dwa aspekty tego zjawiska: identyfikacjč narodowĈ i walencjč kulturowĈ, oznaczajĈcĈ poczucie zwiĈzku z kulturĈ etnicznĈ lub narodowĈ uwaİanĈ za wãasnĈ. WykorzystujĈc zebrane materiaãy
i przeprowadzajĈc analizč, autorka wyróİniãa cztery typy identyfikacji narodowej tej grupy: 1) jednolitĈ (integralnĈ), 2) podwójnĈ, 3) niepewnĈ,
4) kosmopolitycznĈ. BiorĈc pod uwagč poczucie zwiĈzku z kulturĈ, wyróİniãa cztery typy jej przyswojenia: 1) uniwalencjč, 2) biwalencjč, 3) ambiwalencjč, 4) poliwalencjč. Zakãadaãa przy tym, İe kaİda jednostka ze wzglčdu
na identyfikacjč narodowĈ moİe w danym momencie swojego İycia i w danej sytuacji reprezentowaþ wičcej niİ jednĈ identyfikacjč. Natomiast róİne
typy walencji mogĈ trwale wystčpowaþ w ĤwiadomoĤci tej samej jednostki.
Jako wzorcowy przykãad autobiografii starszego pokolenia A. Kãoskowska potraktowaãa İyciorys 62-letniej kobiety. Pochodziãa ona z wielodzietnej
rodziny tkaczy. Ojciec, czãonek SS podejrzany o komunizm, zostaã zesãany
do Groß-Rosen. JĈ wraz z resztĈ rodziny wywieziono w okolice Berlina,
gdzie z racji sãowiaęskiego nazwiska zaczynajĈcego sič na M, nazywano jĈ
Molotow. Po powrocie – jak mówi – byão jeszcze gorzej: „Tam byliĤmy Molotow, tutaj, no to – Szwaby” (Kãoskowska 1996: 245).
Wydarzenia wojenne i ewakuacja to gãówne motywy autobiografii ģlĈzaków starszego pokolenia. Opis tych wydarzeę zajmuje duİo miejsca,
szczególnie w relacjach kobiet, zawierajĈc wiele faktów drastycznych (rabunki, gwaãty). Wobec tamtych przeİyþ A. Kãoskowska stawia doĤþ
wzglčdnie pytanie o identyfikacjč narodowĈ: „Ludzie róİnie sĈdzĈ na ten
temat. A za czãonka jakiego narodu Pan(i) sič uwaİa?” (Kãoskowska 1996:
248). Odpowiedzi ukãadajĈ sič tutaj, tworzĈc pewnĈ skalč: „Niemka, Niemiec; bardziej jestem Niemcem; byãam NiemkĈ, a teraz jestem NiemkĈ i PolkĈ; Niemka i Polka […] jeszcze trochč ģlĈzaczka; chyba Polka; no Polka, ale
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ģlĈzaczka”, a ponadto choþby spontanicznie sformuãowane zdanie: „my,
biedni ludzie”.
Badania w grupie starszej obejmowaãy ludzi mniej niİ Ĥrednio wyksztaãconych, wĤród których kontakt z naukĈ jčzyka niemieckiego zostaã przerwany w wieku kilkunastu lat. Moİe dlatego ich walencje kulturowe sĈ
przepeãnione zwiĈzkami z obyczajowoĤciĈ i obrzčdami religijnymi, a tylko
czčĤciowo z elementami wiedzy historycznej. Dominowaãa biwalencja, co
stwierdziã sam autor niniejszego artykuãu w czasie pobytów stypendialnych
w Niemczech, np. w czasie obchodzenia Wigilii czy podczas innych spotkaę
przesiedleęców w Niemczech, gdzie chčtnie Ĥpiewa sič polskie kolčdy i piosenki. Generalnie przedstawiciele starszego pokolenia wykazujĈ chwiejnoĤþ
