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P M D Y  MIGRACYJNE W HISZPANII: 
PRZEMIANY NA PRZESTRZENI OSTATNICH 30 LAT 

Wyniki badaií ,,Barometru opinii" zrealizowanych w listopadzie 2005 r. 
przez Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, Centrum Badaií Socjo- 
logicznych) wykazaly, i e  w ocenie badanych imigracja stanowi drugi co do 
wainoSci problem stojqcy przed Hiszpaniq, choí. liczba cudzoziemców 
przebywajqcych na terenie tego kraju nie uzasadnia takiej odpowiedzi. 
Natomiast przy proSbie o okreilenie, które z zagadnieií wymienionych 
przez samych badanych dotykajq ich bezpoirednio, problem imigracji pla- 
sowai si$ dopiero na piqtej pozycjil. SprzecznoSC ta dowodzi, ze postrze- 
ganie problemu imigracji zaleiy w duzej mierze od tego, co ,,piszq w gaze- 
tach", a nie od bezpoSredniego doSwiadczenia. A w gazetach niemal 
codziennie moina znaleií. wiadomoici w rózny sposób podejmujqce ten 
problem. Z pewnoiciq nowa pozycja kraju przyjmujqcego jest sporym 
zaskoczeniem dla Hiszpanii i jej obywateli, którzy jeszcze niedawno znaj- 
dowali siq po drugiej stronie barykady, przez co - jak poirednio wykazaly 
wyniki badaií przeprowadzoriych przez CIS - trudno im siq do niej przy- 
zwyczaií.. Zaledwie 30  lat temu glówny nurt prqdów imigracyjnych naply- 
wajqcych do Europy Zachodniej omijal Hiszpaniq; co wiqcej, jej obywatele, 
powodowani przez czynniki polityczne i ekonomiczne, intensywnie go zasi- 
lali. Do poczqtku lat 70. XX w. kaidego roku opuszczaio Hiszpaniq pra- 
wie 100 000 mieszkaiíców. 

W drugiej polowie lat 70. sytuacja zaczqla siq zmieniaí.. Jak mozna 
odczytai z wykresu 1, wskainiki emigracji, których wzrost we wczeiniej- 
szych latach zostal zahamowany, poczqwszy od 1975 r. zaczqly spadaí., a w ostat- 
nich latach XX w. ich wartoSí. jest pomijalna; w kolejnych latach liczba 

l Barómetro de Noviembre. Avatzce de Resultados. Estudio 2.625. Centro de Investiga- 
ciones Sociológicas, www.n~ugak.eu/ef-ctp-files/viewlCIS-noviembre.pdf?revision- 
id=9467&package_id=6328 (listopad 2005). 
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Wykres 1: Emigraja z Hiszpanii w latach 1966-2000 

~ r ó d f o :  ,,Anuario de h4igracioi1es" (calej cyt.: AM) 2002, s. 24-25 

osób powracajqcych do  Hiszpanii przewyiszaia liczbc; wyjeidiajqcych. 
Przykiadowo, w 2001 r. tylko 744 Hiszpanów wyemigrowaio do róinych 
krajów, w pierwszym rzqdzie europejskich, natomiast liczba iniigrantów 
wyniosia 47 78g2. 

Wielu emigrantów podejmowaio decyzjq o wyjeidzie niejako wbrew 
sobie. Wyjeidiajqcy d o  krajów europejskich zazwyczaj planowali powrót 
i rzeczywiicie wracali, gdy tylko umoiliwiaia im to ich sytuacja ekono- 
miczna. Z tego wzglc;du, liczba powracajqcych do  kraju przez diugi czas 
utrzymywaia siq na staiym poziomie (miqdzy 15 000 a 20 000 osób rocz- 
nie); jej spadek w ostatnich latach poniiej 1 5  000 wynika ze znacznego 
zmniejszenia siq liczby wyjezdzajqcych3. 

Sprawy przedstawiaiy sic; inaczej w przypadku emigrantów do  krajów 
Ameryki taciiískiej; ci w nowych realiach czuli sir niemal jak w domu 
i zazwyczaj podejmowali decyzjc o osiedleniu siq na stale. Z tego wzglqdu 
liczba powracajqcych utrzymywaia sic na poziomie inniej wiecej o poiowq 
nizszym od liczby emigrantów. Jednak od poiowy lat 90. ta tendeiicja ule- 
gla zmianie: poczqwszy od 1996 r., a zwlaszcza od 1998, liczba powrotów 
z krajów latynoamerykaílskicli, dotychczas znikoma, zaczqia wzrastat, a i  
w 2001 r. po raz pierwszy przekroczyia liczbq powracajqcych z Europy, 

' ,,Anuario de Migraciones" (dale] cyt.: XM) 2002; Ministerstwo Pracy i Spraw Spo- 
lecznych Królestwa Hiszpanii, Madryt 2002, s. 24-25. 

IOidem, s. 43-47; Estadísticas de Variaciones Residenciales 2001, 2002, 2003 i 2004; 
INEbase, Instituto Nacional de Estadística, wmv.ine.es, tabela 2.16, we wszystkich czterech 
przypadkach. 
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osiqgajqc wielkoSf 20 000. Ponowny spadek liczby powrotów od 2002 r. 
spowodowai, i e  w 2004 r. oba nurty praktycznie si$ zrównowaiyiy4. 

Przyczyn tych zmian nalezy jednak szukaf nie tyle w sainej Hiszpanii, 

Wykres 2: Powroty emigrantów hiszpaiískich z krajów Ameryki taciíiskiej 
9 592 

Kuba a Meksyk 7 Wenezuela Argentyna 

zród io :  AM 2002, s. 43-47; Estadísticas de Variaciones Residenciales 2001, 2002, 2003 i 2004, 
tabele 2.16 

ile w sytuacji latynoskich krajów przyjmujqcych. Wykres 2 pokazuje, ze do 
drugiej polowy lat 90. XX w. liczba Hiszpanów powracajqcych z czterech 
krajów latyn~amerykah~kich bqdqcych najczestszym celem emigrantów 
z Póiwyspu Iberyjskiego - Kuby, Meksyku, Wenezueli i Argentyny - utrzy- 
mywaia si$ na staiym poziomie. Natomiast z poczqtkiem XXI w. mozna 
zauwazyf wyrainy wzrost w przypadku dwóch z wymienionych krajów, 
Argentyny i Wenezueli. Jego przyczyny wydajq sic jasne, jeSli wziqC pod 
uwagq dramatyczne wydarzenia - gospodarcze w pierwszym przypadku i poli- 
tyczne w drugim - jakie miaiy tam miejsce. Analizujqc ten sam wykres, 
mozna zauwazyf, jak wraz ze stopniowym wychodzeniem Argentyny z za- 
paSci ekonomicznej maleje liczba powrotów z tego kraju. Inaczej w przy- 
padku Wenezueli: tutaj statystyki odnotowujq dalszy wzrost liczby powra- 
cajqcych, powodowanych niepewnoiciq, jakq budzq rzqdy Hugo Cháveza, 
aczkolwiek w 2004 r. - ostatnim, dla którego dysponujemy danymi statysty- 
cznymi na temat badanego zjawiska - równiez zanotowano istotny spadek. 

Nie byia to jednak jedyna zmiana tendencji migracyjnych, jakq zaobser- 
wowano dla Hiszpanii w koíicówce ubiegiego wieku. Równolegle miai 
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miejsce inny proces, którego poczqtki równiez naleiy wiqzat z rokiem 
1975, ale który w ciqgu ostatnich 15 lat rozwijal siq wyjqtkowo dynamicz- 
nie. W efekcie Hiszpania w oczach mieszkaílców wielu paiístw Swiata 
zyskala status kraju przyjmujqcego. Mozna wyliczyt kilka przyczyn tej 
zmiany, wynikajqcych zarówno z procesów zachodzqcych na terenie Hiszpa- 
nii, jak i w ojczystych krajach iinigrantów. Przyczyny te sq zbliione do 
motywów, jakie jeszcze niedawno popychaiy do  emigracji mieszkaílców 
Póiwyspu Iberyjskiego. Z jednej strony, koniec epoki dyktatury w Hiszpa- 
nii i wejScie tego kraju w demokratycznq przestrzeíl europejskq otworzyio 
furtke uciekinierom politycznym z krajów Ameryki Laciiískiej, leiqcych 
w regionie okreilanym jako Cono Sur. Z drugiej, rozwój gospodarki 
hiszpaiískiej w ostatnich 25 latach XX w. i przyjqcie tego kraju do Euro- 
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1986 r. stworzyly podtoie dla imigra- 
cji ekonomicznej, która lezy u podstaw zjawisk bqdqcych przedmiotem 
niniejszej pracy. 

Wykres 3: Ewolucja liczby cudzoziemców z zezwoleniami na pohyt w Hiszpanii 
w latach 1975-2005 

zródlo: ,,Anuario Estadístico de Extranjería" (dalej cyt.: AEE) 1997, s. 19-21 i tabela 1.5; AEE 
2002, tabela 1.2; Informe Estadístico de la Secretaría de Estado de Inniigración y Emigración 

(dalej cyt.: IESEIE) 2005, tabela 2 

Jak widai z wykresu 3, w latach 1975-1985 liczba cudzoziemców miesz- 
kajqcych w Hiszpanii wzrastaia stosunkowo powoli; nieznaczne przyspie- 
szenie moina zaobserwowai w nastepnej dekadzie. Zjawisko nabiera dyna- 
mizmu dopiero miqdzy 1995 a 2005 r., kiedy liczba cudzoziemców 
wzrosia prawie 5,5 razy w porównaniu do trzykrotnego wzrostu w poprzed- 
nich 20 latach. 

Warto w tym miejscu przywolai kilka wskainików: liczba cudzoziem- 
ców z kartq stalego pobytu i pozwoleniem na pracq, która w 1975 r. wyno- 
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sila 165 289, do  1985 r. tiie ulegla iiawet podwojeiiiu i wyniosla 24 1 975 
osób. Dwukrotny wzrost zanotowaiio natoiniast tia przestrzeni kolejnych 
10 (499 773) i 5 lat (895 720). Do 2005 r. liczba cudzozieinców powiqk- 
szyla siq o ponad 2000/0, do  nienial 2 700 000 osób'. 

