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Tezy

Migracja przymusowa z Europy Wschodniej stanowi w głównej mierze konse-
kwencję neoimperialnej polityki Federacji Rosyjskiej, która stosuje całą paletę 
instrumentów z zakresu soft i hard power, w tym posługuje się masowymi prze-
śladowaniami przeciwników politycznych i prowadzi otwartą agresję zbrojną 
przeciwko państwom z nazbyt niezależną polityką zagraniczną. W ten sposób 
Władimir Putin i jego otoczenie próbują utrzymać się przy władzy, jednocze-
śnie wzmacniając znaczenie Federacji Rosyjskiej w wymiarze regionalnym 
i globalnym.

Migracja przymusowa z Europy Wschodniej będzie miała istotny wpływ na sytu-
ację polityczną, społeczną i gospodarczą państw regionu. W przypadku Białorusi 
i Rosji na wyjazd niejednokrotnie decydowały się osoby najlepiej wykształcone, 
m.in. naukowcy, przedstawiciele zawodów technicznych czy specjaliści z bran-
ży IT, co może negatywnie odcisnąć się na konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarek tych państw. Większość uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy 
trafili do państw Unii Europejskiej, legitymuje się wyższym wykształceniem, 
dodatkowo są to osoby stosunkowo młode. Na obecnym etapie wojny trud-
no powiedzieć, jak duża grupa migrantów wróci na Ukrainę po zakończeniu 
działań zbrojnych.

Rosja wspiera władze Białorusi, co miało kluczowe znaczenie zwłaszcza po 
sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r., kiedy w efekcie masowych 
protestów społecznych pozycja reżimu Łukaszenki była bardzo niepewna. 
W ten sposób Rosja pośrednio ponosi współodpowiedzialność za represje 
w Białorusi, które były główną przyczyną masowych migracji przymusowych.

Władze Białorusi cynicznie wykorzystały trudne położenie migrantów z Bli-
skiego Wschodu i Afryki Północnej, zachęcając ich do przyjazdu na Białoruś 
i wprowadzając w błąd obietnicami łatwego transferu do państw Unii Europej-



skiej. Na miejscu „turyści” byli bici, okradani, głodzeni oraz przemocą zmuszani 
do opuszczenia terytorium państwa i udania się na Litwę, Łotwę lub do Polski. 
Reżim Łukaszenki wykorzystał dramat tysięcy osób uciekających przed prze-
mocą i biedą, chcąc w ten sposób wywrzeć presję na państwa Unii Europejskiej 
w celu zniesienia sankcji.

Rosja celowo eskaluje kryzys humanitarny w Ukrainie, chcąc wykorzystać dra-
mat ludności cywilnej jako element strategii terroryzowania społeczeństwa 
ukraińskiego w celu osłabienia jego morale, aby w ten sposób obniżyć zdolno-
ści obronne Ukrainy i wymusić na niej kapitulację. Kluczowym następstwem 
wywołanego przez Federację Rosyjską kryzysu humanitarnego jest masowa 
emigracja przymusowa mieszkańców Ukrainy.

Migracja przymusowa z państw regionu skomplikuje i tak trudną sytuację lud-
nościową Rosji, Białorusi i Ukrainy. Wszystkie trzy wspomniane państwa po 
dekompozycji Związku Radzieckiego mierzyły się z problemem depopulacji. 
W przypadku Rosji dotyczył on przede wszystkim etnicznych Rosjan, których 
liczba systematycznie się kurczy, a pandemia COVID-19 tylko przyśpieszyła ten 
proces. Dodatkowo spadek poziomu życia, będący efektem wojny, może skut-
kować wzrostem skali migracji ekonomicznych do Unii Europejskiej.

Dalszy przebieg wojny będzie miał kluczowe znaczenie z punktu widzenia 
kształtowania się procesów migracyjnych, w tym skali i dynamiki migracji 
przymusowych. Zdecyduje on również o przyszłym położeniu geostrategicz-
nym Europy Środkowo-Wschodniej.
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Wstęp

Przez ostatnie lata w Europie Wschodniej obserwowaliśmy 
niespotykane od dezintegracji Związku Radzieckiego masowe 
procesy migracyjne, które stanowią konsekwencję dynamicz-
nych przemian politycznych i gospodarczych zachodzących 
w regionie. Główną przyczyną tych zmian jest neoimpe-
rialna polityka Federacji Rosyjskiej, która stosując brutalne 
metody, nie tylko dąży do odbudowania swoich wpływów 
na obszarze poradzieckim, ale jest także bezpośrednim wy-
zwaniem dla obecnie funkcjonującego ładu międzynarodo-
wego. Presja wywierana na Ukrainę, Białoruś i Mołdawię 
świadczy o dążeniu do przynajmniej częściowej reintegracji 
obszaru poradzieckiego, a trwająca od 2014 r. wojna z Ukra-
iną jest dowodem na determinację ośrodka decyzyjnego na 
Kremlu. Aneksja Krymu, Donbasu, obwodów zaporoskiego 
i chersońskiego oraz wyraźne groźby użycia broni nuklear-
nej przeciwko Ukrainie i państwom, które będą ją wspierały, 
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pokazują jednoznacznie chęć eskalacji wojny przez Rosję, 
co ma wymusić na Ukrainie ustępstwa czy nawet kapitu-
lację. Istotnym problemem jest także notoryczne łamanie 
praw człowieka i brutalne prześladowanie opozycji w Rosji 
i w Białorusi. W odpowiedzi Zachód zdecydował się nałożyć 
sankcje personalne i sektorowe, które odcisnęły swoje piętno 
na sytuacji gospodarczej regionu, co miało wpływ na decyzje 
migracyjne wielu mieszkańców Europy Wschodniej.

W ramach strumieni migracyjnych z Europy Wschodniej 
szczególną kategorię stanowią migracje przymusowe, których 
skalę znacznie nasiliła nowa faza rosyjskiej agresji po 24 lu-
tego 2022 r. Jak podkreślają François Crepeau oraz Delphine 
Nakache, migracja przymusowa (forced migration) obejmuje 
znacznie szerszą kategorię osób, które zmuszone były opuścić 
swoje miejsce zamieszkania, niż termin „uchodźca”, odnoszący 
się do kategorii określonych przez m.in. konwencję genew-
ską z 1951 r. i protokół nowojorski z 1967 r. Tak więc migracja 
przymusowa wynika przede wszystkim z naruszeń podsta-
wowych praw człowieka: poszanowania jego integralności fi-
zycznej i psychicznej oraz niedopuszczalności tortur, wolności 
słowa, wolności przemieszczania się, prawa do pożywienia, 
bezpiecznego schronienia, prawa do troski o zdrowie oraz od-
powiednią edukację1. W skrajnych wypadkach możemy mieć 

1 F. Crepeau, D. Nakache, Introduction, [w:] F. Crépeau, D. Nakache, M. Collyer (red.), 
Forced Migration and Global Processes. A View from Forced Migration Studies, New 
York–Toronto–Oxford 2006, s. 2-4.
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do czynienia z przymusowymi wysiedleniami czy przesiedle-
niami. Przymusowa migracja może być jednak spowodowana 
również katastrofami naturalnymi czy katastrofami wywoła-
nymi przez człowieka, w tym zmianami klimatycznymi. Warto 
jednak podkreślić, że podział na migrację przymusową i do-
browolną nie jest ostry. Jak zauważają Stephen Castles, Hein 
de Haas i Mark J. Miller, osoby, które decydują się na wyjazd, 
nie tylko uciekają przed niebezpieczeństwem, ale także dys-
ponują określonym kapitałem społecznym, kulturowym czy 
finansowym i myślą o lepszym, bezpiecznym życiu. Z reguły 
w najgorszym położeniu są te grupy, które muszą zostać na 
miejscu. To one najbardziej potrzebują wsparcia2.

Warto jednak zwrócić uwagę, że do kategorii migrantów 
przymusowych na obszarze poradzieckim możemy zaliczyć 
także osoby decydujące się na wyjazd ze względów ekono-
micznych. Gwałtowny charakter przemian gospodarczych 
w regionie, duże bezrobocie, spadek poziomu wynagrodzeń, 
ogólny niski poziom bezpieczeństwa socjalnego mogą rów-
nież zostać uznane za czynniki wypychające, które zmusiły 
określone osoby, rodziny czy całe grupy do wyjazdu w celu 
zapewnienia sobie godnych warunków do życia. Dodatko-
wo czynnikiem wypychającym może być również obawa 
przed drastycznym pogorszeniem się sytuacji życiowej czy 
łamaniem elementarnych praw człowieka w przyszłości, co 
podkreśla m.in. Hilary Pilkington. Zauważa ona również, że 

2 S. Castles, H. de Haas, M. J. Miller, The Age of Migration, London 2014, s. 221-223.
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przemoc czy różnego rodzaju dyskryminacja (m.in. o charak-
terze etnicznym, wyznaniowym, społecznym) może łączyć 
się z dyskryminacją o charakterze ekonomicznym3.

Migracje przymusowe na obszarze poradzieckim mają 
bardzo bogatą historię. Przesiedlenia, wysiedlenia czy de-
portacje były przez stulecia zarówno ważnym elementem 
polityki wewnętrznej, jak i konsekwencją podbojów i prób 
podporządkowania sobie nowych obszarów. Podejrzewane 
czy oskarżane o nielojalność grupy etniczne, wyznaniowe 
czy społeczne były niejednokrotnie prześladowane, czego 
elementem były zsyłki czy zakazy osiedlenia się w konkret-
nych regionach. W czasach sowieckich regulacja przepły-
wów ludnościowych była próbą sztucznego ograniczania 
migracji zarobkowej z terenów wiejskich do miast w celu za-
bezpieczenia odpowiedniej liczby rąk do pracy w rolnictwie, 
kreowania nowych, komunistycznych elit, dla których zare-
zerwowano dostęp do największych metropolii, oraz tworze-
nia zagłębi przemysłowych. Rozpad Związku Radzieckiego 
przyniósł daleko idącą liberalizację, ale konflikty etniczne, 
separatyzmy oraz neoimperialna polityka Rosji wywołały 
kolejne fale migrantów przymusowych4.

Rok 2020, wybrany jako cezura chronologiczna pracy, 
rozpoczął nowy etap neoimperialnej polityki Rosji wobec 

3 H. Pilkington, Migration, Displacement, and Identity in Post-Soviet Russia, London–
New York 1998, s. 127-138.

4 L. H. Siegelbaum, L. Page Moch, Broad is My Native Land. Repertoires and Regimes 
of Migration in Russia’s Twentieth Century, Ithaca 2014, s. 228-231.
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Europy Wschodniej. Presja integracyjna na Białoruś, za-
inicjowana w 2019 r., oraz obserwowane od tego samego 
roku wzmożone wysiłki Federacji Rosyjskiej na rzecz szyb-
kiego uregulowania lub ewentualnie zamrożenia konfliktu 
na wschodzie Ukrainy doprowadziły do wzrostu napięć 
politycznych w regionie. Podejmowane przez Alaksandra 
Łukaszenkę próby balansowania między Wschodem i Za-
chodem ostatecznie zakończyły sfałszowane wybory pre-
zydenckie w Białorusi, których konsekwencją były masowe 
manifestacje w największych miastach państwa, jakich nie 
obserwowano od dekompozycji ZSRR, oraz pogłębiające 
się uzależnienie reżimu od Rosji. Władze brutalnie stłumi-
ły protesty, a uczestniczące w nich osoby zostały poddane 
bezprecedensowym represjom. Ich skutkiem była masowa 
migracja przymusowa, która w pierwszej kolejności objęła 
kontrkandydatów Łukaszenki w wyborach prezydenckich 
oraz ich najbliższe otoczenie i jawnych zwolenników. Następ-
nie do wyjazdu zmuszono przedstawicieli niezależnych me-
diów, likwidowanych organizacji pozarządowych, ale także 
osoby oskarżane o wspieranie opozycji. Skala represji i nie-
pewność jutra zachęciły także wysokiej klasy specjalistów 
do opuszczenia Białorusi. Dotyczyło to przede wszystkim 
pracowników prężnie rozwijającej się branży IT, ale także 
zwykłych mieszkańców, obawiających się zarówno prześla-
dowań, jak i głębokiej recesji.