w rozumieniu i odczuwaniu rozróİnienia „niemieckoĤci” i „polskoĤci”. Moİe dlatego szczególnie podkreĤlajĈ wartoĤþ ojczyzny – mowy, której sič nie
zapomina. ģwiadczy o tym, cytowany przez jednĈ z rozmówczyę badaczki
(nazwanej przez A. KãoskowskĈ „PoĤredniczkĈ”) i tãumaczony przez niĈ na
jčzyk polski, wiersz (Kãoskowska 1996: 250): „To jest moje Heimat. Tu jest
mój dom. To jest takie miejsce malutkie […]. Ale to jest moje. Tu İyjč, tu kocham, tu ja odpoczywam. A to jest moje Heimat […]. To jest nauka kobiety,
która ma szeĤþdziesiĈt lat, a miaãa trzynaĤcie lat, jak skoęczyãa niemieckĈ
mowč. Tylko, İe ta niemiecka mowa pozostaãa”.
W autobiografiach mãodych ģlĈzaków problem identyfikacji narodowej
zajmuje wiele miejsca. NajczčĤciej uİywanym okreĤleniem identyfikacji narodowej jest tu „ģlĈzak-Polak”. Peãna skala tych identyfikacji wyraİa sič
w nastčpujĈcych okreĤleniach: „osoba o orientacji niemieckiej; ģlĈzak-Niemiec; nie Polak; bardziej Niemiec niİ Polak (lub Niemiec-ģlĈzak-Polak);
ģlĈzak; ģlĈzak-Polak; Polak-ģlĈzak; Kosmopolita” (Kãoskowska 1996: 254).
ToİsamoĤþ mãodych ģlĈzaków, która – jak widaþ z powyİszego wyliczenia – nie ogranicza sič do polskich lub niemieckich identyfikacji narodowych, ale obejmuje takİe poczucie regionalnej etnicznej swojskoĤci, wpãywa
na walencje kulturowe mãodzieİy na tym terenie. Charakterystycznym
wskaĮnikiem narodowej walencji kulturowej sĈ dla A. Kãoskowskiej wartoĤci uznawane za charakterystyczne dla „swoich” i „obcych” oraz róİne
dziedziny kultury symbolicznej. Tego pierwszego zagadnienia dotyczyão
pytanie o takie wartoĤci, jak pracowitoĤþ czy porzĈdek, natomiast tego drugiego – pytanie o zainteresowania kulturalne i kanon kultury.
Przytoczone przez badaczkč przykãady ĤwiadczĈ o sporej rozbieİnoĤci
pomičdzy deklarowanĈ identyfikacjĈ narodowĈ a elementami walencji kulturowej. Przykãadem mogĈ byþ wypowiedzi, których autorzy nie deklarujĈ
niemieckiej identyfikacji narodowej, ale wzmiankujĈ o Ĥpiewaniu Heimatmelodien czy piszĈ o kultywowaniu w swoich domach przekazów o zwiĈz-
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kach rodzinnych z rodami pruskimi (Kãoskowska 1996: 264). Jest teİ wiele
wypowiedzi, które utrudniajĈ jednoznaczne rozróİnienie pomičdzy bi- lub
poliwalencjĈ. Jak wynika z analizy A. Kãoskowskiej, autorzy cytowanych
wypowiedzi starajĈ sič ten problem rozwiĈzaþ, odwoãujĈc sič do zwiĈzków
z „maãĈ” i „wielkĈ” ojczyznĈ (Heimat i Vaterland). DominujĈ deklaracje
przynaleİnoĤci do maãych ojczyzn: Heimat jest okreĤlany jako miejsce „najbliİsze, czĈstka siebie”, miejsce, w którym „jestem zakorzeniony” (Kãoskowska 1996: 266). Silniejszy zwiĈzek ģlĈzaków z Heimatem niİ z Vaterlandem