Dom spokojnej staroici dla Europejczyków 

Minio to, biorqc pod uwagq, ze liczba niieszkaííców Hiszpanii wynosi 
ogóiem 44 000 000, odsetek cudzoziemców (8,596) nie jest tu tak znaczny, 
jak w innych krajach europejskich. Kóinica polega iia tym, i e  o ile w pozo- 
stalych krajach procesy przemian inigracyjnycli byly rozloioiie w czasie, 
o tyle w Hiszpai-iii wszystko odbylo siq bardzo szybko. Spoleczeíístwo ~ i i e  
inialo wiqc czasu tia przystosowanie, tyin bardziej i e  ziniany polegaly iiie 
tylko na zwiqkszeiiiu liczby inligraiitów jui obecnycli w kraju, ale te¿ coraz 
Iiczniejszytn naplywie przedstawicieli nowych narodowoici. 

Pod koniec 1989 r. nieinal 70% ccudzozien-iców ~nieszkajqcych w Hiszpa- 
nii stanowili obywatele ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, 
naplywajqcy stopniowo od poczgtku lat 70.h W tej grupie tylko l'ortugal- 
czyków naleiy uznai za imigrai-itów ekonomicznych, cho¿ jako czlonkom 
EWC od lat 80. latwiej iiu bylo dostaí- siq na teret-i Hiszpanii. Pozostali to 
przede wszystkim etneryci przybywajqcy w posziikiwaniu iagodnego kli- 
niatu, pracowl-iicy obsiugujqcych icli firni z sektora usiugowego bqdi przed- 
stawiciele kadry zarzgdzajqcej przedsiqbiorstw z braiiiy przemyslowej 
i finansowej. Ich obecnoii na terenie Hiszpa~iii nie tna zateln zwiqzku 
z badanymi przez tias zjawiskaini. 

Ta grupa iinigrantów stale si(: zwiqksza, choi  od lat 90. znacznie wol- 
l-iiej, niz ogói cudzoziernców w Hiszpanii. Inaczej przedstawia siq kwestia 
imigraiit6w spoza UE - wzrost liczebny tej grupy, jak moina zauwazyí- na 
wykresie 4, jest proporcjonalny do  wzrostu calej grupy cudzoziemców. 
W rezultacie, odsetek imigrantów z krajów Unii w odniesieniu do wszyst- 
kich zamieszkalycli w Hiszpanii ciidzoziemcí,~ zmniejszal siq wraz ze wzro- 
stem intensywiioSci imigracji o charakterze eko~iomicznyn~. Jeszcze w 1989 r. 
stanowili oni ponad 58(% cudzoziemców w Hiszpanii, ale po tym roku 

' h M  2000, h4inisterstwo Pracy i Spraw Spolecznych Królestwa Hiszpanii, Madryt 
2002, s. 176-177; Iriforirie Estadístico de la Secretaría de Estado de Irimigraci6n y Eiiii- 
gración (dale] cyt.: IESEIE), Extr~znjeros con t'zrjeta de autorización de residencia en vigor 
n 3 1 de dicienzhre d~ 200.5, littp:/~extrarijeros.niras.~esgeneraI!i1~dice~dicie1~1bre~O.5.lit1~1l, 
styczen 2006, tabela 2. 

" AM 2000, s. 176-177. 
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Wykres 4: Ewolucja liczby cudzoziernców z zezwoleniami na pobyt wedlug 
ich przynaleznoici do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (1989-2005) 

Z krajow z Spoza krajów Cudrozimcy ; zeiwoleniam na poby! 
Unii Europe~skiej -.' U n ~ i  Eurol,ejskie] w 51.i~iie 

~ r ó d t a :  hM 2000, s. 176-177, hh l2002 ,  s. 196-197; AEE 1996, 1999 1 2002, 
tabele 1.5, 1.6 1 1.2; IESEIE 2005, tabela 2 

odsetek ten systematycznie spadai, osiqgajqc 34% pod koniec 2000 r., 
27,4% w 2002 i niecale 19% z koiícem 2005 r.' 

Latynoamerykanski przyplyw 

Przybysze z Ameryki Laciiískiej tradycyjnie stanowili drugq pod wzglc- 
dem 1iczebnoSci grupe cudzoziemców zamieszkujqcych w Hiszpanii, pierw- 
szq w historii migracji d o  tego kraju zaslugujqcq na miano spoiecznoSci 
imigranckiej i d o  1995 r. najliczniejszq. Mimo i e  poczqwszy od tego roku 
przewage zyskaia na kilka lat mniejszoSt afrykaiíska, w poczqtkach XXI w. 
imigranci latynoamerykahscy znów wysuneli sic na prowadzenie. Pierwsi 
imigranci - Kubaiíczycy opuszczajqcy kraj po przejeciu wladzy przez Fidela 
Castro - przybywali z przyczyn politycznych. W latach 70. XX w., gdy 
rzqdy w Urugwaju, Chile i Argentynie sprawowaiy junty wojskowe, imi- 
gracja o charakterze politycznym - szczególnie z ostatniego z wymienio- 

' Wprawcizie MI 2005 r. miala rniejsce akcesja niektórych krajów Europy Wschodniej 
(Polski, Wqgier, Slowacji, Litwy i innych) do Unii Europejskiej, ale w statystykach sp one 
nada1 zaliczane do krajów spoza obszaru UE z iiwagi na podobiefistwo problernów, z któ- 
rymi si$ borykajp, a takze dlatego, i e  tych krajów nie obowiqzuje jeszcze przepis o swo- 
bodnym przeplywie pracowników; patrz: AM 2000 i 2002, odpowiednio s. 176-177 i 247- 
249, oraz IESEIE 2005, tabela 2. 
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nych krajów - zaczqla nabierai. na Póiwyspie Iberyjskim duiego znaczenia. 
W tyin czasie imigranci z Ameryki Laciílskiej stanowili ponad 20% wszyst- 
kich cudzoziemców mieszkajqcych w Hiszpaniis. W latach 80. jednak, 
kiedy w Argentynie przywrócono demokratyczne rzqdy, ten nurt imigracji 
osiabi. W tym samym czasie pojawili siq natomiast imigranci z innych kra- 
jów latynoamerykaílskich, powodowani motywami ekonomicznymi, i ich 
liczba stale wzrastaia. Nastqpowafy tez znaczne przetasowania grupy pod 
wzglqdem skiadu narodowoiciowego. 

Az do  1996 r. najliczniejszq grupq imigrantów latynoainerykaiískich 
w Hiszpanii byli Argentyficzycy (ponad 20 000 osób), których jednak w 1996 
r. dogonili Peruwiaílczycy i Dominikaílczycy. Rok póiniej (patrz wykres 5) 
liczebnoii. przedstawicieli dwóch ostatnich narodowoici przekroczyia 
liczbq Argentyríczyków, do czego przyczynila siq stale wzrastajqca liczba 
imigrantów z Peru i Dominikany, ale tez spowolnienie intensywnoici imi- 
gracji z Argentyny9. Naleiy przy tym pamiqtai., i e  pozorny spadek liczby 
Argentyílczyków zamieszkalych w Hiszpanii niekoniecznie oznacza kurcze- 

Wykres 5: Imigranci z Ameryki tacinskiej z zezwoleniami na pobyt, wediug najliczniej 
reprezentowanych narodowojci (1992-2005) 

Z Argentytíczycy i Peruwianczycy B! Dominikanczycy I%% Kolumbijczycy 

Kubaríczycy E2 Ekwadorczycy - Boliwijczycy 

~ r ó d l a :  AEE 1997, s. 19-21 i tabela 1.5; AEE 2002, tabela 1.2; IESEIE 2005, tabela 2 

AM 2000, S. 176-177. 
,,Anuario Estadístico de Extranjería" (dalej cyt.: AEE) 1996 i 1997; Madryt; Mini- 

sterstwo Spraw Wewnqtrznych Królestwa Hiszpanii, Mi~dzyministerialna Koinisja ds. 
Cudzoziemców, odpowiednio 1997 i 1998. Tabela 1-lw pierwszym przypadku, s. 19-21 
i tabela 1.5 w drugim. 
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nie siq tej mniejszoSci, jednej z najstarszych na Póiwyspie Iberyjskim. Wielu 
jej czionków posiada udokumentowanych hiszpaílskich przodków, co 
znacznie upraszcza procedury naturalizacyjne. 

RzeczywiScie, w latach 90. liczba wydawanych kart staiego pobytu (ok. 
1200 rocznie) byia nieco nizsza od liczby dokumentów przyznajqcych oby- 
watelstwo hiszpaílskie (ok. 1300)'O, co blokowalo moiliwoii wzrostu 
wskainików liczebnoici do 2001 r., kiedy zwiqkszone zapotrzebowanie na 
pozwolenie na pracq na terenie Hiszpanii spowodowane kryzysem ekono- 
rnicznyrn w Argentynie obalilo tq zaleznoSi. W kolejnych latach (2002 
i 2003) wydano obywatelom argentyílskim odpowiednio 6261 i 7377 
nowych pozwoleíl na pracq i kart staiego pobytu; liczba osób naturalizo- 
wanych wyniosia 997 w roku 2002 i 1015 w 200311. Liczba Argentyílczy- 
ków zamieszkujqcych w Hiszpanii ponownie osiqgnqia 20 000. Od tej pory 
notuje siq staiy wzrost liczby imigrantów z tego kraju i pod koniec 2005 r. 
przekroczyia ona 82 000 osób12. W rzeczywistoSci jest ich wiqcej. Na pod- 
stawie danych dostarczonych przez konsulat hiszpaílski w Buenos Aires 
moina stwierdzif, i e  w latach 1998-2001 wydai on dokumenty przyzna- 
jqce obywatelstwo hiszpaílskie 74 7 18 osobom13. Zarazem moina przypu- 
szczaC, i e  reforma hiszpaíl~kie~o kodeksu cywilnego z paidziernika 2002 r., 
obejmujqca poprawki do niektórych artykulów odnoszqcych siq do sposo- 
bów uzyskania obywatelstwa, wplynqia na wzrost liczby podan. Reforma, 
która weszia w iycie z poczqtkiem 2003 r., umozliwia odzyskanie obywa- 
telstwa hiszpaílskiego przez emigrantów, którzy je utracili oraz przez dzieci 
i wnuki osób urodzonych na terenie Hiszpanii. W wypadku tych ostatnich 
wymagane jest poSwiadczenie rocznego pobytu w Hiszpanii. Nie sq jeszcze 
znane dane dotyczqce skutków wprowadzenia tej reformy, ale z doniesieíl 
prasowych wiadomo, i e  rzqd hiszpahski rozbudowywal placówki konsu- 
larne za granicq, przewidujqc wpiyniqcie okoio miliona podan, z czego 
400 000 z Argentyny14. 