Drugą, równie ważną kategorią migrantów przymusowych 
są osoby głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, któ-
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re zostały wprowadzone w błąd przez reżim Łukaszenki. Li-
czyły one na to, że dzięki wyjazdowi na Białoruś uda im się 
bez większych problemów przedostać do Unii Europejskiej. 
Nawet jeżeli większość z tej kategorii migrantów możemy 
w momencie przyjazdu na Białoruś zaliczyć do migrantów 
ekonomicznych, to wraz z eskalacją kryzysu, rosnącymi kosz-
tami utrzymania służb porządkowych przeznaczonych do ich 
nadzorowania oraz znacznymi kosztami wsparcia dla migran-
tów przebywających w strefie przygranicznej rosła frustracja 
funkcjonariuszy reżimu, którzy coraz brutalniej obchodzili 
się z „turystami” z państw MENA (Middle East and North 
Africa). Migranci byli bici, zastraszani, okradani, przeganiani 
z miejsca na miejsce. Ograniczano im dostęp do procedur azy-
lowych i w końcu zmuszano ich do opuszczenia terytorium 
Białorusi przez wskazane przez białoruskie służby mundu-
rowe gorzej strzeżone miejsca na granicy polsko-białoruskiej 
i polsko-litewskiej. Funkcjonariusze bezpośrednio pomagali 
migrantom nielegalnie przekraczać granicę, a kiedy byli oni 
zawracani, ponownie poddawano ich represjom i zmuszano 
do możliwie szybkiego opuszczenia terenu Białorusi. Z tego 
względu tę kategorię migrantów możemy zakwalifikować do 
migrantów przymusowych. Białoruś trudno w takich oko-
licznościach nazwać państwem bezpiecznym dla migrantów.

Pod względem liczebności największą falę migracji przy-
musowej po 2020 r. stanowiły osoby poszukujące bezpiecz-
nego schronienia po nowej, prowadzonej na pełną skalę 
rosyjskiej agresji. 24 lutego 2022 r. rozpoczął się kolejny etap 
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dramatu ludności cywilnej Ukrainy, która po raz kolejny 
masowo musiała opuścić swoje domy i szukać schronienia 
w innych regionach państwa, ewentualnie za granicą, głów-
nie w Polsce, Niemczech i Czechach. Władzom Ukrainy nie 
udało się jeszcze rozwiązać problemu osób wewnętrznie 
przesiedlonych po aneksji Krymu i wywołaniu przez Rosję 
sztucznego separatyzmu na Donbasie, a już nowa, znacz-
nie bardziej intensywna agresja spotęgowała stojące przed 
nimi wyzwania. Bez solidarnego wsparcia społeczeństwa 
i ukraińskich wolontariuszy nie byłoby możliwe w tak krót-
kim czasie udzielenie pomocy tak dużej liczbie osób. Ruch 
wolontariacki niosący wsparcie Ukrainie aktywizował się 
praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej.  
Podobnie ogromne znaczenie miało wsparcie charytatyw-
ne płynące na Ukrainę praktycznie z całego świata. Jednak 
sytuacja ukraińskich migrantów przymusowych w dużej 
mierze będzie zależała od dalszego przebiegu wojny.

Specyficzną kategorią migrantów przymusowych są mi-
granci zarobkowi z obszaru poradzieckiego, którzy w kon-
sekwencji pandemii COVID-19 i wprowadzonych czasowo 
restrykcji covidowych zmuszeni byli okresowo opuścić Fe-
derację Rosyjską, gdyż nie dysponowali środkami na utrzy-
manie w czasie obowiązującej izolacji, która spowodowała 
kilkumiesięczne przestoje wielu branż gospodarki. Kolej-
nym fenomenem jest masowa migracja przymusowa Rosjan 
uciekających z Federacji Rosyjskiej po 24 lutego 2022 r., tj. 
zaraz po ogłoszeniu nowej fazy wojny, wśród których było 
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wielu znanych celebrytów, a także wyjazdy po ogłoszonej 
21 września 2022 r. przez Władimira Putina tzw. „częściowej” 
mobilizacji. W obawie przed wysłaniem na Ukrainę kilkaset 
tysięcy młodych mężczyzn, niekiedy z rodzinami, opuściło 
Rosję wszystkimi możliwymi drogami. Najwięcej, bo aż po-
nad 200 tys. osób, trafiło do Kazachstanu.

Celem pracy jest analiza uwarunkowań, skali, znaczenia 
i perspektyw migracji przymusowej w Europie Wschodniej 
po 2020 r., a także charakterystyka fenomenu i jego znaczenie 
z perspektywy regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
w ujęciu ponadregionalnym. W toku prowadzonych badań 
przybliżone zostały kluczowe uwarunkowania, geografia, ska-
la oraz perspektywy rozwoju zjawiska. Ukazano migracje wy-
muszone prześladowaniami opozycji białoruskiej przez reżim 
Łukaszenki, migracje powiązane z przerzutem osób z Bliskie-
go Wschodu i Afryki przez granicę polsko-białoruską, biało-
rusko-litewską i białorusko-łotewską. Scharakteryzowano 
migrację przymusową z Rosji, wywołaną agresją na Ukrainę 
oraz tzw. „częściową” mobilizacją, a także migracje w obrębie 
i z Ukrainy, stanowiące konsekwencję rosyjskiej napaści.

W trakcie badań posługiwano się metodą analizy danych 
zastanych z elementami metody porównawczej. Wykorzy-
stano także wywiady pogłębione, częściowo ustrukturyzo-
wane, przeprowadzone z uchodźcami wojennymi z Ukrainy 
po 24 lutego 2022 r.



17Prace IEŚ  •  Nr 9/2022

Migracje przymusowe 
z Białorusi po sfałszowanych 
wyborach prezydenckich 
z 2020 r.

Rok 2020 z punktu widzenia sytuacji ludnościowej Białorusi 
był przełomowy pod wieloma względami. Przede wszyst-
kim pandemia COVID-19, podobnie jak w wielu innych 
państwach regionu, skutkowała znaczną nadumieralno-
ścią mieszkańców Białorusi. Precyzyjna skala tego zjawiska 
jest trudna do określenia, ponieważ władze nie zdecydowały 
się na ujawnienie danych statystycznych dotyczących zgo-
nów. Wiadomo tylko, że od 2019 do 2021 r. liczba mieszkań-
ców Białorusi zmniejszyła się z 9,41 mln do 9,25 mln5. Jednak 

5 И. B. Медведева (red.), Беларусь в цифрах. Статистический справочник, 
Минск 2022, s. 8.

1. 
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sam fakt utajnienia kluczowych statystyk dotyczących ru-
chu naturalnego ludności może świadczyć o tym, że był to 
problem poważny.

Drugim kluczowym elementem warunkującym sytuację 
ludnościową była masowa migracja przymusowa, będąca 
skutkiem represji, jakie dotknęły społeczeństwo obywatel-
skie w Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich 
w sierpniu 2020 r. Po masowych protestach ludności biało-
ruskie więzienia zapełniły się aresztowanymi, którzy niejed-
nokrotnie byli tam poddawani torturom. Skala represji nie 
miała precedensu. Według szacunków białoruskiej opozy-
cji objęły one ponad 40 tys. osób, a przynajmniej 10 straciło 
życie w niewyjaśnionych okolicznościach. Najgłośniejszy 
przypadek to śmierć Ramana Bandarenki, który w listopa-
dzie 2020 r. w wyniku pobicia przez milicję zmarł w mińskim 
szpitalu. Władze próbowały budować fałszywą narrację, 
jakoby przyczyną śmierci było upojenie alkoholowe. Le-
karz, który ujawnił zaprzeczającą tej wersji kartę pacjenta, 
i dziennikarka opisująca całą sprawę, zostali skazani przez 
białoruski sąd.

Brutalne represje wymierzone w białoruskie społeczeń-
stwo uzasadniała wszechobecna propaganda państwowa, 
tworzona przy udziale specjalistów z Rosji. To przy ich 
wsparciu powstawały materiały propagandowe o powiąza-
niach liderów opozycji z zachodnimi służbami, o planowaniu 
rzekomego przewrotu zbrojnego czy organizowaniu anty-
państwowej partyzantki. Rozprawiono się także z głównymi 
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mediami opozycyjnymi: popularnym portalem Tut.by oraz 
gazetą internetową „Nasza Niwa”. Telewizja Biełsat uzna-
na została za organizację ekstremistyczną. Prześladowano 
również przeciwników reżimu przebywających za granicą. 
Nie zawahano się zmusić do lądowania w Mińsku samolotu 
z białoruskim blogerem Ramanem Pratasiewiczem, zastra-
szać na olimpiadzie w Tokio biegaczkę Kryscinę Cimanouską 
i – na co wiele wskazuje – przyczynić się do śmierci Witala 
Szyszowa, białoruskiego działacza społecznego rezydujące-
go w Kijowie6.

Represje wobec protestujących skutkowały naciskami 
ze strony państw Zachodu na Białoruś, by zainicjowała ona 
rozmowy z opozycją. Polski rząd zaproponował nawet możli-
wość realnego wsparcia gospodarczego Białorusi w przypad-
ku podjęcia takich rozmów. Reżim Łukaszenki kategorycznie 
odrzucił propozycje i odpowiedział wzmożonymi prześlado-
waniami wymierzonymi w przeciwników oraz ostrą anty-
zachodnią propagandą. W konsekwencji Unia Europejska 
zdecydowała się na wprowadzenie sankcji personalnych 
oraz sektorowych sankcji gospodarczych, w czym wspar-
ły ją m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, 
Szwajcaria.

Osoby uczestniczące w protestach czy manifestujące 
strojem lub słownie swoje poparcie dla opozycji niejedno-

6 A. Szabaciuk, Białoruś rok po wyborach prezydenckich: próba bilansu, „Komentarze 
IEŚ” 2021, nr 427.
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krotnie poddawane były szykanom w miejscu zatrudnienia. 
Wiele z nich zwolniono z pracy. Represjom poddano również 
działające w Białorusi organizacje pozarządowe. Według 
Centrum Ochrony Praw Człowieka „Wiasna” po sierpniu 
2020 r. władze zlikwidowały lub zainicjowały proces likwi-
dacji 275 organizacji pozarządowych7. W konsekwencji osoby 
zaangażowane w działalność opozycyjną, ewentualnie po-
pierające przeciwników Łukaszenki, niejednokrotnie zmu-
szone były do wyjazdu za granicę – najczęściej do Polski 
i Litwy, które najbardziej otworzyły się na migrantów poli-
tycznych z Białorusi.