widoczny jest teİ w obserwowanych w Niemczech sytuacjach (o czym przekonaã sič równieİ autor w trakcie pobytów w Niemczech), gdy ģlĈzacy, którzy wyemigrowali do Niemiec z danej miejscowoĤci lub okolicy, tworzĈ
lokalne getta, w których mówi sič po ģlĈsku (Kãoskowska 1996: 266).
„Odgradzanie sič” ģlĈzaków jest, jak sič zdaje, skutkiem elementarnego
dla wszystkich grup spoãecznych dzielenia na „swoich” i „obcych”, ale
i wyrazem lčku przed narzucaniem obcych wartoĤci. Ten lčk widoczny jest
takİe w stereotypie ģlĈzaka (Kãoskowska 1996: 272): „…ģlĈzak byã zawsze
taki wystraszony. I on w tej skorupie strachu po prostu siedziaã […] tak jak
İóãw, aİ musiaã wyjrzeþ i naprawdč juİ nie widzieþ nic, co by mu mogão
zagroziþ”. Odgradzanie sič od obcych moİe byþ teİ wyrazem lčku przed
byciem odrzuconym; mówiĈ o tym osoby zintegrowane z polskĈ kulturĈ,
wspominajĈce o tym, İe „jčzyk ich zdradzaã” lub İe w pewnych sytuacjach
„nie przyznawali sič otwarcie do swojej ĤlĈskoĤci” (Kãoskowska 1996: 272).
W wičkszoĤci İyciorysów mãodych ģlĈzaków widoczne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „kim jestem?”. Dylemat ten moİna dostrzec we
wspomnieniach dotyczĈcych tzw. narodowoĤciowej weryfikacji ludnoĤci
rodzimej, przeprowadzanej na przeãomie lat czterdziestych i pičþdziesiĈtych
ubiegãego wieku w Polsce. Zbigniew Kurcz w swojej relacji z badaę nad
mniejszoĤciĈ niemieckĈ w naszym kraju cytuje nastčpujĈcĈ wypowiedĮ jednej z osób podlegajĈcych takiej wãaĤnie weryfikacji (Kurcz 1995: 167):
JednĈ z bardziej bolesnych spraw byãa przymusowa zmiana niemieckich nazwisk
i imion. W zaleİnoĤci od gorliwoĤci urzčdników przebiegaão to bardziej lub mniej
konsekwentnie. Dotknčão to oczywiĤcie i czãonków mojej rodziny (z wyjĈtkiem mojego i siostry imienia). W dokumencie z 1948 roku, o ironio, jest zaznaczone, İe
wszyscy poddali sič tym zmianom dobrowolnie. Zagroİono odebraniem kartek
İywnoĤciowych tym, którzy mieliby odwagč sič sprzeciwiþ. Faktem jest, İe Niemcy
w czasach hitlerowskich dokonali podobnego zamachu na polskie nazwy miejscowoĤci, nazwiska i imiona, ale przecieİ Polacy zawsze tč germanizacjč potčpiali – polonizacjč zaĤ uwaİali za sãusznĈ i uzasadnionĈ (bo to Kali ukradã krowč). WičkszoĤþ
naszych obywateli nigdy nie zaakceptowaãa swych nowych personaliów. Figurowaãy
tylko w aktach urzčdowych, a wĤród bliskich uİywane byãy te dawne, co nieraz
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doprowadzaão do pomyãek i nieporozumieę. To zrozumiaãe, İe ludzie nie byli w stanie tego przyjĈþ, bo zmieniþ dorosãemu czãowiekowi imič czy nazwisko, to tak jakby
odebraþ mu jego toİsamoĤþ, kazaþ mu nagle byþ kimĤ innym.