Nie znaczy to bynajmniej, i e  wszyscy, którzy uzyskajq obywatelstwo, 
przenieili si$ do Hiszpanii lub to planujq. Wiqkszoii stara siq o przyznanie 
obywatelstwa na wypadek, gdyby wyjazd okazai siq konieczny z powodu 
nagiego pogorszenia siq sytuacji ekonomicznej ojczystego kraju. Z pewnoi- 

lo AEE 1997, tabele 1.12 do  1.18 oraz IV6. 
l 1  AEE 2002 i 2003, Madryt, Ministerstwo Spraw Wewnqtrznych Królestwa Hiszpanii, 

Delegacja Rzqdu ds. Cudzoziemców i Imigracji, odpowiednio 2003 i 2004. Tabele 1.59 i X.1 
w pierwszym przypadku, 1.43 i XI. 1 w drugiin. 

lZ AEE 2002, tabela 1.2, oraz IESEIE 2005, tabela 2. 
l3  Dziennik ,,El País", 19.01.2002. 
l 4  Por.: dzienniki ,,ABC" i ,,El País", 9.01.2003, a takze ,,Suplemento de Domingo" do 

,,El País", 19.01.2003. 



254 Rosario Sevilla Soler 

ciq jednak niektórzy rzeczywiicie zdecydowali siq na przyjazd do Hiszpa- 
nii, ale poniewai przekroczyli granicq jako obywatele hiszpaílscy, nie figu- 
rujq w statystykach dotyczqcych cudzoziemców. Niezaleznie od tego, 
w poczqtkach 2004 r. w Hiszpanii mieszkaio 40 000-50 000 Argentyiíczy- 
ków, nie liczqc posiadajqcych obywatelstwo hiszpaiískie i imigrantów nie- 
legalnych. Trudno podad dokiadnq liczbq tych ostatnich, ale wediug sza- 
cunków obu krajów w poczqtkach 2004 r. bylo ich w Hiszpanii drugie 
40 000-50 000. Prezydent Argentyny Néstor Kirchner staral siq uzyskaf 
od rzqdu hiszpaílskiego gwarancje specjalnego traktowania tej grupy15. 

Nalezy w tym miejscu odnotowaf, i e  prawdopodobne jest równiei prze- 
bywanie w Hiszpanii imigrantów pochodzenia argentyiískiego posiadajq- 
cych obywatelstwo innych krajów europejskich. Na tym etapie nie jest jed- 
nak moiliwe przedstawienie konkretnych danych liczbowych dotyczqcych 
tej grupy, choC w tym kontekicie znaczqcy wydaje siq wzrost liczby zamiesz- 
kujqcych w Hiszpanii osób legitymujqcych siq wioskim paszportem, który 
w latach 2001-2005 wyniósl ponad 138%16. 

Jednak, jak jui nadmieniliimy, w polowie lat 90. przewagq liczebnq 
Argentyílczyków przelamali - tak przynajmniej wskazujq oficjalne dane - 
Peruwiaiíczycy i Dominikaiíczycy, pierwsi imigranci ekonomiczni z obszaru 
Ameryki Laciiískiej. W wypadku obu tych grup w latach 1992-1998 zano- 
towano najintensywniejszy wzrost liczby imigrantów, który pozwolil im a i  
do 1999 r. utrzymywaf siq na czele statystyk, z odpowiednio ponad 30 000 
i 29 000 osóbl'. Chociaz tempo wzrostu liczebnoici Peruwiaílczyków 
w Hiszpanii utrzymaio siq na podobnym poziomie, jak widaC na wykresie 
5, wraz z poczqtkiem nowego wieku jej miejsce zajqiy inne narodowoSci 
latynoamerykaiískie. Podobnie staio siq z imigrantami z Dominikany, któ- 
rych napiyw ulegi dodatkowo spowolnieniu, tak ze pod koniec 2005 r. 
liczba Peruwiaílczyków wynosiia jui ponad 82 000 osób, natomiast zare- 
jestrowano zaledwie 52  765 Dominikaílczyków posiadajqcych pozwolenie 
na prace lub prawo staiego pobytu18. 

Kolejnq grupq narodowoSciowq szybko zwiqkszajqcq swojq liczebnoif 
w ostatnim dziesiqcioleciu XX w. byli Kubahczycy. MoiliwoSci uzyskania 
przez nich prawa staiego pobytu - zawsze do66 duie - jeszcze wzrosiy po 

lS Dziennik ,,El País", 23.01.2004. 
I h  AEE 2001; Madryt, Ministerstwo Spraw Wewnqtrznych Królestwa Hiszpanii, Dele- 

gacja Rzqdu ds. Cudzoziernców i Imigracji, 2002 (Dep. prawny 1993), tabela 1.2; IESEIE 
2005, tabela 2. 

l 7  AEE 1997, S. 19-21 oraz tabela 1.5; AEE 1998 i 2000; Madryt, Ministerstwo Spraw 
Wewnctrznych Królestwa Hiszpanii, Miqdzyministerialna Komisja ds. Cudzoziemców, 
odpowiednio 1998 i 2001; tabela 1.6 w obu przypadkach. 

l8  IESEIE 2005, tabela 2. 



objqciu rzqdów w 1996 r. przez konserwatywnq Partido Popular (Partiq 
Ludowq). Poczqwszy od tego roku az do 1998 r. liczba imigrantów kubafi- 
skich w Hiszpanii podwoila siq, z 6 000 do ponad 13 000 osób19. Tendencia 
wzrostowa utrzymaia sic i w 2001 r. bulo ich juz 21 467'O - nieco wiqcej, 
nii Argentyficzyków. Zmiana polityki rzqdu konserwatywnego w kwestii 
legalizacji pobytu i przyznawania pozwoleíl na pracq tej grupie spowodo- 
wala spowolnienie tempa migracji - pod koniec 2005 r. liczba imigrantów 
kubaílskich nieznacznie przekraczala 30 0002'. So stosunkowo niewiele 
w porównaniu z innymi narodowoiciami latynoamerykafiskimi. 

Jak jednak widat na powyzszym wykresie, calkowite przeksztalcenie 
panoramy imigrantów latynoamerykaílskich w Hiszpanii w ciqgu zaledwie 
dwóch lat zawdziqczamy Kolumbijczykom i Ekwadorczykom. Niepewna 
sytuacja polityczna w Kolumbii, pozostajqcej w stanie permanentnej wojny 
domowej, w poiqczeniu z czynnikami ekonomiczny~ni spowodowala gwal- 
towny wzrost liczby imigrantów z tego kraju - drugi pod wzglqdem skali 
inligracji z kontynentu poludniowoamerykaílskiego od 1999 r. Trzy lata 
wcze6niej liczba Kolutnbi jc~~ków w Hiszpanii wynosiia niecale 8 000, 
a w 2001 r. jui szeSC razy wiqcej - niemal 50 000, przez co grupa ta upla- 
sowala siq na trzecim miejscu w rankingu spolecznoici imigranckich 
w Hiszpanii2'. W grudniu 2002 r. liczba ta wzrosla juz do 71 238, a pod 
koniec 2005 r. - do 204 348 o ~ ó b ' ~ .  W ciqgu ostatnich trzech lat zwiqk- 
szyla siq zatem niemal trzykrotnie. 

Jednak najbardziej spektakularne zmiany mialy miejsce w odniesieniu 
do przybyszów z Ekwadoru, których migracja jest powodowana wylqcznie 
czynnikami ekono~nicznyini. W 1992 r. ich liczba wynosila nieco ponad 
tysiqc, w 1998 r. juz 7 0002$ dwa lata póiniej ponad 30 000; pod koniec 
2002 r. - 115 301; a z koiícem 2005 r. - 357 06S2'. Z poczqtkiem XXI w. 
grupa ta zyskaia wiqc status najliczniejszej spoSród imigrantów latynoame- 
rykafiskich i drugiej co do  wielkoici ze wszystkich spolecznoici imigran- 
ckich w Hiszpanii. 

Wykres 6 ilustruje calkowite przeksztaicenie proporcji liczbowych 
poszczególnych spolecznoici w grupie imigrantów z obszaru Ameryki 
Eacifiskiej w latach 1992-2005. Znaczqco stracili na przyklad Peruwiafi- 
czycy i Dominikaílczycy, zwiaszcza jednak ci ostatni. Jeszcze wyrainiej 

' Y  AEE 1996 i 1998, odpowiednio tabele 1.1 i 1.6. 
"' AEE 2001, tabela 1.2. 
2 '  IESEIE 2005, tabela 2. 
'2 AEE 1996 i 2001, odpowiednio tabele 1.1 i 1.2. 
2 '  AEE 2001, tabela 1.2; IESEIE 200.5, tabela 2. 
24 AEE 1997 i 1998, odpowiednio s. 21 i tabela 1.6. 
25  AEE 2000 i 2002, odpowiednio tabele 1.1 i 1.2; IESEIE 2005, tabela 2. 
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Wykres 6: Imigranci latynoamerykanscy z zezwoleniami na pobyt, wedtug najliczniej 
reprezentowanych narodowoici 

I 
Dominikana 

5,15% 

Kolumbia ,/' 

Dominikana 7,7170 
' 10,13% 

9,23% 

KUbi / 
Kolumbia 

3,66% 
20.72% 

~nokna zaobserwowaí- tq tendencjq w pr~ypadku Argetity~czyków, którzy 
na poczqtku wspomniailego okresu stanowili niemal 30% wszystkich itni- 
grailtów latyiloanierykaíiskich w Hiszpanii, natoiniast obeciiie reprezeiltujq 
zaledwie 9% tej grupy, mimo iiasilenia siq migracji z Argentyny z poczqt- 
kiein XXI w., clioí- w tym wypadku naleiy traktowaí- cytowane dane tylko 
ogólnie. Caikowicie odmienny jest pr~ypadek Koluinbijczyków, których 
odsetek przed trLema laty wynosil zaledwie 7,7(%, dziS zaS ponad 20%). 
1)odobnie Ekwadorczycy, trzy lata teinu tylko 1,5% caiej grupy, obecrlie 
stanowiq najliczniejszq spolecznodi. latynoskq na Ijóiwyspie - ponad 36%. 
Z kolei Boliwijczycy, k t ó r ~ y  w 1992 r. byli w statystykach zaliczani do  
kategorii ,,ii1nin, teraz pod wzglqdem IiczebiioSci dorównujq Dorninikarí- 
c ~ y k o r n ~ ~ .  