Ustalenie skali migracji przymusowej z Białorusi po 
2020 r. jest zadaniem niezwykle trudnym. Tym bardziej że nie 
wszystkie osoby, które zdecydowały się na wyjazd, skorzy-
stały z preferencyjnych zasad, jakie zaoferowały im państwa 
Unii Europejskiej. Część migrantów wyjechała w oparciu 
o wcześniej obowiązujące przepisy, umożliwiające legalizację 
pracy i zatrudnienia. W przypadku Polski pojawiły się dwie 
nowe możliwości, jakie wprowadzono w odpowiedzi na ma-
sowe represje reżimu Łukaszenki: wizy Schengen i krajowe 
wydane w celu „przyjazdu ze względów humanitarnych, 
z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynaro-
dowe” oraz wizy wydawane w ramach programu Poland. Bu-

7 Ликвидация гражданского общества. Полный список НГО, столкнув-
шихся с давлением белорусских властей, Вясна, https://spring96.org/ru/
news/104540 [dostęp: 28.09.2022].

https://spring96.org/ru/news/104540
https://spring96.org/ru/news/104540
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siness Harbour. Wizy humanitarne na podstawie nowelizacji 
ustawy o cudzoziemcach z 28 października 2020 r. oraz roz-
porządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 20 listo-
pada 2020 r. umożliwiały od 1 grudnia 2020 r. podejmowanie 
zatrudnienia bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na 
pracę. Podobnie sytuacja przedstawiała się z osobami, które 
przybyły do Polski w oparciu o program Poland. Business 
Harbour. Mogły one przyjeżdżać do Polski wraz z rodzina-
mi i pracować bez zezwolenia oraz zakładać działalność 
gospodarczą8.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych wizy 
humanitarne w Polsce w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do 
30 czerwca 2022 r. otrzymało 36 614 osób, z czego 10 877 po 
24 lutego 2022 r. W tym samym okresie Polska wydała Biało-
rusinom 355 992 wizy. Do 5 września 2022 r. Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu obsłużyła w ramach programu Poland. 
Business Harbour ponad 140 firm, które zgłosiły do relokacji 
ok. 49 tys. pracowników, z czego ok. 35 tys. (70%) po agresji 
Rosji na Ukrainę. Większość to obywatele Białorusi9.

8 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy cudzoziemcach oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. poz. 2023); Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyska-
nia zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 2081).

9 Poland Business Harbour – cieszący się popularnością rządowy program po raz ko-
lejny zostaje rozszerzony, https://www.paih.gov.pl/20220905/poland_business_
harbour# [dostęp: 28.09.2022].

https://www.paih.gov.pl/20220905/poland_business_harbour
https://www.paih.gov.pl/20220905/poland_business_harbour
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W czerwcu 2022 r. według danych Urzędu ds. Cudzoziem-
ców w Polsce Kartę Pobytu uzyskało 50 505 Białorusinów, 
w tym zezwolenie na pobyt stały posiadało 27 932, a czasowy – 
19 607. Dodatkowo w pierwszej połowie 2022 r. status uchodź-
cy otrzymało 293 Białorusinów, a ochroną uzupełniającą 
objęto 293 osoby. Zdecydowana większość zezwoleń na pobyt 
czasowy łączy się z podjęciem pracy. Warto też zauważyć, że 
tylko 28% zezwoleń wydano osobom powyżej 40 roku życia. 
Grupą dominującą są osoby w wieku od 20 do 39 lat (55%)10. 
Należy podkreślić, że liczba obywateli Białorusi posiadają-
cych różnego typu ważne zezwolenie na pobyt na terytorium 
Polski w ostatnich latach systematycznie rośnie. Według 
Eurostatu na dzień 31 grudnia 2019 r. były to 55 902 osoby, 
61 533 w tym samym dniu 2020 r. oraz 133 595 w roku 2021. 
Możemy oczekiwać, że w roku obecnym liczba ta dodatko-
wo wzrośnie z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Należy 
również podkreślić, że Polska jest najpopularniejszym kie-
runkiem migracji Białorusinów w Unii Europejskiej według 
danych Eurostatu. Drugim popularnym kierunkiem migracji 
jest Litwa. W przypadku kolejnych państw emigracyjnych 
(Niemiec i Czech) skala wyjazdów jest znacznie mniejsza.

10 Wyliczenia własne na podstawie danych Urzędu ds. Cudzoziemców.
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Tab. 1. Liczba różnego typu ważnych zezwoleń na pobyt wystawionych obywatelom 
Białorusi według państw. Stan na 31 grudnia danego roku

2017 2018 2019 2020 2021

Polska 48 615 49 599 55 902 61 533 133 595

Litwa 9 338 12 215 18 665 24 432 32 249

Niemcy 19 304 19 862 17 681 17 147 17 618

Czechy 5 429 6 386 7 144 7 118 8 020

Źródło: Eurostat

Program Poland. Business Harbour skierowany jest 
przede wszystkim do specjalistów z branży IT. Jednak na 
wyjazd decydują się także specjaliści z innych branż oraz 
osoby, które szukają zatrudnienia w Unii Europejskiej, oba-
wiając się represji lub nie widząc szans na szybką zmianę 
sytuacji politycznej i gospodarczej w Białorusi. Kolejnym 
czynnikiem, który może zachęcać do wyjazdów, jest obawa 
przed eskalacją wojny w Ukrainie i potencjalnym bezpośred-
nim włączeniem się armii białoruskiej do działań zbrojnych.
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Kryzys na granicy  
polsko-białoruskiej  
i problem migracji 
przymusowej

Z problemem migracji przymusowych łączy się także kwe-
stia kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, będącego kon-
sekwencją niekonwencjonalnej polityki reżimu Łukaszenki, 
której celem jest wywarcie nacisku na państwa członkow-
skie Unii Europejskiej poprzez wzmożenie presji migracyjnej. 
Należy zauważyć, że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy 
politycy próbują wykorzystać masowe migracje ludności, 
osobisty dramat setek tysięcy osób, dla celów własnej poli-
tyki zagranicznej. Kelly Greenhill przytacza przykład Libii 
rządzonej przez dyktatora Muammara al-Gaddafiego, któ-

2. 
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remu udało się w 2004 r. wynegocjować z Unią Europejską 
zniesienie sankcji w zamian za obietnicę powstrzymania 
napływu do Europy rosnącej fali osób pragnących ubiegać 
się o azyl w Unii Europejskiej11. Inny przykład to porozumie-
nie Unii Europejskiej i Turcji w sprawie uchodźców, którego 
celem miało być powstrzymanie nielegalnego napływu sy-
ryjskich uchodźców z terytorium Turcji w zamian za pomoc 
humanitarną na rzecz uchodźców oraz obietnicę zniesienia 
w niedalekiej przyszłości wiz i powrotu do negocjacji akce-
syjnych12.

Podobną strategię łączenia polityki migracyjnej z poli-
tyką zagraniczną możemy zaobserwować w Federacji Ro-
syjskiej. Wraz z krystalizowaniem się założeń owej polityki 
po kryzysie finansowym 2008 r. i wzroście neoimperialnej 
presji władz Rosji na państwa poradzieckie, dostęp do ro-
syjskiego rynku pracy traktowano jako instrument nacisku 
na biedniejsze państwa obszaru poradzieckiego, uzależ-
nione od transferów finansowych od migrantów zarobko-
wych pracujących w Rosji. Dotyczyło to przede wszystkim 
państw Azji Centralnej. Przykładowo w 2008 r. transfery 
finansowe z zagranicy stanowiły aż 44,1% PKB Tadżyki-
stanu, a w 2018 r. – 32,5% PKB Kirgistanu13. Ten stan rzeczy 

11 K. M. Greenhill, Weapons of Mass Migration. Forced Displacement, Coercion, and 
Foreign Policy, Ithaca 2010, s. 1-2.

12 K. Rygiel, F. Baban, S. Ilcan, The Syrian Refugee Crisis: The EU-Turkey ‘Deal’ and Tem-
porary Protection, „Global Social Policy”, t. 16, 2016, nr 3.

13 Personal remittances, received (% of GDP). World Bank data [dostęp: 30.09.2022].
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wymuszał na części państw WNP ustępstwa polityczne na 
rzecz Federacji Rosyjskiej, m.in. w kwestii reintegracji ob-
szaru poradzieckiego14.

Federacja Rosyjska wykorzystywała politykę migracyj-
ną jako element polityki zagranicznej także w innych sytu-
acjach. Jak zauważa Caress Schenk, po zestrzeleniu przez 
Turcję rosyjskiego myśliwca przy granicy syryjsko-turec-
kiej Rosja zniosła reżim bezwizowy dla tureckich turystów 
i wprowadziła ograniczenia w zatrudnianiu tureckich pra-
cowników. Z kolei po aneksji Krymu i zdestabilizowaniu 
Donbasu wykorzystywano ułatwienia w prawie migracyj-
nym oraz wprowadzono uproszczoną procedurę naturali-
zacji, aby w ten sposób zachęcić do wyjazdu i osiedlenia się 
w Rosji wybrane kategorie obywateli Ukrainy15. Podobne 
działania Rosja stosuje po rozpoczęciu nowej fazy agresji 
na Ukrainę, tj. od 24 lutego 2022 r.

Nie są to jednak jedyne próby wykorzystywania przez 
Rosję presji migracyjnej w polityce zagranicznej. Część spe-
cjalistów oskarża Rosję, że wspierając reżim Baszara al-Asada 
w walce z opozycją, chce pogłębić chaos polityczny w Syrii 
i w ten sposób celowo destabilizować region, aby stymu-

14 A. Szabaciuk, 30 lat rosyjskiej polityki imigracyjnej i jej znaczenie z perspektywy Fe-
deracji Rosyjskiej i obszaru poradzieckiego, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-
-Wschodniej”, t. 19, 2021, nr 2, s. 367.

15 C. Schenk, Assessing Foreign Policy Commitment Through Migration Policy in Rus-
sia, „Demokratizatsiya”, t. 24, 2016, nr 4, s. 471-188.



Andrzej Szabaciuk

Prace IEŚ  •  Nr 9/202228

lować nowe strumienie migracyjne do Unii Europejskiej16. 
Pojawiają się również oskarżenia, że prowadzona od lutego 
2022 r. blokada portów czarnomorskich Ukrainy ma na celu 
wywołanie poważnego kryzysu żywnościowego, którego 
skutkiem będzie masowa migracja mieszkańców Afryki – 
głównie do Unii Europejskiej17. Podpisanie porozumienia 
zbożowego w Turcji wprawdzie umożliwiło Ukrainie eksport 
części zeszłorocznych plonów, ale ze względu na trwającą 
wojnę niemożliwy będzie powrót do skali eksportu z lat 
poprzednich.

Białoruś, wykorzystując doświadczenia innych państw, 
próbowała wywołać kryzys migracyjny przez otwarcie no-
wego szlaku migracyjnego z Bliskiego Wschodu i Afryki, 
prowadzącego przez terytorium jej państwa do Unii Europej-
skiej – przede wszystkim do Polski i Litwy, które najbardziej 
zabiegały o obłożenie reżimu Łukaszenki surowymi sank-
cjami oraz wprost zdecydowały się na poparcie białoruskiej 
opozycji demokratycznej. Jednak bezpośrednią przyczyną 
zwrotu w polityce Białorusi były reperkusje wymuszenia 
lądowania w Mińsku samolotu Ryanair z Ramanem Pra-
tasiewiczem na pokładzie. Łukaszenka wprost ostrzegał 

16 H. Ellyatt, Putin ‘weaponizing’ migrant crisis to hurt Europe, CNBC, 30.09.2022,  
https://www.cnbc.com/2016/03/02/putin-weaponizing-migrant-crisis-to-hurt-
-europe.html [dostęp: 30.09.2022].