Pozwólmy sobie w tym miejscu na pewnĈ dygresjč. W spisie powszechnym z 2011 roku na drugim miejscu wĤród mniejszoĤci znalazãa sič mniejszoĤþ kaszubska (228 tys., przy czym dla 17 tys. byã to pierwszy wybór).
BiorĈc pod uwagč spis z 2002 r., jest to istotna zmiana, bo w spisie tym na
drugim miejscu byãa mniejszoĤþ ukraięska, a przynaleİnoĤþ do mniejszoĤci
kaszubskiej deklarowaão nieco ponad 5 tys. osób (Chaãupczak, Michalik
2006: 268). Obecnie, jak wykazuje Marek Latoszek, liczbč ludnoĤci kaszubskiej szacuje sič na okoão 300 tys., chociaİ liczba ludnoĤci z tzw. syndromem
kaszubskoĤci wynosi ponad póã miliona (Latoszek 1990). Moİe dlatego gãoĤno byão o akcji stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota i Stowarzyszenia Osób
NarodowoĤci ģlĈskiej, które zãoİyãy wniosek do rzĈdu i marszaãka Sejmu
o uznanie tych mniejszoĤci za mniejszoĤci narodowe.
Z drugiej strony – jak podkreĤla wielu badaczy – na Kaszubach toİsamoĤþ regionalna istnieje jednoczeĤnie z toİsamoĤciĈ narodowĈ: „Na Kaszubach wystčpuje podwójna ĤwiadomoĤþ – narodowa polska i regionalna –
kaszubska. Kaİda z nich jest odrčbna, chociaİ za nadrzčdnĈ uwaİa sič
ĤwiadomoĤþ narodowĈ. W İyciu codziennym Kaszuba bywa Kaszuba,
w İyciu uroczystym i oficjalnym Kaszuba i Polakiem” (Synak 2000: 513).
Badania socjologiczne wykazujĈ teİ, İe w przypadku Kaszubów mamy do
czynienia z grupĈ o wyraĮnie uksztaãtowanej toİsamoĤci jednostkowej (autoidentyfikacji) i grupowej. Jak pisze Brunon Synak: „Gdy na badanym terenie
pytano mieszkaęców, czy czujĈ sič Kaszubami, to przytãaczajĈca wičkszoĤþ
osób o rodowodzie w peãni lub czčĤciowo «kaszubskim» (90-95%)
odpowiadaãa twierdzĈco (podobny poziom autoidentyfikacji wystčpuje
równieİ u dzieci szkolnych)” (Synak 2000: 513).
W literaturze przedmiotu wielu autorów podkreĤla, İe zarówno ģlĈsk,
jak i Kaszuby naleİy postrzegaþ w perspektywie regionów dãugiego
trwania. Pisze o tym Marek Szczepaęski w kontekĤcie ģlĈska, dodajĈc, İe
jest to przykãad regionu pogranicza poddawanego przez setki lat wpãywom politycznym i ekonomicznym Czech, Moraw, Prus i Austrii (Szczepaęski 1999: 14):
Górny ģlĈsk zatem, region pogranicza kulturowego, postrzegany byþ winien w perspektywie dãugiego trwania. Termin ten (la longue durée) wprowadziã do nauk spoãecznych znakomity uczony francuski Fernand Paul Braudel, wspóãtwórca historycznej szkoãy Annales […]. SĈdziã on, İe gãównym zadaniem historyka, socjologa czy
ekonomisty nie moİe byþ najbardziej nawet skrupulatna, rzetelna i wyczerpujĈca
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rejestracja faktów. Uczony reprezentujĈcy nauki spoãeczne winien raczej opisywaþ
struktury i instytucje opierajĈce sič w znacznym stopniu fluktuacjom politycznym
i rzutujĈce na wspóãczesne przeobraİenia.