Niewqtpliwie wszystkie grupy narodowodciowe zanotowaly wzrost, 
zateni o ile w latach 1975-1985 liczba imigrantciw z Atneryki Lacihskiej 
w Hiszpanii utrzymala siq na stalym poziornie prawie 40  000 osób, o tyle 
w 1995 r. siqgaía jui 88 940, w 2000 r. - 184 720 osób, a pod koniec 
2005 r. ~bl i iy ia  siq d o  miliona - to piqí- razy wigcej, ni¿ przed piqciu laty27. 
l'onadto, jak wska~ujq daile Instituto Naciorial de Estadística, zebrane ila 
podstawie zapisów lizdrón Municipal, rok wczedniej w Hiszpanii przeby- 

'' ALL 1997, s. 19-21; IESLIE 2005, tahch 2; AM 2000, s. 176-177. 
2' AM 2000, s. 176-177; ALE 2000, tabcla 1.6; IESEIE 2005, tabela 2. 



Wykres 7: Ewolucja liczby imigrantów latynoamerykanskich z zezwoleniami na pobyt 
w Hiszpanii 1975-2005 

~ r ó d l a :  AM 2000, s. 176-177; AFF 2000, tabela 1.6, ALE. 2002, tc~bel,i 1.2, AEE 2003, tabel'i 1.31; 
IESFTF 2005, t abe l~  2 

walo juz ponad milion osób pochodzqcych z Ameryki tacirískiej, z czego 
polowa n ie lega l~ l i e~~ .  

JeSli chodzi o rniejsce zamieszkania poszczególnycl-i grup, obserwuje si(: 
spore róinice wynikajqce z ilarodowo6ci i dlugoici pobytu ria terenie 1'61- 
wyspu Iberyjskiego. Niektóre spofecznoici - zwiaszcza te, które pojawily 
siq w Hiszpariii jako pierwsze, tj. Kubatíczycy, Argentytíczycy i Chilijczycy 
- pozostajq rozproszone na obszarze calego kraju. T'rzykiadowo, najwiqk- 
sze skupiska Argeiityílczyków znajdujq sic w Madrycie i Uarceloilie, ale 
w iadnym z tych dwóch miast liczba legalnych imigrantów z Argentyny 
pod koniec 2003 r. - ostattiiego, dla którego dysponujeiny wiarygodnyini 
danyini - riie przekraczala 1 0  OO029. 

Naleiy pamiqtaC, ?e pot-iad póítora miliona Hiszpanhw, którzy w ininio- 
nym wieku wyernigrowali d o  Argerityny, pochodziio z róinych regionów 
kraju; jest wi(:c naturalne, ie poton-ikowie powracajqcycl-i szukajq wsparcia 
u swoich krewnych n-iieszkajqcych na I'hlwyspie. l'oza tym spolecznoii 
argentyílska nie odróii-iia si$ fizycznie od rctzennych Hiszpanów, przez co  
jest przyjmowana przyjakniej ni¿ inni iinigranci. Sq to  tez zazwyczaj ludzie 
o dobryrn przygotowaniu zawodowym, zi-iajqcy hiszparíski, dlatego jest irn 
iatwiej znaleii pracq zgodnq z wyksztaicenien-i i kwalifikacjanii. J a k  wspo- 
mniano, w przypadku tej grupy procedury uzyskania obywatelstwa sq 

2X Padrón Miinicipal (dalej cyt.: 1'M) z 1.01. 200.5; INEhase, Iilstitiito Nacioiial de 
Estadística, s. wm~.ine.es ,  tabela 1.7. 

" AEE 2003, tabcla 1.48. 



25 8 Rosario Sevilla Soler 

znacznie uproszczone, co przyspiesza proces integracji ze spoieczeíistwem 
hiszpaíiskim i w efekcie jej rozpraszanie siq po kraju. 

Inne spolecznoici latynoamerykaíiskie, zwlaszcza te, których liczba 
powaznie zwiqkszyla siq w ostatnich latach, sq zdecydowanie bardziej skon- 
centrowane. I'onad 50% imigrantów z Peru mieszka w Madrycie, podob- 
nie prawie 42% Do~ninikatíczyków i ponad 40% Ekwadorczykó.cv, nato- 
miast dla Barcelony liczby te wynoszq odpowiednio 29,620/0,23,76% i 12%. 
Wiainie w tych dwóch miastach oferta wynajmu mieszkaií, a przede wszyst- 
kim pracy w sektorze usiug i prac domowych jest najbogatsza, co dla spo- 
IecznoSci imigrantów peruwiatískich i dominikaíiskich, wiród których prze- 
waiajq kobiety, jest niezwykle istotne. Sporo Ekwadorczyków jednak 
mieszka w Murcii (prawie 9%) i Andaluzji (ponad 6%), zwiaszcza w pro- 
wincji Almería, gdzie pracujq przy zbiorze warzyw i o w o ~ ó w " ~ .  

Pólnocnoafrykaíiska eksplozja 

Niewqtpliwie liczba imigrantów z Ameryki Laciílskiej w Hiszpanii rosla 
w ostatnich latach wyjqtkowo szybko, ale jeszcze dynamiczniej zwiqkszaia 
siq liczba Afrykanów, szczególnie z Afryki Póinocnej. Jednak po krótkim 
okresie liczebnej dominacji ustqpili oni pola imigrantom latynoatnerykaií- 
skim, przesuwajqc siq na drugq pozycjq. 

W 1975 r. 3 000 imigrantów z Afryki P61nocnej zamieszkujqcych Hiszpa- 
niq stanowilo zaledwie 2% wszystkich osiadiych tu c ~ d z o z i e m c ó w ~ ~ .  Nato- 
miast pod koniec 2005 r., gdy ich liczba siqgnqia 537  455 osób posiadajq- 
cych kartq stalego pobytu lub pozwolenie na pracq, stanowili jui prawie 
20% caiej spolecznoici imigranckiej, nieznacznie wiqcej, niz obywatele z kra- 
jów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (18,77941, nie liczqc imigran- 
tów z krajów Europy Wschodniej, które niedawno przystqpiiy do  tej grupy), 
choC zdecydowanie mniej w porównaniu z 36% imigrantów latynoamery- 
kaiískich3'. 

Najliczniejsi wSród nich Marokatíczycy - ponad 90% caiej spolecznoici 
- niespeina 20 lat temu byli grupq marginalnq w panoramie imigrantów 
w Hiszpanii. Jednak w 1992 r. nie tylko wyroSli na najwiqkszq w tyin kraju 
spoiecznoSC posiadajqcq kartq staiego pobytu lub pozwolenie na pracq 
(ponad 50  000 osób), lecz takze na najpotqiniejszq koloniq imigranckq, 
liczniejszq nawet od brytyjskiej, która do  tego czasu zajmowala pierwsze 

"' lbidel??. 
" AM 2000, S. 176-177. 

IESEIE 2005, tabela 2. 



Prqdy migracyjne w Hiszpaiiii 25 9 

miejsce w ~ t a t ~ s t ~ k a c h ~ ~ .  Ta tendencja utrzymywaia siq, dlatego pod koniec 
2005 r. liczqca ponad 490 000 spoleczno5t legalnych imigrantów maro- 
kafiskich w Hiszpanii przewyiszala o ponad 130 000 Ekwadorczyków, 
drugq w kolejnodci grupq w tej k a t e g ~ r i i ~ ~ .  Naleiy przy tym zaznaczyt, i e  
róinica ta powoli malaia, bowiem pod koniec 2001 r. liczba przebywajq- 
cych legalnie w Hiszpanii Marokaríczyków (ponad 230 000) przewyiszala 
prawie trzykrotnie liczbq Ekwadorczyków (84 699). Jeszcze w 2002 r. bylo 
ich ponad dwa razy w i ~ c e j ~ ~ .  

Wykres 8: Wzrost liczby imigrantów latynoamerykanskich i afrykanskich 
z zezwoleniami na pobyt w Hiszpanii (1985-2005) 

E4 Latynoarnerykanie 898 Afrykaiíczycy 

~ r ó d l a :  AA4 2000, s. 176-177; AEE 2000, tabela 1.6; AEE 2002, tabela 1.2; 
IESEIE 2004 i 2005. tabela 2 

Oprócz Marokaíiczyków przybywalo tez Algierczyków, Gambijczyków 
czy Senegalczyków. W efekcie, jak moina odczytat z wykresu 8, imigranci 
z Afryki - w 1985 r. praktycznie nieobecni na terenie Hiszpanii - 10 lat 
póiniej nieznacznie przedcignqli liczebnie spoiecznoSC latynoamerykarískq. 
Na tym samym wykresie widaf tez, jak w ciqgu kolejnych piqciu lat grupy 
te oddalajq si$ od siebie i tylko lnasowy naplyw Ekwadorczyków i Kolum- 
bijczyków w poczqtkach nowego wieku spowodowai zmniejszenie si$ tej 
róinicy pod koniec 2001 r. oraz wyraine odwrócenie proporcji na rzecz 
imigrantów z Ameryki Lacirískiej od 2002 r. 

" AEE 1997, s. 19 
34 IESEIE 2005, tabela 2. 
3i AEE 2001 i 2002, odpowiednio tabele 1.2 i 1.11. 
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To w1aSnie afrykahscy imigranci napotykajq zapewne w Hiszpanii na 
najwiqcej trudnogci. Bariera jqzykowa i kulturowa sprawia, i e  wielu z nich 
wykonuje prace poniiej swoich kwalifikacji i uzdolnieií. Mieszkajq w rejo- 
nie Morza ~ ródz i emne~o ,  miqdzy Kadyksem a Geronq, gdzie istnieje zapo- 
trzebowanie na pracowników w sektorach rolniczym i budowniczym, 
w których najczqiciej znajdujq zatrudnienie. Przewaiajq w miejscowoSciach 
Almería, Gerona czy Murcia, gdzie ich odsetek wynosi odpowiednio 6,57, 
6,53 i 6,37% calej afrykaiískiej spolecznoSci w Hiszpanii, a zwlaszcza 
w Barcelonie i Madrycie, gdzie mieszka 20,58 oraz 13,63% tej g r ~ p y ~ ~ .  