17 E. Braw, Russia Is Taking Advantage of the Invasion-Stirred Migration Crisis, „Foreign 
Policy” 2022, 18.07.2022, https://foreignpolicy.com/2022/07/18/russia-ukraine-war-
-migration-food-crisis-putin/ [dostęp: 30.09.2022].

https://www.cnbc.com/2016/03/02/putin-weaponizing-migrant-crisis-to-hurt-europe.html
https://www.cnbc.com/2016/03/02/putin-weaponizing-migrant-crisis-to-hurt-europe.html
https://foreignpolicy.com/2022/07/18/russia-ukraine-war-migration-food-crisis-putin/
https://foreignpolicy.com/2022/07/18/russia-ukraine-war-migration-food-crisis-putin/
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Zachód przed konsekwencjami zaostrzenia sankcji wobec 
Białorusi. Po raz pierwszy sugerował poluzowanie kontroli 
na granicy z Unią Europejską, kiedy 26 maja 2021 r. w białoru-
skim parlamencie powiedział: „Zatrzymywaliśmy narkotyki 
i migrantów – teraz sami będą je zażywać i ich wyłapywać”. 
22 czerwca 2021 r., w czasie brzeskich uroczystości upamięt-
niających wybuch Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, stwierdził: 
„Dzisiaj oni [Zachód] wyli. Ach, Białorusini nas nie bronią. 
Na Litwę, Łotwę i do Polski napłynęły tysiące nielegalnych 
migrantów. Oni [Zachód] domagają się od nas ochrony przed 
kontrabandą, narkotykami. Aż zza Atlantyku słyszymy sy-
gnały: pomóżcie, tak jak wcześniej, zatrzymajcie materiały 
promieniotwórcze, aby nie dostały się do Europy. Aż chce się 
zapytać, czyście zwariowali? Rozpętaliście przeciwko nam 
wojnę hybrydową i żądacie, aby was bronić jak dawniej?”18.

Informacje zebrane przez białoruską opozycję, nieza-
leżnych dziennikarzy białoruskich i ukraińskich, ale także 
dane wywiadowcze służb zachodnich potwierdzają, że Bia-
łoruś rozmyślnie starała się wywołać kryzys migracyjny 
na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Działania te były 
zaplanowane przez białoruskie służby i miały nosić krypto-
nim „Śluza”. W opinii białoruskiego dziennikarza Tadeusza 
Giczana, byłego redaktora kanału Nexta, operację specjalną 
pod takim kryptonimem białoruskie służby przygotowały 

18 A. Szabaciuk, Kryzys na granicy polsko-białoruskiej w percepcji władz Federacji Ro-
syjskiej i Białorusi, „Komentarze IEŚ” 2021, nr 477.
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jeszcze w latach 2010-2011. Wiedzę na ten temat pozyskał on 
od byłych funkcjonariuszy służb białoruskich skupionych 
w organizacji BYPOL, założonej w Warszawie przez byłych 
białoruskich mundurowych, którzy po sfałszowanych wy-
borach prezydenckich zdecydowali się na wyjazd z Białorusi. 
Pomysłodawcą operacji byli obecny szef białoruskiego KGB 
gen. Iwan Tertel i jego brat Jurij. Celem ich działań było po-
zyskanie środków z Unii Europejskiej na ochronę granic. 
W maju 2021 r. skala tej operacji została znacznie zwiększona 
i nie sprowadzała się wyłącznie do tolerowania nielegalnego 
przekraczania granicy polsko-białoruskiej, ale rozwinęła się 
w szeroko zakrojoną akcję wydawania mieszkańcom Bliskie-
go Wschodu wiz turystycznych i wprowadzania ich w błąd 
poprzez sugestię, że z Białorusi można łatwo przedostać się 
do Unii Europejskiej. Skutkowało to znacznym wzrostem 
zainteresowania lotami „turystycznymi” z lotnisk w Bagda-
dzie, Bejrucie, Damaszku oraz pośrednio ze Stambułu. Cały 
proces koordynowały białoruskie biura podróży, które po-
bierały wysokie opłaty za pomoc w zorganizowaniu przy-
jazdu19. Na podstawie ankiet zebranych wśród migrantów 
organizacja Human Rights Watch ustaliła, że koszty pakietu, 
w skład którego wchodziły wizy, ubezpieczenie podróżne, 

19 T. Giczan, Operacja „Śluza”. Co naprawdę się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, 
http://waidelotte.org/operacja-sluza-co-naprawde-sie-dzieje-na-polsko-bialo-
ruskiej-granicy/#more-152 [dostęp: 30.09.2022].
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transport do granicy, noclegi w hotelach i opcjonalnie bilet 
samolotowy, wynosiły od 3 do 17 tys. dolarów20.

Działania te wpisują się w szereg irracjonalnych pomy-
słów, na jakie na przestrzeni ostatnich lat zdecydował się 
Alaksandr Łukaszenka, chcąc odpowiedzieć na sankcje Unii 
Europejskiej, ewentualnie pozyskać dodatkowe dochody 
budżetowe. Do repertuaru takich kroków można zaliczyć 
ograniczenia w przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej 
pod pretekstem restrykcji covidowych21 oraz zniesienie 1 lip-
ca 2022 r. wiz dla obywateli Litwy, Łotwy i Polski chcących 
odwiedzić Białoruś22.

Wywołując kryzys migracyjny, reżim Łukaszenki liczył 
na zniesienie sankcji uderzających w najbardziej dochodo-
we gałęzie gospodarki państwa. Warto podkreślić, że chęć 
rozpoczęcia rozmów w sprawie sytuacji na granicy władze 
białoruskie deklarowały praktycznie od początku nasilenia 
się zjawiska migracji nieudokumentowanej. W wypowiedzi 
z 2 września 2021 r. dla „Sputnik Białoruś” minister spraw 
zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej stwierdził, że od 
kwietnia Białoruś bezskutecznie proponuje Unii Europej-
skiej rozmowy dotyczące kwestii migracyjnych. Dobitnie 

20 „Umierajcie tutaj albo idźcie do Polski”, Human Rights Watch, https://www.hrw.
org/pl/report/2021/11/24/380464 [dostęp: 03.10.2022].

21 A. Szabaciuk, Razem z „bratnim narodem”. Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-
-CoV-2 na Białorusi, „Komentarze IEŚ” 2021, nr 305.

22 Visa-free entry for citizens of Lithuania, Latvia and Poland, Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Belarus, https://mfa.gov.by/en/visa/freemove/states/ [dostęp: 
03.10.2022].

https://www.hrw.org/pl/report/2021/11/24/380464
https://www.hrw.org/pl/report/2021/11/24/380464
https://mfa.gov.by/en/visa/freemove/states/
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sprawę ewentualnych negocjacji postawił sam Alaksandr 
Łukaszenka 12 września 2021 r., w czasie manewrów „Za-
pad-2021”. Podczas konferencji prasowej na jednym z po-
ligonów kategorycznie stwierdził, że nie będzie prowadził 
żadnych rozmów z Zachodem do momentu zdjęcia sankcji: 
„Chcecie żyć bezpiecznie – przyjeżdżajcie. Ustalimy miej-
sce, będziemy się spotykać, omówimy te kwestie. Ale dopó-
ki te bezmyślne sankcje oraz niszczenie naszych ludzi nie 
zostaną zniesione, nikt z nimi nie będzie rozmawiał, nie 
uklękniemy”23.

Władze Białorusi zdecydowały się wykorzystać tragedię 
tysięcy osób z Bliskiego Wschodu i Afryki do działań o cha-
rakterze hybrydowym, wymierzonych w sąsiednie państwa 
Unii Europejskiej. Według danych Frontexu w 2021 r. wschod-
nią granicę Unii Europejskiej z Białorusią przekroczyło 
w sposób nielegalny 7915 osób. Było to o 1069% więcej niż 
w roku poprzednim24. Ta liczba może jednak nie obejmo-
wać wszystkich osób, którym udało się przedostać do Unii 
Europejskiej.

Białoruskie służby dążyły do możliwie szybkiego wy-
pchnięcia ze swojego terytorium migrantów. Przedostanie 
się przez granicę ułatwiali im białoruscy strażnicy graniczni, 
którzy kierowali ich w gorzej strzeżone miejsca granicy, po-

23 A. Szabaciuk, Kryzys na granicy…
24 EU external borders in 2021: Arrivals above pre-pandemic levels, Frontex, https://

frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-
-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN [dostęp: 03.10.2022].

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN
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magali przecinać ogrodzenie z drutu kolczastego. Migranci 
byli bici, głodzeni, zastraszani, okradani z pieniędzy i sprzętu 
elektronicznego. Wyłudzano od nich łapówki za możliwość 
opuszczenia regionu przygranicznego. Szczególnie brutalnie 
obchodzono się z osobami, które nie były w stanie przedostać 
się przez granicę lub zostały zawrócone przez polskie służby 
mundurowe. W wyniku trudnych warunków pogodowych 
oraz terenowych na granicy polsko-białoruskiej zginęło kil-
kanaście osób25. Część po nieudanych próbach przekrocze-
nia granicy została ewakuowana do państw pochodzenia, 
głównie do Iraku.

Polska, Litwa i Łotwa stanowczo odpowiedziały na dzia-
łania reżimu Łukaszenki, zwiększając intensywność kon-
troli granicznych, budując bariery na granicy z Białorusią 
i zawracając osoby nielegalnie przekraczające granice (tzw. 
push-back, co budziło protesty części organizacji pozarządo-
wych czy obrońców praw człowieka). Jednoznaczną postawę 
wobec działań Łukaszenki przyjęła także Unia Europejska, 
która w grudniu 2021 r. wprowadziła kolejny, piąty pakiet 
sankcji, jeszcze mocniej uderzający w białoruską gospodar-
kę. W 2022 r. intensywność nieregularnej migracji z Białoru-
si znacznie spadła. Coraz częściej na przekroczenie granicy 
białorusko-polskiej decydowały się osoby, które ostatnie 
miesiące spędziły w Federacji Rosyjskiej i podjęły decyzję 

25 „Umierajcie tutaj albo…
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o wyjeździe do Europy. Służby białoruskie w dalszym ciągu 
zarabiają na pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy.

Polityka reżimu Łukaszenki wobec migrantów dowodzi, 
że Białoruś nie jest bezpiecznym państwem dla osób chcą-
cych wnioskować o status uchodźcy. Władze utrudniały im 
dostęp do procedur azylowych, ponadto ograniczano moż-
liwość swobodnego przemieszczania się po terytorium pań-
stwa. Wykorzystywano ich w cynicznej polityce wobec Unii 
Europejskiej, żerując na tragedii osób, które chciały zapewnić 
swoim bliskim lepsze, bezpieczniejsze życie.