W podobnym kontekĤcie o Kaszubach mówi B. Synak, wedãug którego
wykorzystujĈ oni wãasnĈ przeszãoĤþ (polskĈ, krzyİackĈ, pomorskĈ), konstruujĈc obraz swojej kulturowo-etnicznej toİsamoĤci (Synak 2000: 329). Dlatego teİ, moim zdaniem, debata nad nowymi mniejszoĤciami przebiegaþ
winna w szczególnym kontekĤcie, który wyznacza dyskusja nad „starymi”
i „nowymi” granicami etnicznymi.

2. SEGMENTACJA ETNICZNA W MIASTACH.
CASUS MIAST NADRENII PÓâNOCNEJ-WESTFALII W NIEMCZECH
Zanikowi „starych” granic towarzyszy powstawanie „nowych” o charakterze symboliczno-toİsamoĤciowym (Babięski 2001: 27). Terenem powstawania tych drugich stajĈ sič wspóãczeĤnie wielkie miasta, z jednej strony miejsce koncentracji migrantów zarobkowych, z drugiej – teren segregacji
etnicznej, czego przykãadów dostarczajĈ miasta niemieckie. Miasta te,
zwãaszcza w drugiej poãowie XX wieku, odnotowaãy znaczny napãyw cudzoziemców. Szczególny wzrost liczby robotników cudzoziemskich (tzw.
Gastarbeiterów) odnotowano w poãowie lat szeĤþdziesiĈtych, kiedy to – wskutek zamkničcia granicy z NRD – nastĈpiã wzrost popytu na zagranicznĈ siãč
roboczĈ. Podpisano wówczas ukãady o zatrudnieniu obcej siãy roboczej:
z Wãochami (1955), HiszpaniĈ (1964), GrecjĈ (1960), TurcjĈ (1961), TunezjĈ
(1964) oraz JugosãawiĈ (1968) (szerzej: Lisiecki 1991). W 1973 roku robotnicy
cudzoziemscy stanowili 11,9% ogóãu zatrudnionych w RFN (dla porównania, w 1960 roku – 1,3%). Gwaãtowne zaãamanie sič koniunktury w latach
1973-1975 zapoczĈtkowaão spadek ich liczby. W listopadzie 1973 roku wprowadzono zakaz zatrudniania nowych robotników cudzoziemskich (Anwerbestopp). Od tego czasu teoretycznie İaden obcokrajowiec pochodzĈcy z krajów nieprzynaleİnych do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nie
moİe podaþ jako celu przyjazdu chčci podjčcia pracy.
Kryzys i decyzja o zastopowaniu zatrudniania nowych robotników
cudzoziemskich w róİny sposób wpãynčãy na poszczególne grupy narodowoĤciowe. I tak, RFN opuĤciãa prawie 1/3 robotników wãoskich i hiszpaęskich, natomiast liczba Turków prawie sič nie zmieniãa. Liczba Jugosãowian, Portugalczyków i Greków zmniejszyãa sič o okoão 15-20% (Lisiecki
1991: 17).
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W nastčpujĈcym po zakazie zatrudniania cudzoziemców pičcioleciu
(1973-1978) liczba robotników cudzoziemskich zmalaãa do 1,9 mln osób.
Odsetek robotników cudzoziemskich wĤród ogóãu zatrudnionych spadã do
9,1%. W tym samym jednak czasie liczba cudzoziemców przebywajĈcych
w RFN wzrosãa, przede wszystkim na skutek akcji ãĈczenia rodzin, do 4 mln.
Wbrew posuničciom administracyjnym ustabilizowaãa sič teİ liczba bezrobotnych robotników cudzoziemskich. W okresie kryzysu 1967/1968 bezrobocie w tej grupie byão dwukrotnie wičksze niİ wĤród robotników zachodnioniemieckich (11,6% wobec 5,2%). Sytuacja ta nie powtórzyãa sič juİ
w 1973 roku. Tylko na poczĈtku recesji procent bezrobotnych wĤród robotników cudzoziemskich byã nieco wičkszy od przecičtnej. Potem, gdy czčĤþ
z nich wyjechaãa, okazaão sič, İe stopa bezrobocia w tej grupie jest podobna