Niektórzy znajdujq zatrudnienie w sektorze ustug, przede wszystkim 
w braniy restauracyjnej, bardzo rozwiniqtej w ich regionie zamieszkania; 
moiliwoSf taka otwiera si$ jednak dopiero po dluiszym pobycie w Hiszpa- 
nii i przelamaniu bariery jqzykowej. Na tym polu imigranci z Ameryki 
Lacihskiej majq zawsze przewagq nad Afrykanami: przed tymi pierwszymi, 
dziqki znajomoici jqzyka hiszpahskiego, stoi otworem wiele drzwi zamkniq- 
tych dla Afrykanów. 

,,Nowi9': imigranci z Europy Wschodniej 

Kolejnq grupq, która zaistniala w panoramie spolecznoici imigranckich 
w ostatnim dziesiqcioleciu, sq przybysze z krajów Europy Wschodniej. Nie- 
które z nich, np. Polska, Czechy, Litwa i inne, przystqpily niedawno do  
Unii Europejskiej, ale sytuacja ich mieszkahców w Hiszpanii ma niewiele 
wspólnego z mieszkajqcymi tu obywatelami ,,starej9' Europy, poniewai - 
podobnie jak w wypadku imigrantów z innych krajów tego regionu, np. 
Rumunów i Bulgarów - ich imigracja ma charakter czysto ekonomiczny. 

Liczba imigrantów z tego regionu wzrosla znacznie w ostatnich latach. 
Podczas gdy odsetek osób przyjeidiajqcych z pozostalych krajów europej- 
skich zwiqksza siq powoli od 1996 r. - 8678 osób zamieszkalych ria stale 
w Hiszpanii3' w tym roku i 19 434 pod koniec 2005 r. - liczba przyby- 
szów z krajów Europy Wschodniej - czlonków Unii i pozostajqcych poza 
jej obrqbem - wzrasta dynamicznie od poczqtku XXI w. Niecale 10  lat 
temu bylo ich zaledwie 10  000, pod koniec 2005 r. jui prawie 
400 0 0 0 ~ ~ .  

Pierwsi pojawili siq Polacy, których do  1998 r. by10 dwukrotnie wiccej 
nii Rumunów, drugich w kolejnoici w tej kategorii. Chociai zaledwie 7- 

36 AEE 2003, tabela 1.48. 
37 Wliczajqc obywateli norweskich i szwedzkich, którzy w 1996 r. nie ilalezeli wpraw- 

dzie d o  UE, ale ich pozycja byia bardzo zblizona d o  sytuacji imigrantów z krajów Unii. 
38 AEE 1996, tabela 1.1; IESEIE 2005, tabela 2. 
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Wykres 9: Ewolucja liczby imigrantów pochodzqcych z Europy Wschodniej 
z zezwoleniami na pobyt (1998-2005) 

E3 Polska Rurnunia Bulgaria 7 Rosja 3 Ukraina 

~ r ó d l a :  AEE 1998, tabela 1.6; AEE 2000, tnbeln 1.6; XEE 2002, t'ibela 1.2; 
IESEIE 2004 i 2005, tabela 2 

tysiqczna, spoiecznoSC ta sprawiia, i e  wszystkich imigrantów z tego regionu 
zaczeto nazywai P~ l akami '~ .  Ale, jak widai na wykresie 9, w kolejnych 
latach sytuacja ulegia zasadniczej zmianie. Liczba Ruinunów zaczeia gwai- 
townie rosnqf; w 2000 r. byia to jui najliczniejsza grupa imigrantów ze 
Wschodu, pod koniec 2001 r. byla jui ponad dwukrotnie wiqksza od Pola- 
ków, trzykrotnie w roku nastqpnym, a pod koniec 2005 - piqciokrotnie". 

Na tym samym wykresie moina zauwaiyí., ¿e przyspieszeniu ulegio 
takie teinpo wzrostu liczby przedstawicieli dwóch innych spolecznoSci, 
Ukraiiíców i Buigarów (zwiaszcza tych ostatnich). Pod kotliec 2001 r. juz 
niemal doganiali Polaków, których prze5cignqli rok póiniej; od tej pory 
tendencja ta utrzymywaia siq a i  do  poczqtków 2006 r.jl 

Od  poczqtku imigranci z tej grupy, zwlaszcza l'olacy, bez problemów 
uzyskiwali pozwolenia na pracq w budownictwie i bratiiy przemysiowej, 
gdzie sq cenieni z uwagi na wysokie kwalifikacje. Z tego powodu, w odrói-  
nieniu od innycli spoiecz~loici imigranckich, nie skupiajq si? w stolicy, ale 
sq rozproszeni po caiym kraju. I'rzykiadowo, pod koniec 2003 r. ponad 
poiowa Polaków zamieszkiwata w dystrykcie stolecziiym - nie tyle w samym 
mieScie, ile w otaczajqcym je pasie przemysiowym, w niewielkich miejsco- 
woiciach o profilu przemysiowo-mieszkaltiym, oferujqcych sporo atrakcyj- 

3y AEE 1998, tabela 1.1. 
40 AEE 2000, 2001 i 2002, odpowiednio tabele 1.6, 1.2 i 1.2; IESEIE 2005, tabela 2. 
41 AEE 2001 i 2002, tabela 1.2 w obu przypadkach; IESEIE 2005, tabela 2. 
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nych miejsc pracy i lokali mieszkalnych po znacztiie nizszych cenacli niz 
w sainym Madrycie41. 

l'odobilie dziaio siq z Kumunaini i innymi spolecznobciami imigranckitni 
z Europy Wschodniej. Sytuacja ta ulegla jednak zmianie w ostatnich latach, 
wraz z masowyin napiywem imigrantów z Kuinuilii, wSród których poja- 
wily siq osoby z gorszytn przygotowaniem zawodowym, co skutkuje bra- 
kiem stalego zatrudnienia i czqstymi ztnianami rniejsca zamieszkania. Wiród 
nich jest te2 spora grupa imigrantów ~iielegaltiych. I'odobne zjawisko, choí- 
na miliejszq skalq, ina iniejsce takie w odniesieniu d o  Buigarów, co zosta- 
nie przedstawione w dalszej czeSci tekstu, przy okazji analizy najiwieiszych 
danych l'adrón Municipal. 

1'0 wejiciu I'olski do  UE pojawila sit, tendencia - chof jest to zjawisko 
nowe i 11a razie nie wiadomo, w jakim kierunku si$ rozwinie - naplywu 
do Hiszpatlii przedstawicieli wolnych zawodów, z zamiarem pracy w swoim 
zawodzie, a nie ponizej swoich kwalifikacji, jak dotychczas. Naleiy wymie; 
ni6 ti1 przypadek okoio setki polskich lekarzy specjalistów, którzy w ostat- 
nich iniesiqcach znaleili zatrudrlienie w hiszpaílskim publiczilym systeinie 
opieki zdrowotnej. Pisala o nich {Irasa hiszpaiíska pod koniec stycznia 
2006 r., inforrriujqc, ¿e w niekt6rycli regionach kraju - opisano przypadek 
kilku tniast w regiotlie Extremadura - z powodu braku hiszpaiískich spe- 
cjalistów zostali zatrudnieni polscy neurocliirurdzy, okuliici i ginekolo- 

Z powodu projektów zniesienia przez Hiszpaniq moratorium doty- 
czqcego swobodnego przepiywu pracowriików z niedawno przyjt,tych do  
UE krajów Europy Wschodniej, inoina spodziewaí. siq, ze opisany przypa- 
dek lekarzy ~ n o i e  powtórzyf siq w odniesieniu d o  intiych z a ~ o d ó w ~ ~ .  

Imigranci z Dalekiego Wschodu 

Nalezy jeszcze wspotnnie; o imigrantach z Aiji. Pierwsi w Hiszpanii 
pojawili sit, Filipificzycy, którzy pozostawali najlicztliejsi d o  1996 r. Trady- 
cyjtiie zajtllowali siq pracami domowymi, micszkali przede wszystkiin 
w Madrycie (42%) i Barcelonie (34%)4', gdzie oferta pracy w tym sekto- 
rze jest najbogats~a. Jak jedi-iak widaf na wykresie 10, w nastqpnyni roku 
na czoio wysutlqli siq Chificzycy, którzy dziqki szybkiemu wzrostowi utrzy- 

42 AEE 2003, tnbela 1.48. 
'' ,,El País", 20.01.2006. 
49.003.2006 r. preriiicr Hiszpariii oglosil w prasie zariiiar zniesienia riioratoriuni z dniein 

1.05. 2006 r. Wiccei informacji na  ten terriat rrioina znaleii- w dowolnyin dzienniku lii- 
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mali siq tam do  tej pory, a od 2002 r. wspiqli siq na piqtq pozycjq w staty- 
stykach wszystkich grup imigranckichj6. 

Wykres 10: Wzrost liczby imigrantów azjatyckich z zezwoleniami na pobyt 
(1992-2005) 

Filipiny Chiny lndie IF1 Pakistan 

~ r ó d i a :  AEE 1997, s. 19-22 i tnbela 1.5; AEE 2002, tabela 1.2; 
IESEIE 2004 i 2005, tabela 2 

Wprawdzie Chiiíczycy, podobnie jak Filipiíiczycy, przebywajq glownie 
w Barcelonie i Madrycie (odpowiedilio 33,39 i 24,10%), ich obecnoif 
zaznacza siq coraz silniej w wiqkszoici wainych miast kraju, gdzie pracujq 
w braniy restauracyjnej i drobnym handlu4'. Na powyiszym wykresie 
zwraca uwagq takie wzrost spokecznoici pakistaiískiej, której czlonkowie 
w 1992 r. nie byli nawet wymieniani w statystykach, a obecnie jest ich wiq- 
cej nii  Hitidusów - tradycyjnie silnie zwiqzanych z Wyspami Kanaryjskimi 
- a nawet nii  Filipiiíczyków. 