35Prace IEŚ  •  Nr 9/2022

Migracje przymusowe 
z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

Ostatnie lata były niezwykle trudnym okresem, szczególnie 
z punktu widzenia mieszkańców wschodu i południa Ukra-
iny. Aneksja Krymu i sztucznie wykreowany przez Rosję 
separatyzm Donbasu w 2014 r. diametralnie zmieniły realia 
bytowe milionów osób żyjących na tym obszarze. Agresja 
zbrojna, prześladowania osób o proukraińskich poglądach, 
bezrobocie i brak perspektyw na szybką poprawę sytuacji 
bytowej skłoniły miliony mieszkańców do wyjazdu. Część 
przemieściła się na nieobjęte działaniami zbrojnymi obszary 
Ukrainy. Inni zdecydowali się na wyjazd za granicę. Osoby, 
które po 2014 r. w wyniku walk na Donbasie szukały schro-

3. 
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nienia głównie na terenach ukraińskich, najczęściej decy-
dowały się na wyjazd do kontrolowanych przez Ukrainę 
części obwodów donieckiego i ługańskiego. Ewentualnie 
wybierały sąsiednie obwody (charkowski, zaporoski), licząc 
na to, że wojna szybko się skończy i będą mogły powrócić 
do domów. Dotyczyło to przede wszystkim emerytów i osób 
schorowanych. Osoby młodsze i pozbawione złudzeń co do 
dalszego przebiegu rosyjskiej agresji jechały do dalej poło-
żonych obwodów. Najwięcej udało się do obwodu kijowskie-
go. Oficjalnie – jako osoby wewnętrznie przesiedlone (IDP) 
– zarejestrowało się ok. 1,7 mln migrantów. Jednak według 
wyliczeń Banku Światowego w wyniku wojny miejsce za-
mieszkania opuścić musiało 2,7 mln osób, a bezpośrednie 
skutki pierwszej fazy wojny odczuło ok. 4 mln osób. W kon-
sekwencji działań zbrojnych śmierć poniosło 30-40 tys. ukra-
ińskich wojskowych i cywilów26.

Rozpoczęta w 2014 r. wojna była też ważnym czynni-
kiem wypychającym, który stymulował wyjazdy za grani-
cę. Według danych UNHCR z 14 sierpnia 2015 r. od początku 
pierwszej fazy rosyjskiej agresji do sąsiednich państw wy-
jechało ponad 1,1 mln osób. Najwięcej miało trafić do Fede-
racji Rosyjskiej (911 tys.), Białorusi (126 tys.), Polski (68 tys.) 

26 Conflict in Ukraine. Socio-economic impacts of internal displacement and veteran 
return, Complete Report, World Bank, Washington 2017, s. 4-8; A. Szabaciuk, Za-
pomniane ofiary wojny. Osoby wewnętrznie przesiedlone (IDP) na Ukrainie, „Studia 
Europejskie” 2016, nr 3, s. 67-70.
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i na Węgry (5960)27. Te wyliczenia są jednak niepełne. Rosja 
postanowiła zachęcić Ukraińców do przyjazdu, upraszcza-
jąc zasady legalizacji pobytu i zatrudnienia, a następnie li-
beralizując kryteria naturalizacji. Jednak w konsekwencji 
dekoniunktury wywołanej rosyjską agresją, która dotknęła 
większość państw poradzieckich, dużą popularność zyskał 
kierunek zachodni – do Unii Europejskiej. W efekcie wzra-
stała liczba wyjazdów do Polski, Czech, Słowacji, Węgier, 
Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugali. Mogły one osiągnąć 
poziom nawet 2 mln osób w skali roku. W większości była 
to migracja zarobkowa krótkookresowa, jaką dodatkowo 
ułatwiło objęcie Ukrainy ruchem bezwizowym przez Unię 
Europejską w 2017 r.28

Największa grupa migrantów zarobkowych i edukacyj-
nych, szacowana na ok. 1,5 mln osób, jako kierunek wyjaz-
dów wybrała Polskę. Duża popularność wyjazdów do Polski 
wynika z szeregu czynników, m.in. uwarunkowań historycz-
nych, politycznych, gospodarczych, bliskości geograficznej 
czy bliskości kulturowej29. W ten sposób w szybkim tempie 
Polska z państwa emigracyjnego przekształciła się w pań-
stwo emigracyjne i imigracyjne, popularne nie tylko wśród 
migrantów z Europy Wschodniej.

27 Ukraine – Internally Displaced People [dostęp: 03.10.2022].
28 A. Szabaciuk, Znaczenie imigracji zarobkowej z Europy Wschodniej do Polski po 

2014 roku, Lublin 2020, s. 41-65.
29 Tamże, s. 11-63.
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Nowa faza rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, za-
początkowana przez tzw. „specjalną operację wojenną” 
24 lutego 2022 r., przyniosła niespotykaną do tej pory skalę 
zniszczeń, zmusiła miliony osób do pośpiesznego opusz-
czenia miejsca zamieszkania i zapoczątkowała największy 
kryzys humanitarny w Europie po II wojnie światowej. Ma-
sowy i gwałtowny przebieg ruchów ludnościowych wyma-
gał od władz Ukrainy oraz jej sojuszników nadzwyczajnych 
i szybkich działań, aby pomóc potrzebującym. Charakter 
migracji przymusowych w pierwszych dniach nowej fazy 
wojny wynikał przede wszystkim z niepewności dalszego 
przebiegu działań zbrojnych i strachu przed zajęciem przez 
Rosję całego terytorium Ukrainy. Część osób przemieszczała 
się w kierunku stosunkowo bezpiecznych obwodów Ukra-
iny. Inne zdecydowały się na wyjazd za granicę, oczekując 
na przejściach granicznych w długich kolejkach. Masowy 
charakter przepływów ludnościowych stanowił poważne 
wyzwanie z punktu widzenia ukraińskiej infrastruktury 
transportowej. Główny ciężar przewozu ludzi wzięła na sie-
bie kolej, która w pierwszych dniach inwazji prowadzonej na 
pełną skalę ograniczyła wielkość bagażu, jaki pasażerowie 
mogli ze sobą zabrać30. Sytuacja ustabilizowała się w drugiej 
połowie marca.

Według danych UNHCR już 8 marca Ukrainę opuściło 
ponad 2 mln uchodźców wojennych. Największa grupa tra-

30 Wywiad autora z Natalią z Kijowa z 10 marca 2022 r.
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fiła do Polski (do 4 marca jej granicę przekroczyło ponad 
1 mln uchodźców ukraińskich)31. Jednak liczba migrantów 
przymusowych, którzy trafili do Unii Europejskiej, systema-
tycznie rosła. 24 marca 2022 r. było już 3,67 mln uchodźców 
wojennych oraz 6,5 mln osób wewnętrznie przesiedlonych, 
które uciekły przed wojną, ale pozostały w Ukrainie, a 12 mln 
stanowiły osoby bezpośrednio doświadczone przez wojnę, 
potrzebujące wsparcia humanitarnego32. W kwietniu i maju, 
już po przeniesieniu ciężaru walk na południe i wschód 
Ukrainy, coraz więcej osób decydowało się na powrót do 
domu. W oparciu o dane UNHCR z 4 października 2022 r., 
do Europy trafiło 7,64 mln uchodźców wojennych z Ukra-
iny. 4,21 mln objętych zostało różnymi formami ochrony 
tymczasowej lub analogicznej formy ochrony regulowanej 
przez prawo krajowe33. Według badań prowadzonych przez 
UNHCR między majem a sierpniem 2022 r., wśród uchodź-
ców wojennych 99% stanowiły osoby narodowości ukraiń-
skiej. Dominowały kobiety (86%), a wiek przeciętnej osoby 
objętej badaniem wynosił 35-59 lat (49%). Najczęściej były to 
osoby z wykształceniem wyższym (47%), które w Ukrainie 
pozostawały aktywne zawodowo (73%)34.

31 UNHCR, Ukraine situation: Flash Update 1, New York 2022, s. 1-4.
32 UNHCR, Ukraine Situation Flash Update 5, New York 2022, s. 1-5.
33 Ukraine refugee situation, UNHCR, https://data.unhcr.org/en/situations/ukra-

ine [dostęp: 09.10.2022]; UNHCR, Ukraine situation Flash Update 32, New York 
2022, s. 1-3.

34 Regional Protection Profiling & Monitoring, UNHCR, https://data.unhcr.org/en/si-
tuations/ukraine [dostęp: 09.10.2022].

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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Jak wynika z wyliczeń Międzynarodowej Organizacji ds. 
Migracji (IOM), na koniec sierpnia 2022 r. szacunkowa licz-
ba osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie wynosi 
6,97 mln (stan na 23 sierpnia 2022 r.). Warto jednak podkre-
ślić, że systematycznie rośnie liczba tych, którzy decydują się 
na powrót. Szacuje się, że wróciło 6,01 mln osób. Przy czym 
uchodźcy wojenni, którzy wrócili z zagranicy, stanowią zale-
dwie 15% ogólnej liczby powrotów. Wśród osób wewnętrznie 
przesiedlonych najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy 
obwodu donieckiego (21%), charkowskiego (21%), kijowskiego 
(10%), mikołajewskiego (10%) i zaporoskiego (8%)35.

Najwięcej osób wewnętrznie przesiedlonych wyjechało 
do obwodu dniepropietrowskiego (10%), kijowskiego (10%), 
charkowskiego (9%), zaporoskiego (6%) oraz lwowskiego 
(6%). Najczęściej wybierano obwody wschodniej Ukrainy 
(28%), zachód Ukrainy (25%), północ (17%) i centrum (15%). 
Większość z IDP w Ukrainie to kobiety (70%), osoby w wie-
ku 25-35 lat (25%) oraz w wieku 35-45 lat (25%). Dodatkowo 
członkami decydującej się na wyjazd rodziny są często osoby 
starsze (46% rodzin), matki z dziećmi (38%), osoby chronicz-
nie chore (36%) oraz niepełnosprawne (25%)36.

Kluczowym problemem, z jakim mierzą się migranci przy-
musowi, jest brak pieniędzy (dotyczy to 60% rodzin IDP). 

35 IOM, Ukraine Internal Displacement Report. General Population Survey, Round 8, 
23.08.2022, s. 1-3.

36 Tamże.
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Większość rodzin próbuje radzić sobie z tym problemem, 
wydając oszczędności (75%), oszczędzając na jedzeniu (68%), 
redukując inne ważne wydatki poza jedzeniem (67%), oszczę-
dzając na wydatkach zdrowotnych (54%). Warto też zazna-
czyć, że ponad połowa rodziców ma problemy z dostępnością 
preparatów do karmienia niemowląt i dzieci37.

Masowy i gwałtowny przebieg migracji przymusowej 
wywołanej rosyjską agresją wymagał ogromnego zaanga-
żowania społeczeństwa obywatelskiego. Dotyczyło to za-
równo Ukrainy, jak i części państw, które wzięły na siebie 
największy ciężar związany z pomocą migrantom przymu-
sowym – przede wszystkim Polski. W przypadku Ukrainy 
rozkwit organizacji pozarządowych oraz koncentrujących 
się na dostarczaniu pomocy humanitarnej i wojskowej 
był efektem „rewolucji godności” oraz rosyjskiej agresji 
w 2014 r. Wraz z eskalacją napięć na kijowskim Majdanie 
wspierano uczestników antyrządowych protestów, a na-
stępnie zaopatrywano wojsko w niezbędne wyposażenie 
(hełmy, kamizelki kuloodporne, noktowizory, drony, zesta-
wy medyczne), dostarczano prowiant oraz niesiono po-
moc migrantom przymusowym ze wschodu Ukrainy. Po 
24 lutego 2022 r. część z działających wcześniej organizacji 
zaangażowała się w pomoc ukraińskiej armii oraz osobom 
poszkodowanym przez wojnę. Dołączyły do nich osoby 
nowe, powstały też nowe organizacje. Przy wsparciu władz 

37 Tamże, s. 3-8.



Prace IEŚ  •  Nr 9/2022 43

Migracje przymusowe w Europie Wschodniej po 2020 roku

lokalnych dystrybuowały one także pomoc humanitarną 
i częściowo również wojskową, trafiającą na Ukrainę prak-
tycznie z całego świata38.