do stopy ogólnej – dotyczĈcej caãego spoãeczeęstwa zachodnioniemieckiego
(Lisiecki 1991: 18).
Bez wĈtpienia 1973 rok stanowiã pewnĈ cezurč. Oddzielaãa ona okres
dynamicznego wzrostu liczby robotników cudzoziemskich od okresu,
w którym powaİnie spadãa ich liczba. Byãa to równieİ cezura w polityce
dotyczĈcej tej grupy. W 1985 roku liczba robotników cudzoziemskich przekroczyãa 1,6 mln, a liczba wszystkich cudzoziemców ustabilizowaãa sič na
poziomie 4,3 mln. Nadal jednak RFN staãa na stanowisku, İe nie jest krajem
migracji, poniewaİ, jak podkreĤlano, kraj ten nie miaã wolnej przestrzeni do
zagospodarowania. Nie byãa krajem migracji, bo w tym samym czasie miaãa
2,5 mln bezrobotnych. Z drugiej strony, jeĤli nawet RFN nie moİna byão
wówczas nazwaþ de iure krajem migracji (tj. z wolnĈ przestrzeniĈ i miejscami
pracy), to byã to juİ wówczas z pewnoĤciĈ kraj wieloetniczny. MigrujĈcy
robotnicy cudzoziemscy wprowadzili w ruch te same procesy, których terenem byãy kiedyĤ Stany Zjednoczone.
Rychão teİ, tak jak kiedyĤ w spoãeczeęstwie amerykaęskim – chociaİ
w znacznie mniejszej skali – pojawiã sič problem przestrzennego rozmieszczenia cudzoziemców w miastach zachodnioniemieckich. Przykãadem moİe
byþ Frankfurt nad Menem, swego czasu miasto o najwičkszej w RFN koncentracji robotników cudzoziemskich. Stanowili oni pod koniec lat osiemdziesiĈtych 25% ogóãu mieszkaęców, a odsetek ich dzieci do lat szeĤciu
przekraczaã nawet 30% (Lisiecki 1991: 147). Po zjednoczeniu Niemiec liczba
cudzoziemców nie ulegãa zasadniczo zmianie i w 2009 roku wynosiãa
6674 tys., w tym 2367 tys. obywateli Unii Europejskiej, 1658 tys. Turków,
268 tys. Afrykanów, 815 tys. obywateli paęstw azjatyckich (zob. Statistisches… 2010: 48-54).
Przykãadem miasta z duİym odsetkiem obcokrajowców jest obecnie Berlin, najwičksze skupisko diaspory tureckiej w Europie. Szczególnym przy-
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padkiem dzielnicy, gdzie liczba obcokrajowców przekracza 1/3 (w niektórych czčĤciach prawie 60%) jest Kreuzberg, z którego po wybudowaniu muru berlięskiego wyemigrowaão prawie 150 tys. Niemców. W 1996 roku ludnoĤþ pochodzenia tureckiego stanowiãa 31%, a skupiona byãa w wičkszoĤci
wokóã dzielnicy Marienplatz, zwãaszcza Wiener Straße (Kleff 1999: 83-88).
Podobnie jak w przypadku miast amerykaęskich, widoczna staje sič zaleİnoĤþ segregacji etnicznej i spoãecznej. Widaþ to na przykãadzie stopy bezrobocia wĤród obcokrajowców, która w Berlinie ksztaãtuje sič na poziomie 34%
(Ghettos oder… 1999: 9-10).
Miastem z najwičkszym odsetkiem mieszkaęców wywodzĈcych sič spoza Niemiec (w 1996 roku – 28,6%) pozostaje liczĈcy ponad 700 tys. osób
Frankfurt nad Menem. Juİ wczeĤniej (w latach siedemdziesiĈtych) przeprowadzone badania, wykorzystujĈce indeks dysymilacyjny i indeks koncentracji, wykazywaãy, İe powstajĈ tam dzielnice o duİej koncentracji robotników
cudzoziemskich (Lisiecki 1991: 177-178). Tym, co róİni Berlin i Frankfurt, jest