Wizja ogólna 

Powyiszy opis wskazuje, i e  - jak zasygnalizowano jui na wstqpie - 
panorama spolecznoici imigranckich w Hiszpanii w ciqgu ostatnich 13 lat 
ulegia radykalnym przemianom. Po pierwsze, pod wzglqdem liczebnoici, 
co moina zauwazyf analizujqc róinice miqdzy osiami wartoHci zamieszczo- 

46 AEE 1996 i 1997, odpowiednio tabele 1.1 i 1.5; IESEIE 2005, tabela 2. 
" AEE 2003, tabela 1.48. 
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nymi na wykresie 11. Po drugie - co równiei starano siq pokazaf na tym 
wykresie - nastgpiio znaczne pr~etasowanie najlicziiiej reprezentowanych 
narodowoici i m i g r a n ~ k i c h ~ ~ .  

Wykres 11: Imigranci z zalegalizowanym pobytem wedlug kraju pochodzenia 

1992 2005 

I Maroko 6 Portugalia 4 Argentyna 
&G Mamko m Ekwador Kolumbia 

l Filipiny r Peru M Chiny 6 Rumunia m Chiny 1 1 Peru 
M Dominikana I Kolumbia indie 

L I Argentyna Portugalia Buigaria 
t i  Brazylia 

Dominikana 

~róci i~a:  AEE 1997, s. 18-23; IESE'IE 2005, t a t ~ ~ l a  2 

Porównujqc oba rysunki, nioina zauwaiyf, i e  tylko Marokaílczycy 
utrzymali swojq pozycjq od 1992 r. d o  koílca roku 2005. Portugalczycy, 
którzy zajmowali drugie iniejsce w statystykach, spadli na miejsce ósme, 
a Argentyílczycy z niiejsca trzeciego przesunqli siq na sicídrne, chof, jak jui 
wspomniano, w ich wypadku liczby n ~ o g g  byí- mylqce. I'eruwiaficzycy 
i Domiii ikaiíc~yc~ spadli obecnie odpowiednio o jedno i trzy niiejsca w sto- 
sunku do 1992 r., zajniujqc szóstq i 10. pozycjq, podczas, gdy Filipiílczycy, 
Hindusi i Brazylijczycy stracili niiejsca w pierwszej dziesiqtce. 

Jednoczeinie Kolumbijczycy, w 1992 r. zajinujqcy ósinq pozycjq, prze- 
sunqli si$ na trzecie miejsce. W pierwszej dziesigtce pojawiiy siq t e i  trzy 
nowe spolecznoici, w tyni Buigarzy, którzy w ciqgu ostatiiicli dwóch lat 
bardzo licznie naptywali d o  Hiszpanii; iiie wiadorno jednak, czy utrzyniajq 
dotychczasowe teinpo wzrostu. Podobnie rzecz wyglqda w przypadku Boli- 

4X Z tego wzglqdii oba rysiinki przedstawiorio w róinych skalach; tylko w ter1 sposób 
nioina bylo uriiieSciC. jc ria jednyni wykresie. 
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wijczyków, choi pozostajq oni nieco w tyle za Dorninikaílczykami. Naj- 
wiqkszy wzrost mokna zaobserwowai w przypadku Ekwadorczyków i Kuinii- 
nów, szczególnie tych pierwszych; w poczqtkach 200.5 r. pod wzglqdein 
IiczebnoSci plasowali siq oni odpowiednio na drugiej i czwartej pozycji, 
podczas gdy 23 lat temu ich liczba byia znikoma. 

Nielegalni 

Wykres 1 1 przedstawia wyiqcznie dane dotyczqce imigrantów posiada- 
jqcych w koílcu 2005 r. prawo staiego pobytu w Hiszpanii; trudno nato- 
miast ustalif liczbq osób przebywajqcycli w kraju nielegalnie. Na podstawie 
róinych iródei moina szacowaf, ?:e pod koniec 2004 r. by10 ich ponad 
milion, ale liczbq tq trudno zweryfikowaí., poniewai dotyczy ona osób, 
którym zaleiy na pozostaniu w ukryciu; wartoSí. ta jest przy tyrn rhina 
w zaleinoSci od iróde!. JeSli wziqí. pod uwagq, ¿e liczba cudzoziernców 
zarejestrowanych wówczas w ksiqgach Padrón Municipal wyiiosiia 
3 691 0004' i i e  tylko tiiecale 2 000 000 z iiich uzyskaly pozwoleriie na 
pracq lub prawo staiego pobytuIO, pozostali - ponad 1 600 000 - to imi- 
granci o nieuregulowanyrn statusie. OczywiScie, dane urzqdu nie sq do 
koílca wiarygodne; wielu cudzozieinców wyjeidia do innego regioriu, gdzie 
rejestruje siq w lokalnyni urzqdzie bez uprzedniego wykreilenia siq 
z poprzedniego. Inni z kolei jui dawno wrcícili do swoich krajcíw, a ich 
dane wciqi figurujq w dokumentach plachwek, do kt0rych w swoirn czasie 
siq zglosili. Ale nawet uwzglqdniajqc te i inne biqdy wydaje siq pewne, ¿e 
pod koniec 2004 r. w Hiszpanii przebywalo nielegalnie potiad milion irni- 
grantów. 

O ich IiczebnoSci Swiadczy fakt, i e  zwroty ,,bez papierów" czy ,,nicle- 
galni" przeniknqly do  codzierinego jqzyka. Obostrzenia wprowactzone 
przez wladze w ostatnich latach w celii zwalczenia nielegalnej iinigracji 
zintensyfikowaly to zjawisko, które ma rniejsce do dzisiaj. zerujq iia tyrn 
grupy przestqpcze, które przerzucajq iniigrantów przez granicc; i wymuszajq 
na nich zaciqgniqcie zobowiqzatí finansowych ciqiqcych ria nich przez wiele 
lat, a nieraz przez caie iycie. Poza tym, jako osoby o nieuregulowanym 
statusie, sq zrnuszeni pracowaf nielegalnie za niisze wynagrodzenie, czqsto 
tez iyjq w warunkach skrajnego ubóstwa, o czyrn moina si9 dowiedzieí. 
z pierwszej z brzegu gazety. 

" 1'M 200.5, tabela 1.7. 
"' IESEIB 2004, iixtra~zjeros con t~zrjeta o autorizizci0n de lasideizciu en vigor u .3 1 de 

dicieinbre de 2004; s. www.ine.es, 3.01. 2005, tahcla 2. 
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l)rzykladowo, pod koniec 2002 r. w Uarcelonie zostala rozbita szajka 
dziaiajqca wiród robotników budowlanych, wykorzystujqca okolo 70 nie- 
legaliiych iinigrantów, w przewaiajqcej czqici pochodzqcych z Aineryki 
~rodkowej  i Maroka. Ludzie ci, pracujqc po 12 godziii dziennie, otrzymy- 
wali wynagrodzenie w wysokoici 4-7 euro. W tyni czasie pomoc domowa 
w Hiszpanii otrzyinywaia co najtnniej 6 euro za godzinq, choi standardowo 
bylo to 7-8 euro. Rok póiniej policja wykryla w Alicante nielegalny zakiad 
szewski, w którym pracowalo 14 imigrantów z Chin (w tym 11 nielegal- 
nych), praktycznie w charakterze iiiewolników. Jak siq wydaje, mieszkali 
i pracowali w warsztacie, który riiieicii siq w garaiu hez klimatyzacji aiii 
podstawowych urzqdzeií sanitarnych, iiiespei~iiajqcyin norin Iiigieiiy i bez- 
pieczeiístwa". 

Wyzysk przybiera róine formy. We wrzeiniu 2005 r. prasa inforiiiowaia 
o zatrzynianiii wlaicicieli firmy z Madrytu zajmiijqcej siq doradztwem 
prawiiyin, ktcírzy za kwotq 1000 euro wystawiali faiszywe iimowy o pracq 
uinoiliwiajqce iinigrantoin legalizaeje pobytu. Zaledwie cztery dni póiniej 
zatrzymano grupq Nigeryjczyków, którzy sprowadzili do  Hiszpanii okolo 
100 Nigeryjek i zmuszali je do  prostytucji i handlu na rk~ tyka rn i~~ .  W stycz- 
niu 2006 r. opinia piibliczna dowiedziala siq o iiowyrn skandalu: prokura- 
tura regionu Murcia wszczeia Sledztwo na podstawie zeznaií itnigrantek 
pólnocnoafrykaiískicli, utrzyiiiujqcych, i e  padiy ofiarq szantaiu seksual- 
nego ze strony zarzqdchw gospodarstw rolnych, w którycli szukaly zatrud- 
nienia. Wielu z tych zarzqdców, co znamieilne, równiei byio imigran- 
tai~ii .?~. 

To tylko piqi do i i  typowych przykladów ilustrujqcych sytuacjq, w jakiej 
znajdujq si$ te osoby; przyklad6w wykorzystywanych zarazein przez nie- 
których polityków d o  przeforsowania swojej tezy, ¿e problem nielegalriych 
imigracji moina rozwiqzai tylko poprzez zaostrzenie polityki migracyjnej 
Hiszpanii. W tym celu kr~~iserwatyici sprawujqcy rzqdy w poczqtkach 
XXI w. przyjqli nowq Ustawq o cudzoziemcach (Ley de Extranjería), która 
riie tylko wzbudziia protesty giównej partii opozycyjnej i wiqkszoici orga- 
nizacji dziaiajqcycli w obronie praw cziowieka, ale spowodowaia, ¿e do 
dyinisji poda1 si$ ówczesiiy ininister pracy i spraw spoiecznych, który w tej 
sprawie nie zgadzai siq z politykq wiasnej partii. Ustawa ta zostala tez 
zakwestionowaiia przez Sqd Najwyiszy. W odpowiedzi na protesty licznych 
orgariizacji pozarzqdowych, w marcu 2003 r. Sqd Najwyiszy aiiulowai 11 
artykutów ustawys4. 