Podobnie sytuacja przedstawiała się w Polsce i w szeregu 
innych państw europejskich. Dotyczyło to szczególnie tych, 
które graniczyły z Ukrainą. Bez zaangażowania organizacji 
pozarządowych, pracy licznych wolontariuszy i osób, które 
zdecydowały się na wsparcie finansowe, rzeczowe czy po-
przez zaproszenie ukraińskich uchodźców do domów, hoteli 
itp., niemożliwe byłoby udzielenie pomocy tak licznej grupie 
osób potrzebujących w tak krótkim czasie. Oczywiście ich 
działalność była wspierana przez administrację państwową 
i władze samorządowe, które organizowały system pomocy 
i wsparcia uchodźców wojennych.

Polska jest państwem, przez które przeszła najwięk-
sza fala uchodźców wojennych z Ukrainy. Od 24 lutego 
granicę Polski przekroczyło ok. 7 mln osób, czyli prawie 
6 razy więcej niż granicę drugiego pod względem przepływu 
uchodźców wojennych z Ukrainy państwa Unii Europej-
skiej – Rumunii39. Niezwykle trudnym zadaniem jest precy-
zyjne oszacowanie liczby osób z Ukrainy przebywających 

38 H. Bazhenova, Rola ruchu wolontariackiego w obronie Ukrainy przed rosyjską agre-
sją, „Komentarze IEŚ” 2022, nr 665.

39 Według najnowszych danych Straży Granicznej od 24 lutego do 13 październi-
ka 2022 r. do Polski z Ukrainy wjechało 6,974 mln osób, a wyjechało na Ukrainę 
5,188 mln. Post Straży Granicznej na portalu społecznościowym Twitter z 13 paź-
dziernika 2022 r.
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w Polsce. Skala i charakter zjawiska utrudniają dokładne 
obliczenia, dodatkowym problemem są masowe powroty 
osób na Ukrainę, szczególnie widoczne od kwietnia-maja 
2022 r. Według różnych szacunków, przed wojną w Polsce 
przebywało od 1 do 1,5 mln Ukraińców. Precyzyjne wyli-
czenia utrudnia w przeważającej mierze krótkookresowy 
charakter migracji zarobkowej z Ukrainy oraz obowiązują-
cy ruch bezwizowy. Przywoływane badania IOM szacują, 
że 15% uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy wyjechali 
do Unii Europejskiej, zdecydowało się na powrót. Nie ma 
jednak pewności, czy dane te odnoszą się jedynie do osób 
objętych ochroną tymczasową przez państwa unijne, czy 
do wszystkich osób, które wyjechały. Zapewne część osób 
objętych ochroną tymczasową mogło wyjechać do innych 
państw Unii Europejskiej lub do Ameryki Północnej. Dodat-
kowo kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców z Polski udało się na 
Ukrainę, by wziąć udział w wojnie przeciwko Rosji. Kolej-
ną kwestią są osoby, które dotarły do Polski, przekraczając 
granicę z Węgrami czy Rumunią, ewentualnie przez pań-
stwa bałtyckie – ta ostatnia kategoria to głównie Ukraińcy 
uciekający przed mobilizacją z obszarów okupowanych lub 
z Rosji. Warto też zauważyć, że na skutek rosyjskiej dezin-
formacji część osób obawia się aplikować o numer PESEL, 
bojąc się rzekomych konsekwencji po powrocie na Ukrainę. 
Mając to na uwadze, można szacować, że w Polsce przebywa 
obecnie od 2,5 do 3 mln osób z Ukrainy. Dotyczy to zarówno 
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przedstawicieli dawnej migracji zarobkowej czy edukacyj-
nej, jak i nowej fali uchodźców wojennych.

Obecnie obserwujemy stabilizację sytuacji na ukraińskim 
froncie, co przekłada się także na zmniejszenie skali migra-
cji przymusowej zarówno w obrębie Ukrainy, jak i poza jej 
granice. Niepokój budzi jednak próba eskalowania konfliktu 
zbrojnego przez Rosję, o czym może świadczyć ogłoszenie 
21 września 2022 r. przez Władimira Putina „częściowej” mo-
bilizacji połączone z szantażem nuklearnym, a także aneksja 
Donbasu, obwodu zaporoskiego i chersońskiego, zatwierdzo-
na 5 października 2022 r. Jeżeli w efekcie tych decyzji doj-
dzie do eskalacji działań zbrojnych na południu i wschodzie 
Ukrainy, może to skutkować gwałtownym zwiększeniem 
się skali migracji przymusowych z tego regionu. Tym bar-
dziej że większość osób wewnętrznie przesiedlonych, które 
uciekły z ziem okupowanych przez Rosję lub znajdujących 
się w sąsiedztwie frontu, obecnie przebywa na wschodzie 
Ukrainy. Ofensywa rosyjska na tym obszarze może skutko-
wać znacznymi ruchami ludnościowymi.

Do wzrostu skali migracji przymusowej może przy-
czynić się także stosowana konsekwentnie przez stronę 
rosyjską strategia atakowania obiektów cywilnych oraz 
infrastruktury krytycznej, przede wszystkim w regionach 
sąsiadujących z linią frontu. Ostrzał osiedli cywilnych, 
elektrociepłowni, stacji uzdatniania wody, centrów handlo-
wych, magazynów rolniczych ma na celu złamanie morale 
ukraińskiego społeczeństwa i ukraińskiej armii. Nieodzow-
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nymi elementami tej wojny są: taktyka spalonej ziemi, bru-
talne represje, obozy filtracyjne, przymusowe deportacje 
w głąb Rosji, bezprawne wywożenie ukraińskich sierot i ich 
rusyfikacja, przymusowe nadawanie obywatelstwa rosyj-
skiego, niszczenie wszelkich fizycznych śladów świadczą-
cych o przynależności danych terenów do Ukrainy, w tym 
niszczenie dóbr kultury. Brutalność działań rosyjskich 
może zachęcać do wyjazdów, szczególnie w sytuacji, kiedy 
realna stanie się ponowna okupacja oswobodzonych przez 
wojska ukraińskie obszarów40.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną, ukraińskie 
przedsiębiorstwa, poważne utrudnienia logistyczne i za-
łamanie się handlu zagranicznego związane z trwającymi 
działaniami zbrojnymi negatywnie odcisnęły się na sytuacji 
na rynku pracy. W Ukrainie gwałtownie wzrosło bezrobocie. 
Według wyliczeń Banku Narodowego Ukrainy stopa bezro-
bocia w Ukrainie wynosiła w lipcu 35%. Jednak można ocze-
kiwać, że na obszarach przyfrontowych oraz zniszczonych 
przez rosyjską okupację jest ona znacznie wyższa. Dodat-
kowo rosyjska agresja przyczyniła się do spadku poziomu 
wynagrodzeń. Według wyliczeń Banku nominalne zarobki 
w 2022 r. spadły o 12%. Jednak realny spadek wyniósł 27%41.

40 B. Jensen, Crippling civilian infrastructure has long been part of Russian generals’ 
playbook – Putin is merely expanding that approach, „The Conversation”, 14.10.2022.

41 Національний банк України, Інфляційний звіт. Липень 2022 р., Київ 2022, s. 2-30.
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Poważnym problemem jest również utrzymująca się 
wysoka inflacja, która według wyliczeń Państwowej Służ-
by Statystyki Ukrainy w lipcu 2022 r. przekroczyła 22,2% 
w skali roku42. Jednak wyzwaniem jest nie tylko wzrost 
cen, ale także malejąca dostępność niektórych importowa-
nych towarów, m.in. leków, co jest konsekwencją przeciąga-
jącej się wojny. Trudna sytuacja gospodarcza w połączeniu 
z trudnymi warunkami bytowymi i obawami o życie może 
w najbliższych miesiącach przyczynić się do zwiększenia 
skali migracji przymusowych, w tym wyjazdów za granicę.

W tym kontekście duże znaczenie będą miały diaspo-
ry ukraińskie w Europie i Ameryce Północnej, które mogą 
ułatwić i obniżyć ewentualne koszty wyjazdów przymuso-
wych za granicę. Ważne są również preferencje migracyjne 
Ukraińców, obserwowane na przestrzeni ostatnich 10 lat. 
Mając to na uwadze, należy oczekiwać wzrostu zaintereso-
wania wyjazdami do Polski, Niemiec, Hiszpanii czy Włoch. 
Jednak najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów pozo-
stanie Polska, także ze względu na bliskość geograficzną 
oraz kulturową, która sprawia, że nauka języka czy inte-
gracja ze społeczeństwem przyjmującym nie jest dużym 
problemem43.

Fiasko mobilizacji w Federacji Rosyjskiej oraz dalsze suk-
cesy armii ukraińskiej na wschodzie i południu mogą za-

42 Державна служба статистики України, Експрес-випуск, Київ 2022, s. 1.
43 A. Szabaciuk, Znaczenie imigracji zarobkowej…
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trzymać ruchy ludnościowe i zwiększyć skalę powrotów na 
wyzwolone terytoria. Problemem może być jednak odcięcie 
dostaw energii elektrycznej, wody i ciepła na zniszczonych 
obszarach, co może spowolnić ten proces. Trudne warunki 
pogodowe, szczególnie zimą, mogą zwiększyć skalę migra-
cji przymusowych oraz liczbę osób wymagających pomocy 
humanitarnej.
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Migracje przymusowe 
z Federacji Rosyjskiej

Neoimperialna polityka Federacji Rosyjskiej ma istotny 
wpływ na sytuację ludnościową obszaru poradzieckiego. 
Warunkuje ona również procesy demograficzne w samej 
Rosji, stymulując masową migrację przymusową z pań-
stwa. Jest to o tyle istotne, że Rosja przez ostatnie dekady 
mierzyła się z problemem depopulacji, który udało się czę-
ściowo przezwyciężyć dzięki masowej imigracji zarobkowej 
z państw WNP. Trend ten nie utrzymał się jednak długo i od 
2018 r. obserwujemy ujemny bilans demograficzny, który 
pogłębiła pandemia COVID-19. Według danych Federalnej 
Służby Statystyki Państwowej (Rosstat) ubytek naturalny 

4. 



Andrzej Szabaciuk

Prace IEŚ  •  Nr 9/202250

ludności w Federacji Rosyjskiej w 2020 r. wyniósł -702,1 tys. 
osób, przy spadku w 2019 r. na poziomie -317,2 tys.44 Tak gwał-
towne przyspieszenie procesu depopulacji wytłumaczyć 
można przede wszystkim znacznym wzrostem liczby zgo-
nów nadmiarowych.

Pandemia COVID-19 miała również negatywny wpływ na 
sytuację migrantów zarobkowych, z których część – w kon-
sekwencji wprowadzenia obostrzeń covidowych i chwilo-
wego zamrożenia gospodarki – pozostała bez środków do 
życia, pieniędzy na opłacenie patentów umożliwiających im 
legalne zatrudnienie oraz możliwości powrotu do państw 
pochodzenia. Problem ten był o tyle istotny, że według ba-
dań Rosstatu w 2019 r. imigrantów zatrudniało 168 tys. ro-
syjskich przedsiębiorstw i 1,5 mln gospodarstw domowych. 
W rezultacie część osób zdecydowała się na powrót do domu. 
Według wyliczeń Dmitrija Polietajewa oraz Andrieja Karob-
kowa w maju 2021 r. w Rosji pracowało 2,68 mln migrantów 
z WNP. Było to o 30% mniej niż w maju 2020 r. i o 38% mniej 
niż w maju 2019 r. Dodatkowo odnotowano pogorszenie się 
sytuacji ok. 68% rodzin migrantów45.