fakt, iİ segregacja wynikajĈca z róİnic socjalnych jest we Frankfurcie wičksza niİ ta wynikajĈca z róİnic etnicznych. Szacuje sič, İe tylko 5-10% obcokrajowców mieszka tam w odrčbnych (segregierten) dzielnicach miasta. Tam
teİ liczba osób korzystajĈcych z pomocy spoãecznej jest wyİsza niİ wĤród
rdzennych Niemców (Wolf-Almanasreh 1999: 103-104).
Bardziej wnikliwa analiza nierównoĤci spoãecznych wykazuje jednak, İe
wiele takich obszarów miasta nazwaþ moİna „obszarami nawarstwiajĈcych
sič problemów” (Multiproblemzonen), tak jak w ĤródmieĤciu Frankfurtu,
gdzie segregacja etniczna i spoãeczna nakãadajĈ sič. SĈ teİ dzielnice, np. okolice dworca kolejowego, gdzie wysoki odsetek obcokrajowców koreluje
z wysokĈ przestčpczoĤciĈ. Potencjalnym polem kontrowersji staje sič teİ
róİnorodnoĤþ religijna (we Frankfurcie istnieje okoão 110 róİnych wspólnot
religijnych). WskazujĈ na to konflikty spoãeczne ujawniajĈce sič w czasie
dyskusji nad budowĈ meczetów. Chociaİ, z drugiej strony – jak pokazujĈ
dane z koęca lat dziewičþdziesiĈtych – najwičcej sporów ma charakter sĈsiedzki (67%) (Wolf-Almanasreh 1999: 105-106).
Regionem, w którym İyje najwičcej Gastarbeiterów, jest liczĈca 18 mln
mieszkaęców Nadrenia Póãnocna-Westfalia. W roczniku statystycznym za
rok 2010 podano, İe wĤród 17 mln 971 tys. mieszkaęców prawie 1,5 mln to
obcokrajowcy (Ausländer mit Migrations Hintergrund im engeren Sinne) (zob.
Statistisches… 2010). O wystčpujĈcych w miastach tego regionu wzorcach
segregacji dowiadujemy sič na podstawie badaę uwzglčdniajĈcych takie
wskaĮniki, jak (Strohmeier, Alic 2006: 7-18):
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1. liczba obcokrajowców wobec ogólnej liczby mieszkaęców (wskaĮnik
segregacji etnicznej),
2. proporcje pomičdzy mãodzieİĈ do lat 18. w stosunku do ludnoĤci
w przedziale wieku 18-60 lat (jako wskaĮnik segregacji demograficznej) i odsetek pracujĈcych fizycznie (Arbeiteranteil) wobec ogóãu zatrudnionych (jako wskaĮnik segregacji spoãecznej).
Na podstawie tych badaę i przy zaãoİeniu, İe spoãeczno-strukturalne
róİnice w poszczególnych miastach sĈ wzglčdnie stabilne, moİna powiedzieþ, iİ we wszystkich miastach Nadrenii Póãnocnej-Westfalii obserwujemy
wyraĮny wzrost wskaĮników mówiĈcych o segregacji spoãecznej i wysokĈ
korelacjč wskaĮników segregacji spoãecznej z segregacjĈ etnicznĈ. Moİemy
przy tym wyróİniþ dwa typy miast (Strohmeier, Alic 2006: 29-30).
Typ 1: przykãadem sĈ Wuppertal i Essen, gdzie mamy do czynienia z wyraĮnĈ polaryzacjĈ przestrzennĈ i podziaãem na dwie strefy – strefč z wysokim
udziaãem obcokrajowców (w Essen dzielnice póãnocne, w Wuppertalu – Tallanen) i strefč z maãym ich odsetkiem (w Essen dzielnice poãudniowe,
w Wuppertalu – Hanglagen).
Typ 2: przykãadem sĈ Bielefeld i Kolonia, gdzie zamiast polaryzacji
przestrzennej mamy do czynienia z jednej strony z etnicznĈ segregacjĈ wystčpujĈcĈ w róİnych czčĤciach miasta, ale bez wyraĮnego podziaãu, zaĤ
z drugiej – z wzrastajĈcĈ koncentracjĈ segregacji w innych czčĤciach miasta
(Bilefeld – centrum, Kolonia – prawy brzeg).
Tabela. WskaĮnik segregacji wybranych narodowoĤci, Kolonia 1980-2000
Kraj pochodzenia