" ,,El País" i ,,El Muiido Digital", 30.10. 2002, 24.08.2003. 
j2 ,,ABCn i ,,El País", 21.11 .LOOS; ,,El País" i ,,El Mundo  Digita!", 2.5.09.2005. 
" ,,ABCn, 11.01.2006; ,,El País", 12.01.2006. 
'4 ,,El País", ,,ABCn, ,,El Miirido Digital" i ,,Diario de Sevilla", 29.03.2003. 
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Nowa ustawa, która weszla w iycie w styczniu 2001 r., ograniczyla 
prawa imigrantów i nadala odpowiednim instytucjom uprawnienia ulatwia- 
jqce wydalenie ich z kraju. Wedlug róinych informacji policji i wladz, w ciqgu 
roku od wejicia ustawy w iycie dokonano deportacji 30 000 imigrantów; 
od tej pory rosla tez stale liczba nakazów deportacji. W 2001 r. wydano 
ich 44 841, w 2002 r. prawie dwa razy wiecej - 75 499, choí: w 2004 r. 
znów mniej - tylko 50  644s'. Nie oznacza to  bynajmniej, i e  wszystkie 
nakazy zostaly wyegzekwowane; wiele wskazuje na to, i e  wykonano zale- 
dwie 30% deportacji. Nie ulega jednak wqtpliwoici, i e  liczba deportacji, 
które doszly do skutku miedzy styczniem a majem 2002 r. (3 364) byia 
zbliiona do liczby wszystkich dokonanych w 2001 r. (3 817)5h. 

Zaostrzenie przepisów nie zatrzyma jednak migracji. Wszystkie kraje 
Unii Europejskiej, które zdecydowaly sic na wprowadzenie surowszego 
prawa imigracyjnego, stanely przed koniecznokiq przeprowadzenia pro- 
cesu legalizacji osób przebywajqcych nielegalnie na ich terenie. W Hiszpa- 
nii w latach 90. takie procesy przeprowadzano kilkakrotnie, co w sumie 
umoiliwilo uz~skanie statusu legalnego imigranta ponad 30 000 osób. 
Przed wejSciem w iycie wspomnianej ustawy rzqd hiszpaiíski postanowil 
przeprowadzií: legalizacje na w~jqtkowo szerokq skalq. Wplynglo ponad 
200 000 podaií o legalizacjq, z których pozytywnie rozpatrzono 137 454. 
WSród nich przewaialy podania obywateli z Ameryki Laciiískiej i Europy 
Wschodniej, korzystajqcych z róinego rodzaju przywilejów. W przypadku 
czterech tylko krajów z kontynentu latynoamerykaiískiego - Brazylii, 
Argentyny, Kolumbii i Ekwadoru - rozpatrzono z wynikiem pozytywnym 
75% wszystkich zioionych podaií. JeSli chodzi o imigrantów z pafistw 
Europy Wschodniej, odsetek ten wyniósi ponad 60%, natomiast w odnie- 
sieniu do Afrykanów i Azjatów byl znacznie niiszy". 

Fala protestów róinych spolecznoSci imigranckich wymusiia nowe dzia- 
lania, mniej lub bardziej utajnione, jak na przyklad tzw. dobrowolny 
powrót, któremu poddali si$ Ekwadorczycy. Ostatecznie, w czerwcu 2001 
r., wiadze zostaiy zmuszone do otwarcia nowego, nadzwyczajnego procesu 
legalizacyjnego. Wedlug danych Ministerstwa Spraw Wewnqtrznych Kró- 
lestwa Hiszpanii, od 2000 r. do poczgtku 2002 r. rozpatrzono pozytywnie 
334 882 podania. Problem polega na tyn~,  i e  zloiono ich 615 33F8,  a wiqc 
wciqi pozostawala spora grupa nielegalnych imigrantów, nie liczqc tych, 
którzy wciqi naplywali. Nawet jeSli teoria ,,efektu przyciqgania" wykorzy- 

'\,Diario de Sevilla", 23.01. 2002; patrz takie: ,,El País", 25.06.2002, 12.01.2003 
i 3.03.2005; ,,ABCn, 12.01.2003. 

' h  ,,El País", 25.06.2002, 6.03.2003, 19.12.2005. 
" ,,El País Digital" Temas: Inmigración en España. Informaciones en Cifras. 
'"Ibidem, Inmigración en Gpañn. La respzresta polz'tica. 
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stywana przez Partido Popular do  krytyki polityki ~nigracyjnej i?oprzed- 
niego rzqdu jest prawdziwa, nie wydaje si?, by problem imigrantów udaio 
siq rozwiqzaí. przy pomocy nowych Srodków zapobiegawczych, skoro 
mimo wysilków nie zdolano zatrzyinaf naplywu nowych przybyszów. 

Przykiadowo, w 2001 r. Ministerstwo Spraw Wewnqtrznych zainwesto- 
waio ponad 140 000 000 euro w tzw. system SIVE: system radarów i szyb- 
kich okrqtów do wykrywania lodzi przewozqcych imigrantów z wybrzezy 
Afryki Pólnocnejs9. Mimo to, nada1 przybijaly one codziennie do  brzegów 
Hiszpanii. W samym paidziernikii 2002 r. prasa informowala o zatrzyma- 
niu lub zawróceniu prawie tysiqca itnigrantów, którzy w ten sposób dotarli 
lub zamierzali dotrzeí. do  kraju, choC w pierwszych dniach tego miesiqca 
niekorzystne warunki atmosferyczne unieinozliwialy podróibO. 

Wedlug oficjalnych danych, liczba zatrzymanych podczas próby prze- 
kraczania granicy w 2002 r. (12 355) byia wyrainie nizsza od uzyskanej 
rok wczeiniej (16 367). Jednak w 2003 r. znowu zanotowano wzrost 
(19 176), choí. w 2004 r. znów byl spadek (15 675). Wedlug informacji 
Ministerstwa Pracy i Spraw Spolecznych Królestwa Hiszpanii, tendencja 
spadkowa utrzymaia siq w roku nastqpnym (1 1 78 1)". 

ChoC droga morska, jako zdecydowanie najtrudniejsza i jako taka jest 
najczqiciej dyskutowana zarówno w prasie, jak i miqdzy samymi Hiszpa- 
nami, to wiqkszoit nielegalnych imigrantów bqdi przylatuje do  Hiszpanii 
samolotem, bgdi przyjeidia w charakterze turystów, po czym zostaje na 
stale. Z drogi powietrznej zawsze tiajchqtniej korzystali imigranci z Ame- 
ryki Lacifiskiej. WiqkszoSf z nich nie potrzebowala specjalnych wiz i do  
niedawna nie napotykala na granicy na powazniejsze problemy. Trudno tu 
podaí. konkretne liczby, ale w 2001 r. ponad 72  000 Ekwadorczyków przy- 
bylo do Hiszpanii w celach turystycznych. Szacuje si$, ze okolo 98% z nich 
pozostalo w Hiszpanii. CzqSi osób objqtych obowiqzkien~ wizowym wynaj- 
duje najrózniejsze sposoby, by oinin4C ten wymóg. Jak podaje policja 
hiszpaiíska, wielu Peruwiaiíczyków próbowalo przekroczyí. granice z fai- 
szywym paszportem ekwadorskim, bqdi tez z Quito czy Guayaquil lecialo 
do  Lizbony, aby stamtqd udaf siq do  Hiszpanii drogami mniej strzezonymi 
nii  10tniska~~.  

sy  ,,El Mundo Digital", 12.08.2002, 15.08.2002. 
Dane uzyskane z notatek dotyczqcych zatrzyniaií za~nieszczonych w dzienriikach ,,El 

País", ,,ABC" i ,,El Mundo Digital" w paidzierniku 2002 r. 
h1 Datos de intnigrciciói? irreg~lar por nzedio de enzbarcaciones, a fecha de 3 1 de Diciemb- 

re de 2003 y 2004 de Agosto de 2005, Secretaría de Estado de Inmigración y Eiiiigración. 
w\vw.ine.es; por. tez: ,,El País", 6.0 1.2005. 

h' ,,El País", 14.01. i 15.04.2002. 
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Z bezpieczniejszej drogi lqdowej najczq3ciej korzystajq nielegalni imi- 
granci z Europy Wschodniej, którzy omijajqc kontrole, wciqi naplywajq na 
teren Pólwyspu Iberyjskiego. Równiez w tym wypadku trudno o dokladne 
dane; jednak biura podrózy obsiugujqce polqczenia z Rumuniq, skqd wywo- 
dzi si9 wiqkszoií. imigrantów z tego regionu, raportowaly wladzom, i e  
w ten sposób miqdzy styczniem a wrzeiniem 2002 r. przekroczyio niele- 
galnie granicq ponad 40 000 Rumunów. Wedlug Ministerstwa Spraw 
Wewnqtrznych na granicy z Francjq zatrzymywano w tym okresie okoio 
150 osób d ~ i e n n i e ~ ~ .  

Zarazem wedlug danych Caritas, jednej z organizacji najbciilej wspól- 
pracujqcych z rumuiískq spolecznoiciq imigranckq w Hiszpanii, po proce- 
sie legalizacji - który zarówno ta organizacja, jak i inne (np. Czerwony 
Krzyi) uwaiajq za niepowodzenie - pod koniec 2001 r. przebywalo w kraju 
nielegalnie przynajmniej 350 000 imigrantów. Od tamtej pory utrzymala 
siq tendencia wzrostowa. Wedlug Instituto Nacional de Estadística, w stycz- 
niu 2002 r. nielegalnych cudzoziemców bylo juz 462 957, choí. niektórzy 
z badaczy, na przyklad Antonio Izquierdo, zwiqkszajq te liczbq do ponad 
500  000. Przewazajq wiród nich iinigranci z krajów Magrebu (38%) 
i z Ameryki Laciiískiej (25%). Mieszkaiícy Afryki Subsaharyjskiej (12%), 
krajów Europy Wschodniej (8%) i Cliin (8%), choi  liczni, pozostajq daleko 
w tyle". 

Ewidentna porazka polityki imigracyjnej rzqdu nie spowodowaia jej 
zmiany. Przeciwnie nawet, od poczqtku 2002 r. zaczeto odrzucaí. podania 
o pozwolenie na pracq niespeiniajqce wymogów tzw. procedury kwotowej, 
zgodnie z którq kaidego roku zostaje okreilona l i c~ba  stanowisk pracy, jaka 
teoretycznie powinna przypaií. cudzoziemcom w sektorach rynku pracy 
wybranych w zaleinoici od potrzeb. Oferty pracy skierowano do  krajów, 
z którymi Hiszpania podpisaia porozumienia dotyczqce kontroli imigracji 
(Ekwador, Kolumbia, Kepublika Dominikany, Polska, Rumunia i Maroko). 
W teorii tylko pracownicy zatrudnieni zgodnie z tq procedurq mogli otrzy- 
maí. pozwolenie na pracq. 