Wspomniana sytuacja była przede wszystkim konse-
kwencją spadku wielkości transferów finansowych, kiero-

44 П. А. Смелов (red.), Демографический ежегодник России, Росстат, Москва 
2021, s. 16.

45 Д. B. Полетаев, А. Коробков, Международная миграция в эпоху пандемии: 
разрыв связей, денежные переводы и мигрантофобия, Фонд развития и под-
держки Международного дискуссионного клуба «Валдай», Москва 2021, s. 9.



Prace IEŚ  •  Nr 9/2022 51

Migracje przymusowe w Europie Wschodniej po 2020 roku

wanych do rodzin migrantów pozostających w państwie 
pochodzenia. Według szacunków Władimira Mukomela 
i Michaiła Denisenko mogły one spaść nawet o 30%. Należy 
jednak podkreślić, że trudna sytuacja bytowa w większości 
państw WNP oraz problemy ze znalezieniem stałej i do-
brze płatnej pracy w dalszym ciągu zachęcają mieszkańców 
państw obszaru poradzieckiego do migracji za pracą do Fe-
deracji Rosyjskiej. Z punktu widzenia większości obywateli 
państw Azji Centralnej migracja zarobkowa do Rosji pozo-
staje praktycznie jedyną szansą na godne życie. Obecnie nie 
dysponują oni realnymi możliwościami dywersyfikowania 
kierunków wyjazdów za pracą, tak jak ma to miejsce w przy-
padku obywateli państw Europy Wschodniej, którzy coraz 
częściej decydują się na wyjazd do Unii Europejskiej46.

Czynnikiem, który może w sposób istotny warunkować 
skalę migracji zarobkowej do Rosji, jest obecnie agresja Fe-
deracji Rosyjskiej na Ukrainę. Jest jednak zbyt wcześnie, 
aby jednoznacznie stwierdzić, czy wojna przeciwko Ukra-
inie będzie stymulowała migrację ekonomiczną z państw 
WNP, czy raczej będzie bodźcem hamującym wyjazdy za-
robkowe do Rosji.

Nie ulega jednak wątpliwości, że decyzja o rozpoczęciu 
nowej fazy agresji na Ukrainę zmusiła część obywateli Fe-
deracji Rosyjskiej do wyjazdu za granicę. Powody takiej de-

46 М. Б. Денисенко, В. И. Мукомель, Трудовая миграция в России в период коро-
навирусной пандемии, „Демографическое обозрение”, t. 7, 2020, nr 3, s. 102.
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cyzji były różne. Część osób już 24 lutego 2022 r. obawiała 
się mobilizacji do wojska rosyjskiego i wysłania na front, 
nie wierząc w zapewnienia władz, że nie jest planowana 
powszechna mobilizacja. Inne osoby, m.in. przedstawiciele 
branży IT, inżynierowie, uczeni czy wysokiej klasy specjali-
ści, którzy mieli możliwość znalezienia pracy za granicą, pod-
jęli taką decyzję w obawie przed kryzysem gospodarczym, 
izolacją Federacji Rosyjskiej i potencjalnymi trudnościami 
związanymi z ewentualnym przyszłym wyjazdem za grani-
cę. Część przedstawicieli biznesu od dawna transferowała 
swoje dochody za granicę, posiadała tam nieruchomości oraz 
przedsiębiorstwa. Na wyjazd zdecydowali się także znani 
intelektualiści i przedstawiciele show-businessu, m.in. Ałła 
Pugaczowa z mężem Maksimem Gałkinem, Ksenia Sobczak, 
Walerij Leontjew, Iwan Urgant czy Semen Sliepakow. Część 
z nich otwarcie krytykowała decyzję o agresji na Ukrainę.

Decyzję o opuszczeniu Rosji podjęli również przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych (np. zamkniętego Centrum 
Carnegie Moscow) i niezależnych mediów. Część z nich kon-
tynuowała pracę poza granicami, nie godząc się na cenzurę 
i ograniczanie wolności słowa. „Nowaja Gazieta” zakończyła 
swoją działalność w Rosji i w maju 2022 r. wznowiła wydawa-
nie na Łotwie. Wychodzi tam papierowa wersja gazety pod 
tytułem „Nowaja Gazieta. Jewropa”, uruchomiono także por-
tal internetowy o tej samej nazwie, na którym publikowane 
są artykuły osób związanych z dawną redakcją oraz nowych 
współpracowników. Podobnie sytuacja przedstawia się z in-
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ternetową telewizją „Dożd’”, która w marcu 2022 r. zmuszona 
była zawiesić działalność. Wznowiła ją na Łotwie w lipcu 
2022 r. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku 
zablokowanego przez Roskomnadzor popularnego portalu 
„Meduza”, który ponownie uruchomiono po przenosinach 
redakcji na Łotwę.

Exodus niezależnych mediów związany jest przede 
wszystkim ze zmianami prawnymi, zatwierdzonymi przez 
Władimira Putina 4 marca 2022 r. Zgodnie z nimi za rozpo-
wszechnianie „kłamliwych” informacji o siłach zbrojnych FR 
czy rzekome nawoływanie do nałożenia na Rosję sankcji gro-
zi dziennikarzom nawet do 15 lat więzienia. W obawie przed 
karami i w konsekwencji ostrzeżeń Roskomnadzoru swoją 
działalność w Rosji zakończyły m.in. rosyjska redakcja BBC, 
Bloomberg, „Radio Swoboda” czy rosyjska sekcja „Deutsche 
Welle”. Zablokowano także możliwość dostępu w Rosji do 
telewizji internetowej „Nastojaszczeje Wriemia” czy strony 
internetowej „Mediazona”47. Utrudnianie dostępu do nieza-
leżnych mediów i zachodnich portali społecznościowych 
(np. Facebook) było próbą uniemożliwienia dotarcia do rze-
telnych informacji na temat przebiegu wojny i jej skutków. 
Obecnie w Rosji dostęp do blokowanych treści możliwy 
jest tylko przez specjalne przeglądarki, które umożliwiają 

47 Журналисты и западные медиа покидают Россию, Голос Америки, 29.09.2022, 
https://www.golosameriki.com/a/6474219.html.
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używanie VPN, lub dedykowane aplikacje czy programy 
komputerowe.

Warto podkreślić, że emigracja z Federacji Rosyjskiej obej-
muje nie tylko wyżej wymienione kategorie osób. Część 
z decydujących się na wyjazd od dawna rozważała podjęcie 
pracy za granicą, a wybuch wojny był tylko czynnikiem, któ-
ry przyśpieszył sformalizowanie tych planów. Podobne zja-
wiska często obserwowano w okresie ostatnich trzech dekad 
od dekompozycji Związku Radzieckiego. Często wyjazdy po-
wiązane były z kryzysami gospodarczymi i politycznymi. Ich 
kulminacja przypadła na lata 90. XX w.48 Jednak wzmożoną 
aktywność migracyjną można było zaobserwować także po 
kryzysie finansowym 2008 r. czy agresji Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę w 2014 r. Nowa odsłona wojny Rosji przeciwko 
Ukrainie w sposób istotny warunkuje strumienie migracyj-
ne z Federacji Rosyjskiej.

Według wyliczeń Julii Florinskiej, po ataku na Ukrainę na 
wyjazd z Federacji Rosyjskiej zdecydowało się ponad 100 tys. 
osób. Jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby, które przebywały 
za granicą i nie zdecydowały się na powrót, ta liczba może 
sięgnąć nawet 150 tys. Zdecydowana większość opuściła 
granice państwa w okresie pierwszych dwóch tygodni od 
rozpoczęcia nowej fazy rosyjskiej wojny przeciwko Ukra-
inie. Do Gruzji mogło wyjechać ok. 25 tys. osób, do Armenii 

48 А. де Танги, Великая миграция. Россия и россияне после падения железного 
занавеса, Москва 2012.
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30-50 tys. osób oraz ok. 15 tys. do Izraela49. Według wyliczeń 
Rosstatu z początku września 2022 r. Rosję w 2022 r. opuści-
ło 419 tys. osób. Dwa razy więcej niż rok wcześniej50. Jednak 
część z nich powróciła, nie będąc w stanie utrzymać się za 
granicą.

Największa fala wyjazdów za granicę, dotycząca głównie 
młodych mężczyzn, jest konsekwencją ogłoszenia w Ro-
sji 21 września 2022 r. „częściowej” mobilizacji. Jakkolwiek 
w swoim wystąpieniu Putin akcentował, że do wojska 
w pierwszej kolejności trafią rezerwiści oraz osoby z prze-
szkoleniem wojskowym, które posiadają przydatne z punk-
tu widzenia armii umiejętności, to jednak dotychczasowy 
przebieg mobilizacji i doniesienia niezależnych mediów ro-
syjskich podają w wątpliwość te twierdzenia. Niepokój budzi 
także utajnienie 7 punktu dekretu mobilizacyjnego, który 
zdaniem rzecznika prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa, za-
wiera liczbę poborowych (300 tys. osób) i rozłożenie na re-
giony kwot mobilizacyjnych. Część obywateli obawia się, że 
władze nie mówią całej prawdy i w rzeczywistości mamy do 
czynienia z niejawną mobilizacją powszechną. Poważnym 
problemem społecznym może być także skład etniczny wer-

49 Сколько людей уехало из России из-за войны? Они уже никогда не вернутся? 
Можно ли это считать очередной волной эмиграции?, Meduza, 29.09.2022, 
https://meduza.io/feature/2022/05/07/skolko-lyudey-uehalo-iz-rossii-iz-za-voy-
ny-oni-uzhe-nikogda-ne-vernutsya-mozhno-li-eto-schitat-ocherednoy-volnoy-
-emigratsii [dostęp: 06.10.2022].

50 Россию после 21 сентября покинули около 700 000 граждан, „Forbes”, 
04.10.2022 [dostęp: 06.10.2022].

https://meduza.io/feature/2022/05/07/skolko-lyudey-uehalo-iz-rossii-iz-za-voyny-oni-uzhe-nikogda-ne-vernutsya-mozhno-li-eto-schitat-ocherednoy-volnoy-emigratsii
https://meduza.io/feature/2022/05/07/skolko-lyudey-uehalo-iz-rossii-iz-za-voyny-oni-uzhe-nikogda-ne-vernutsya-mozhno-li-eto-schitat-ocherednoy-volnoy-emigratsii
https://meduza.io/feature/2022/05/07/skolko-lyudey-uehalo-iz-rossii-iz-za-voyny-oni-uzhe-nikogda-ne-vernutsya-mozhno-li-eto-schitat-ocherednoy-volnoy-emigratsii
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bowanych żołnierzy, czyli powoływanie na wojnę znacznie 
większej liczby przedstawicieli mniejszości etnicznych i na-
rodowych51.

Strach przed mobilizacją zmusił dziesiątki tysięcy osób 
do wyjazdu z Federacji Rosyjskiej. Według informacji zebra-
nych przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, do których 
dotarła „Nowaja Gazieta. Jewropa”, za granicę wyjechało 
już ponad 260 tys. osób. Najwięcej trafiło do Kazachstanu. 
Popularnym kierunkiem jest również Gruzja52. Z kolei dane 
pozyskane przez „Forbes” w administracji prezydenta Fede-
racji Rosyjskiej sugerują, że Rosję mogło opuścić 600-700 tys. 
osób (Dmitrij Pieskow zakwestionował te wyliczenia). Tylko 
do Kazachstanu i Armenii trafić miało odpowiednio 200 tys. 
i 80 tys. osób, co potwierdzają władze tych państw53. Część 
państw Unii Europejskiej, m.in. Litwa, Łotwa, Estonia, Fin-
landia czy Polska, ograniczyły obywatelom Rosji możliwość 
wjazdu na swoje terytorium.