1980

1985

1990

1995

2000

Turcja

35,4

36,9

36,1

34,6

35,3

Wãochy

31,8

30,9

29,8

27,4

25,6

Jugosãawia

25,9

27,1

28,7

28,5

25,9

Grecja

36,4

33,5

30,8

28,8

25,3

Pozostali nieczãonkowie
Unii Europejskiej

42,7

48,0

40,7

48,3

42,3

Obcokrajowcy ogóãem

27,1

27,6

26,7

25,3

23,8

ĭródão: Strohmeier, Alic 2006: 31.

Szczególnym przypadkiem miasta w Nadrenii Póãnocnej-Westfalii jest
Duisburg. Na poczĈtku tego wieku İyão tam 88 tys. obcokrajowców, z czego
53 tys. Turków. Wičcej niİ poãowa mieszka tam od przeszão dziesičciu lat,
w ostatnich pičciu latach 10 tys. z nich uzyskaão obywatelstwo niemieckie.
Szacuje sič przy tym, İe w perspektywie najbliİszych pičtnastu lat 1/3 urodzonych tam dzieci bčdzie dzieþmi obcokrajowców (Grandt 1999: 59-60).
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DzielnicĈ Duisburga, w której mieszka najwičcej obcokrajowców, jest leİĈce na póãnocy miasta Marxloh. Jeszcze w poãowie XX wieku miaãa ona
charakter przemysãowy, zdominowany przez przemysã hutniczy. Jego upadek spowodowaã wzrost bezrobocia, sičgajĈcy pod koniec ubiegãego stulecia
20,1%. Obecnie mieszkaęcy pytani o najwaİniejsze problemy wskazujĈ na
pierwszym miejscu problemy we wspóãİyciu z obcokrajowcami, na drugim
(zarówno wĤród Niemców, jak i wĤród obcokrajowców) na bezrobocie
(Grandt 1999: 65-66).
Pod wzglčdem miejsca zamieszkania obcokrajowców struktura miasta
nie jest homogeniczna. W Duisburgu wyróİniþ moİna bowiem 6 róİnych
obszarów, w których wystčpujĈ odmienne relacje pomičdzy ludnoĤciĈ niemieckĈ i obcokrajowcami:
1. demograficznie zestarzaãe „jĈdro niemieckiej ludnoĤci” bez ludnoĤci
obcej,
2. obszar zamieszkaãy przez rodziny niemieckie i przedstawicieli mniejszoĤci migracyjnych,
3. obszar z przewagĈ mieszkaę komunalnych, miejsce napãywu rodzin
obcokrajowców,
4. „miejsca specjalne” zamieszkaãe przez cudzoziemców zamieszkaãych
w oĤrodkach dla obcokrajowców,
5. czčĤci dzielnic zamieszkaãych przed obcokrajowców ze wzglčdnie wysokĈ liczbĈ mniejszoĤci niemieckiej (mãodzieİy),
6. „jĈdro czčĤci miasta zamieszkaãej przez obcokrajowców” ze ĤredniĈ
gčstoĤciĈ zaludnienia i „zestarzaãĈ” niemieckĈ mniejszoĤciĈ.
Poszczególne dzielnice i kwartaãy miasta róİniĈ sič pod wzglčdem charakteru kontaktów sĈsiedzkich, perspektyw zawodowych i problemów wynikajĈcych z odmiennoĤci kulturowej. Tym, co ãĈczy „niemieckĈ” czčĤþ
dzielnic z czčĤciami zamieszkaãymi przez obcokrajowców, jest podobny
charakter kontaktów sĈsiedzkich (w wičkszoĤci w ramach wãasnej grupy
etnicznej – przypadek „1”, „3” i „6”). Z kolei ludnoĤþ zamieszkaãĈ w obszarach „2” i „5” cechujĈ bardziej intensywne kontakty (Grandt 1999: 65-66).
Jak wykazujĈ odpowiedzi na pytanie postawione w badaniach prowadzonych przez Friedrich-Ebert-Stiftung: „Czy ma Pan/Pani kontakty z osobami, które majĈ innĈ przynaleİnoĤþ paęstwowĈ niİ Pana/Pani wãasna?”,
wyraĮna jest zaleİnoĤþ pomičdzy miejscem zamieszkania a kontaktami osobistymi: mieszkaęcy obszaru „6” majĈ najmniej kontaktów z Niemcami,
a jednoczeĤnie 66% tych mieszkaęców jest zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania (Grandt 1999: 65-66). Mieszkaęcy obszaru „3” majĈ z kolei
najmniej kontaktów sĈsiedzkich ze swoimi sĈsiadami (23% nie zna swojego
sĈsiada), przy czym zadowolonych z miejsca zamieszkania jest w tym przypadku tyko 46% mieszkaęców (Grandt 1999: 67-68).
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O coraz wičkszych problemach z imigrantami w Duisburgu donosiãa
ostatnio stacja Deutsche Welle. Tym razem chodzião o przybyszów z Buãgarii i Rumunii, osiedlajĈcych sič w dzielnicy Hochfeld. Rdzenni Niemcy wytykajĈ im niechčþ do utrzymywania porzĈdku, prace na czarno, kradzieİe
i awantury na ulicach. Mãodym Buãgarkom zarzuca sič prostytucjč. Bardzo
czčsto myli sič przy tym Buãgarów i Rumunów z Romami, „wrzucanymi
automatycznie” do tej samej grupy narodowoĤciowej. Co jednak ciekawe,
rzecznik prasowy policji w Duisburgu nie potwierdza tychİe doniesieę prasowych, wskazujĈc, İe w latach 2006-2011 spadãa o 40% liczba drobnych
kradzieİy, odnotowano teİ wyraĮny spadek liczby wãamaę do mieszkaę
i domów jednorodzinnych (Grunau, Pawlak 2012).
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