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• Cel 1: Zbadanie, opis i ocena zjawiska imigracji 
uchodźczej do Niemiec po roku 2010:
– Teza1: Niemcy są krajem otwartym na przyjmowanie 

uchodźców,

• Cel 2: Określenie cech charakterystycznych polityki 
integracyjnej Niemiec wobec uchodźców i jej ocena:
– Teza 2: Efekty niemieckiej polityki imigracyjnej wobec 

uchodźców można traktować jako sukces,

• Cel 3: Określenie wpływu migracji uchodźczych na 
społeczeństwo, politykę oraz gospodarkę Republiki 
Federalnej Niemiec:
– Teza 3: Warunkiem do pozytywnego wpływu migracji 

uchodźczych na sytuację społeczną, gospodarczą i 
polityczną Niemiec jest społeczna integracja uchodźców.



Uzasadnienie tematu:

• Największe ruchy migracyjne w historii;

• Połowa wszystkich uchodźców na świecie pochodzi z trzech krajów: Syrii, 
Afganistanu i Sudanu Południowego; 

• Największą liczbę uchodźców spośród wszystkich krajów europejskich 
przyjęły Niemcy;

• Wielowymiarowy kryzys migracyjno– uchodźczy w Europie od 2015r. 

• Kryzys – wyzwanie dla dla całej Unii Europejskiej: konieczność reform systemu 
azylowego i polityki azylowej, podziału odpowiedzialności, wzmocnienia 
bezpieczeństwa wewnrzengo, konieczność ochrony granic zewętrznych. 

Źródło: https://www.un.org/en/sections/issues-depth/refugees/, (04.06.2019).
UNHCR, Figures at glance, www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (04.06.2019).
EUROPEAN MIGRATION NETWORK 2016 Annual Report on Migration and Asylum, 25th April 2017 – Final Version, s. 18.



Metody badawcze:

• analiza danych statystycznych opublikowanych przez: 
niemiecki Urząd  Statystyczny, BAMF, Agentur fur Arbeit, UE, 
Eurostat;

• analiza literatury przedmiotu;

• analiza dokumentów oficjalnych;

• analiza treści (badań wtórnych);

• studium przypadku państwa Republiki federalnej Niemiec z 
jego polityką imigracyjną wobec uchodźców z uwzględnieniem 
uwarunkowań krajowych i międzynarodowych .



Rozdział 1: Operacjonalizacja kluczowych pojęć 
1.1 Migracja, imigracja, emigracja 
1.2 Migrant, cudzoziemiec, obcokrajowiec
1.3 Przyczyny i skutki migracji 
1.4 Migracje uchodźcze
1.5 Polityka migracyjna 
1.6 Integracja cudzoziemców 

Rozdział 2: Migracje uchodźcze do Niemiec  
2.1 Prawo azylowe Niemiec a migracje uchodźcze
2.2 Status polityczny ubiegających się o azyl w latach 2010 – 2018
2.3 Historyczny kontekst migracji uchodźczych
2.4 Wnioski o azyl złożone po 2010 roku z uwzględnieniem kryzysu migracyjnego
2.5 Demograficzno- społeczna i ekonomiczna sytuacje uchodźców w Niemczech.

Rozdział 3: Polityka migracyjna Niemiec wobec uchodźców
3.1 Polityka migracyjna Niemiec w latach 2010 – 2015
3.2 Polityka migracyjna Niemiec od roku 2015
3.3 Skuteczność działań w ramach polityki migracyjnej

Rozdział 4: Polityka integracyjna Niemiec wobec uchodźców 
4.1 Polityka integracyjna Niemiec w latach 2010 - 2015
4.2 Polityka integracyjna Niemiec po roku 2015
4.3 Problemy związane z integracją cudzoziemców 
4.4 Ocena polityki integracyjnej Niemiec wobec imigrantów

Rozdział 5: Wielowymiarowe skutki współczesnej imigracji uchodźczej i ich wpływ na 
sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą Niemiec.  



Wnioski:

- Przyznanie statusu uchodźcy jest najpopularniejszą formą 
ochrony międzynarodowej nadawanej w Niemczech. 

- 3 główne grupy wnioskujących o status uchodźcy 
pochodziły z Syrii Iraku i  Afganistanu.

- Najwięcej wniosków złożonych zostało przez mężczyzn z 
grupy wiekowej 18-25 lat. 

- Wg. BAMF do podstaw udanej integracji społecznej i 
integracji na rynku pracy należy: nauka języka niemieckiego 
przez cudzoziemców oraz uczestnictwo w kursach 
integracyjnych. 

- Każdego roku wzrasta liczba uchodźców uczęszczających na 
kursy integracyjne oraz językowe. 

- Im większy stopień integracji uchodźców, tym większy 
stopień społecznej akceptacji wobec nich. 



Demograficzno-społeczna i ekonomiczna 

sytuacja uchodźców w Niemczech

Najwięcej wniosków w 2017 r. zostało złożonych przez:

Syryjczyków (17%)

Irakijczyków (10%)

Afgańczyków (6%)



• W każdym kraju (oprócz Syrii) w 2017r. 
większość wniosków złożyli mężczyźni



• Najwięcej wniosków zostało 
złożonych przez mężczyzn 
należących z grupy wiekowej 18-
25 lat. 

• Najwięcej wniosków zostało 
złożonych przez dziewczynki do 4 
roku życia.



Połowa osób (48,7%) 
ubiegających się o azyl 
w Niemczech w 2017 
r. 45,2% było żonatych 
lub zamężnych. 



Poziom wykształcenia:

Najwięcej uchodźców ukończyło szkołę średnią (33%). 
12 % wszystkich uchodźców nie odbyło żadnej 
formalnej edukacji 



Każdego roku coraz więcej uchodźców podejmuje się pracy 
zawodowej. Największy wzrost pracujących uchodźców nastąpił 
w latach 2016–2017. W roku 2017 pracujących było 203.000 
uchodźców, co stanowi wzrost o 62% w porównaniu z rokiem 
ubiegłym (125 000). 