Znany rosyjski ekonomista Władysław Inoziemcew twier-
dzi, że ogłoszenie przez władze Rosji mobilizacji będzie miało 
fatalne skutki z punktu widzenia gospodarki państwa. Maso-
we wyjazdy młodych i dobrze wykształconych osób za gra-

51 A. Szabaciuk, Orędzie Władimira Putina z 21 września 2022 r. i jego znaczenie, „Ko-
mentarze IEŚ” 2022, nr 692.

52 Своим исходом. Десятки тысяч россиян пытаются сбежать от войны через 
границы сопредельных стран, „Новая газета. Европа” 2022, https://novayaga-
zeta.eu/articles/2022/09/28/svoim-iskhodom [dostęp: 30.09.2022].

53 Россию после 21…

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/28/svoim-iskhodom
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/28/svoim-iskhodom
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nicę w połączeniu z wysłaniem setek tysięcy osób na front 
ukraiński przyniosą bezprecedensową recesję. Według jego 
prognoz planowany spadek PKB w Rosji w tym roku może 
być większy niż 10%. Załamanie się koniunktury będzie rów-
nież konsekwencją masowego uchylania się od mobilizacji. 
Coraz częściej występująca praktyka mobilizowania poboro-
wych w miejscu pracy, a nie w miejscu zameldowania, może 
skłonić miliony osób do unikania uczęszczania do pracy, aby 
w ten sposób nie zostać powołanym do wojska. W jego opinii 
może to skutkować czasowym odpływem z rynku pracy od 
3 do 4 mln osób. W efekcie ta praktyka w połączeniu z za-
chodnimi sankcjami przyniesie znaczny spadek dochodów 
państwa i będzie skutkować istotnym obniżeniem poziomu 
życia przeciętnego Rosjanina54. W perspektywie może to sty-
mulować dalszą emigrację z Federacji Rosyjskiej.

54 В. Л. Иноземцев, Финальный отсчет путинской эпохи. Владислав Иноземцев 
– о последствиях мобилизации для экономики и Кремля, „The Insider”, https://
theins.ru/opinions/inozemtsev/255405 [dostęp: 30.09.2022].

https://theins.ru/opinions/inozemtsev/255405
https://theins.ru/opinions/inozemtsev/255405
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Wnioski

Masowa migracja przymusowa w Europie Wschodniej po 
2020 r. diametralnie zmieniła oblicze regionu, zmuszając 
miliony osób do wyjazdów, które wynikały z łamania funda-
mentalnych praw człowieka, represji politycznych, rosyjskiej 
agresji oraz pogłębiającej się dekoniunktury gospodarczej, 
stanowiącej konsekwencję kolejnych pakietów sankcji na-
kładanych na Federację Rosyjską i Białoruś. Wspólnym 
mianownikiem opisywanych ruchów ludnościowych była 
neoimperialna polityka Federacji Rosyjskiej, której celem jest 
przywrócenie dominującej pozycji Rosji w Europie Wschod-
niej poprzez m.in. powstrzymanie prozachodnich aspiracji 
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państw regionu, a w konsekwencji przemodelowanie ładu 
międzynarodowego i uzyskanie statusu mocarstwa global-
nego, jednego z kluczowych podmiotów systemu wielobie-
gunowego.

Władze Rosji, uniemożliwiając powstanie alternatywy 
dla Jednej Rosji i Władimira Putina, systematycznie prze-
śladują prodemokratyczną opozycję i dopuszczają się nawet 
mordów politycznych krytyków i potencjalnych kontrkan-
dydatów w wyborach prezydenckich. Federacja Rosyjska 
wspiera również reżim Łukaszenki, który ratował swoją po-
zycję polityczną po sfałszowanych wyborach prezydenckich 
w sierpniu 2020 r. poprzez brutalne i masowe represje. Rosja 
pomogła Łukaszence, deklarując skierowanie na Białoruś 
sił porządkowych w przypadku eskalacji sytuacji oraz wy-
syłając rosyjskich specjalistów od propagandy politycznej 
w krytycznym momencie protestów – w ten sposób uzależ-
niając Białoruś od Rosji politycznie i gospodarczo. Podobne 
zabiegi, chociaż przeciwskuteczne, próbowano stosować 
wobec Mołdawii. Zwycięstwo ugrupowania prozachodniej 
prezydent Mołdawii Mai Sandu znacząco osłabiło rosyjskie 
wpływy w tym państwie.

Jednak kluczowe miejsce w rosyjskich planach wobec 
regionu zajmowała Ukraina, państwo o strategicznym po-
łożeniu, o znacznym potencjale ludnościowym oraz dużym 
znaczeniu gospodarczym, szczególnie z punktu widze-
nia bezpieczeństwa żywnościowego. Od 2014 r. władze na 
Kremlu nie ustają w zabiegach w kierunku podporządko-



Prace IEŚ  •  Nr 9/2022 61

Migracje przymusowe w Europie Wschodniej po 2020 roku

wania sobie Ukrainy, stosując całą paletę instrumentów 
politycznych, ekonomicznych, kulturalnych i militarnych. 
Oczywiście rosyjską presję na Ukrainę obserwujemy prak-
tycznie od rozpadu Związku Radzieckiego, jednak aneksja 
Krymu i destabilizacja Donbasu rozpoczęły zupełnie nowy 
etap agresywnej polityki władz na Kremlu wobec Ukrainy. 
Retoryka obecna w wystąpieniach prezydenta W. Putina, 
podważająca prawa Ukrainy jako suwerennego bytu pań-
stwowego i odmawiająca Ukraińcom prawa do odrębno-
ści narodowej, jest dowodem na to, że władze Rosji myślą 
o Ukrainie i Białorusi w kategoriach dziewiętnastowiecznej 
nacjonalistycznej doktryny trójjedynego narodu ruskiego.

Aneksja Krymu i sztucznie wywołany separatyzm na 
Donbasie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ukraina 
nie ugięła się pod presją Rosji. Po wojnie handlowej przesta-
wiła swój eksport na rynek europejski, znalazła też alterna-
tywę dla rosyjskich surowców węglowodorowych. Jednak 
przede wszystkim podjęła rozmowy o zbliżeniu z Sojuszem 
Północnoatlantyckim i Unią Europejską. Zaowocowały one 
podpisaniem układu o stowarzyszeniu Unii Europejskiej 
oraz Ukrainy (2017), która została też członkiem programu 
Rozszerzonych Możliwości NATO (2020).

Nowa faza rosyjskiej agresji, zapoczątkowana 24 lutego 
2022 r., była efektem fiaska wcześniejszej polityki Kremla 
wobec Ukrainy, która nie tylko nie zmusiła jej do uległości, 
ale skutkowała wręcz przyśpieszeniem integracji ze struk-
turami zachodnimi. Dodatkowo jej efektem były bolesne 
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sankcje nałożone na Federację Rosyjską. Wojna, która miała 
szybko rozstrzygnąć o losie Ukrainy, trwa już ponad 8 mie-
sięcy i przyniosła Rosji ogromne straty osobowe i w sprzęcie 
wojskowym. Obnażyła wszelkie słabości rosyjskiej armii, od 
jakości wyposażenia po morale żołnierzy i kluczowych de-
cydentów. Systematycznie, od pierwszych dni wojny prowa-
dzone ataki na cele cywilne i infrastrukturę krytyczną nie 
złamały ducha Ukraińców. Podobnie jak zbrodnie wojenne, 
których armia rosyjska dopuściła się na ludności cywilnej. 
Do kapitulacji Ukrainy nie skłoniła również wielokrotnie po-
wtarzana groźba użycia broni nuklearnej. Nie powstrzymała 
ona również sojuszników przed kontynuowaniem wsparcia 
humanitarnego, finansowego i militarnego.

Rosyjska próba podporządkowania sobie Ukrainy skut-
kuje dramatem milionów osób, które są zmuszone opuścić 
swoje miejsce zamieszkania w poszukiwaniu bezpiecznego 
schronienia. Dodatkowo Rosjanie stosują na okupowanych 
terenach metody z czasów stalinowskich. Prześladują lud-
ność cywilną, przymusowo wysiedlają ją w głąb Rosji, nisz-
cząc wszelkie ślady przynależności tych ziem do Ukrainy. 
Warto też podkreślić, że w przeciwieństwie do większości 
państw europejskich nie zaoferowali oni Ukraińcom tymcza-
sowej ochrony, chociaż według danych rosyjskich trafiła tam 
największa grupa uchodźców wojennych55, lecz dekretem 

55 Niezwykle trudno jest zweryfikować oficjalne statystyki rosyjskie. Należy też pamię-
tać, że są one wykorzystywane w wojnie informacyjnej Rosji z Ukrainą i Zachodem.
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z 11 lipca 2022 r. W. Putin rozszerzył uproszczoną procedurę 
naturalizacji – która do tej pory obowiązywała mieszkańców 
Donbasu – na wszystkich obywateli Ukrainy56.

Od 2014 r. Ukraińcy są jedną z najliczniejszych grup ob-
cokrajowców ubiegających się o rosyjskie obywatelstwo. 
W 2014 r. otrzymało je 24 141 osób, w 2015 – 67 400, w 2016 – 
78 459, w 2017 – 85 000, w 2018 – 270 301, w 2019 – 498 076, 
w 2020 – 409 564, w 2021 – 376 875. Daje to w sumie ponad 
1,8 mln osób57. Najczęściej procedura obejmowała mieszkań-
ców Donbasu i Ukraińców, którzy zdecydowali się wyjechać 
w głąb Rosji. W ten sposób Rosja wzmacniała się na Donba-
sie i przygotowywała grunt pod przyszłe aneksje. Obecnie 
podobną politykę prowadzi na okupowanych terenach ob-
wodów chersońskiego i zaporoskiego.

Skuteczna obrona Ukrainy oraz wysokie morale społe-
czeństwa i wojska udowodniły, że Ukraińcy doskonale wie-
dzą, o co walczą, i są gotowi za zwycięstwo zapłacić wysoką 
cenę. Nie mogą sobie pozwolić na porażkę, gdyż upadek 
Ukrainy będzie skutkował ostatecznym podporządkowa-
niem Rosji Białorusi, a w przyszłości również Mołdawii, co 
negatywnie odbije się na sytuacji geostrategicznej Europy 
Środkowej.

Masowa migracja przymusowa mieszkańców Federacji 
Rosyjskiej i Białorusi dowodzi, że część z nich nie godzi się 

56 Putin decree gives all Ukrainians path to Russian citizenship, Reuters, 11.07.2022.
57 Obliczenia własne w oparciu o dane MSW Federacji Rosyjskiej.
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na neoimperialną politykę ośrodka decyzyjnego na Kremlu. 
Skala migracji przymusowej z samej Rosji jest bez preceden-
su. Według różnych szacunków migracja mogła objąć od 
500 tys. nawet do miliona osób. Dalszy przebieg wojny może 
istotnie warunkować sytuację ludności w regionie, co będzie 
miało bezpośrednie przełożenie na ewentualną migrację 
przymusową oraz skalę powrotów. Pogłębi również depo-
pulację Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, które mocno odczuły 
ubytek naturalny ludności w ostatnich dziesięcioleciach.
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