Jest oczywiste, ze irodki te okazaiy siq niewystarczajqce do  rozwiqzania 
sytuacji, w jakiej znajdowalo siq wspomniane ponad 300 000 nielegalnych 
imigranthw, nie mówiqc o tych, którzy nada1 przyjeidzali, poniewai - prze- 
ciwnie nii  dotychczas - oferty byly skierowane tylko d o  potencjalnych pra- 
cowników, przebywaj4cych poza Hiszpaniq. Dla osób znajdujqcych siq jui 
w kraju ta droga legalizacji byia niedostqpna. By ubiegaí. siq o pracq, musie- 
liby najpierw wrócií. do  swojego kraju. Zarazem ofert pracy w ramach 

h' IDidem, 15.04, 8.10.2002. 
h4 ,,ABC9', 5.11.2002, 23.03.2003; ,,El País", 18.03.2003; ,,El País Digital" Temas: 

Itzmigraciót? en España. Información etz Cifras. 
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przyznanych kwot bylo niewiele, znacznie poniiej potrzeb. W dodatku, jak 
siq wydaje, system nie dziaiai zbyt sprawnie, o czym poinformowali 17 
maja przedstawiciele Foro de la Inmigración (Foruin ds. I m i g r a ~ j i ) ~ ~ .  

W 2002 r. rzqd ustalil liczbqstaiych miejsc pracy w ramach kontyngentu 
na 10  884, liczbq ofert czasowych na 21 195, podczas gdy wedlug hiszpaií- 
skiego Instytutu Zatrudnienia w Sektorze Publicznym (INEM) do obsadze- 
nia pozostawalo 126 000 takich miejsc pracy, o jakie ubiegali siq niemal 
wyiqcznie cudzoziemcy: w rolnictwie, sektorze prac dr~iriowych i budow- 
nictwie, a jakich - jako tymczasowych i niepewnych - nie poiqdajq Hiszpa- 
nie. Jednak w polowie roku potencjalnym pracownikom nie przedstawiono 
nawet poiowy ofert; kontyngent zrealizowano zaledwie w 4%. Rzqd odpo- 
wiedzialnoSciq za zaistnialq sytuacjq obciqzai pracodawców, a ci z kolei 
oskariali o to  samo rzqd, twierdzqc, i e  jui w kwietiiiti sygnalizowali prob- 
lemy zwiqzane z funkcjonowaniem systemu, spowoci, rwane ,,brakiem spój- 
noSci miqdzy kontyngentem przyjetym dla danych sektorów i regionów 
a rzeczywistymi p ~ t r z e b a m i " ~ ~ .  

Co gorsza, obietnice ,,preferencyjnego traktowania" zloione przedsta- 
wicielom rzqdów krajów, które podpisaiy umowy kontyngentowe, tez nie 
zawsze byly przestrzegane. O ile Polacy uzyskali 5497 przewidzianych 
miejsc pracy, a Rumuni - 2176, o tyle Ekwadorczycy, którzy ziozyli 30 000 
podan i jako pierwsi podpisali umowq, nie otrzymali ani jednej oferty pracy 
stalej i tylko cztery dotyczqce pracy czasowej. W poczqtkach listopada - jak 
moina byio siq dowiedzieí. z hiszpaiískich dzienników - prasa marokaiíska 
informowala, i e  podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniii do  pracow- 
ników z Maroka, którzy objqli 5 15 zakontraktowanych miejsc pracy. 
Z kolei andaluzyjskie stowarzyszenie Asociación Pro Derechos Humanos 
stwierdzilo, i e  system kontyngentowy okazal siq poraikq, jako dowód 
przedstawiajqc informacjq, i e  pod koniec roku w Andaluzji nieobsadzonych 
pozostawaio ponad 50% miejsc pracy w rolnictwie przewidzianych 
w ramach kontyngentu6'. 

Rzqd hiszpaiíski wyjainiai, i e  trudnoici organizacyjne w dostosowaniu 
liczby zakontraktowanych ofert pracy i przyznawanych uprawnieií sq spo- 
wodowane wzrostem liczby wydawanych pozwoleií na prace na skutek 
trwajqcego procesu legalizacji. Na tej podstawie zdecydowano, i e  liczba 
ofert pracy w kontyngencie na 2003 r. ma byí. jeszcze niisza: liczbq czaso- 
wych miejsc pracy zmniejszono niemal o 50% w stosunku do roku poprzed- 
niego. Liczba ofert stalych pozostala na zbliionym poziomie (10 5 7 9 ,  choi 

6\,El País", 23.09.2002. 
6 h  Ibidem, 16.04 i 12.06.2002; ,,ARCn, 24.09.2002. 
67 ,,ABC7' i ,,El Mundo Digital", 16.11.2002; ,,El I'aís", 11.11.2002. 
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lokalne urzydy pracy (Comités Provinciales de Trabajo) zglosily zapotrze- 
bowanie na 1 7  909 pracownikówh8. 

l'oniewai w tym samym czasie weszta w iycie ustawa, zgodnie z którq 
oferty pracy w ramach kontyngentu mialy byí- kierowaiie cio pracowników 
przebywajqcych poza Hiszpaniq, sytuacja imigrantów nielegalnych ulegla 
zdecydowanemu pogorszeniu. Jedynym przewidzianym w Ustawie o cixdzo- 
ziemcach sposobem uzyskania przez nich prawa stalego pobytu by1 azyl 
polityczny. Nie inoina go jednak przyznawai wszystkiin, a udzielany jest 
coraz rzadziej. O ile w 1996 r. przyjqto d o  rozpatrzenia 37,23(Yo zto¿onych 
podan o azyl, o tyle w latach 2001 i 2002 odsetek ten wytii6sl odpowied- 
nio 2?1,39 i 22,6O(Yo. Przy tym tylko 15% przyjqtych podan zostalo rozpa- 
trzonych pozytywnie, co daje 97% odrzuconych spoSród wszystkich zlo- 
ionychh". 

Jak widaC, nielegalni imigranci usilujqcy zalegalizowai swój pobyt 
w Hiszpaiiii napotykali co chwila na nowe tr~idiioici. W paidzierniku 
2002 r. ~ o j a w i l ~  siq w prasie dwie notatki wskazujqce, ¿e spolecznoici, dla 
których dotqd Hiszpania stala otworem - np. Argentyficzycy - tnialy coraz 
wiqcej problemów z dostaniem siq do kraju. Pierwsza z wiadomoici, krótka 
notatka w dzienniku ,,El País" z 1 5  paidziernika 2002 r., itiformowala, i e  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Argentyny trwajq prace nad ofi- 
cjalnq skargq d o  wladz hiszpafiskich tia trudnoici, jakie napotykali obywa- 
tele tego kraju, usilujqc dostai siq na terytoriurn Hiszpanii. Z kolei 19 pai- 
dziernika w tym samym dzienniku opublikowano skierowany do redaktora 
naczelnego pisma list podpisany przez obywatela argentytískiego, w któ- 
ryni skariyi siq on, i e  od obywateli jego kraju przy wjeidzie d o  Hiszpanii 
wymaga si$ posiadania przynajn~riiej 2 000 euro. Oczywiicie, wymóg ten 
od dawna istnial w prawodawstwie hiszpa~ískiin i europejskim, ale d o  tej 
pory nie by1 zbyt restrykcyjnie przestrzegariy w odniesieniu d o  obywateli 
niektórycli krajów. 

I'onadto, zaledwie póltora roku po wejiciu w Zycie Ustawy o cudzo- 
ziemcach, rzqd hiszpanski oglosil, ze planuje wprowadzií- w niej poprawki, 
które jeszcze bardziej zaostrzq przepisy iinigracyjne. Zamierzeniem rzqdu 
bylo dodaiiie zapisu urnoiliwiajqcego usuniqcie z kraju drobnych przestqp- 
ców, skreSlenie moiliwoici uzyskania statusu legalllego imigranta przez 
zasiedzeriie oraz ograniczenie moiliwoici sprowadzania rodziny. Pó1 roku 
póiniej Rada Ministrów przyjqia ustawq w nowej wersji, trzeciej od czasu 
jej powstania, zaostrzajqc jeszcze bardziej warunki, które powinny spelniaf 
osoby zamierzajqce osiqií- w Hiszpanii na stale70. 

" ,,,El País", 10.06 i 19. 12.2002; ,,ABCn i ,,Diario cle Sevilla", 21.12.2002. 
AEE 1996, 2001 I 2001, odpowiednio tabelc 111.5, V1.4 i VIII.4. 

'" ,,ABC", 5.1 1.2002; ,,El País", 6.1 1.2002; por. takre: ,,El País Digital", 23.05.2001 
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W tym samym czasie, dziqki staraniom Hiszpanii Unia Europejska wpro- 
wadzifa obowiqzek posiadania wiz dla obywateli krajów, które dotychczas 
jej nie potrzebowaly. Tak siq stalo w przypadku Ekwadoru, z którym od 
1973 r. Hiszpaniq wiqzaly traktaty migracyjne znoszqce obowiqzek wizowy, 
anulowane przed wcieleniem w zycie nowych przepisów71. 

Nie wydaje siq jednak, aby nowe przepisy wizowe skutecznie zahamo- 
waly nap1yw cudzoziemców, poniewaz - jak wskazujq dane Padrón Muni- 
cipal - pod koniec 2003 r. w Hiszpanii przebywalo ponad 800 000 niele- 
galnych i m i g r a n t ó ~ ' ~ .  W tej sytuacji, nowe wiadze, które zastqpiiy 
konserwatystów w maju 2004 r., wdrozyly kolejny proces legalizacji, nieco 
bardziej ambitny od poprzednich - przynajmniej z pozoru. 

W odpowiedzi wpiynqlo 691 655 podan. Wedfug oficjalnych danych 
Biura ds. Imigracji i Emigracji (Secretaría de Estado de Inmigración y Emi- 
gración), pod koniec 2005 r. ponad 84,4% z nich zostaio rozpatrzonych 
pozytywnie. Równolegle, zakoílczono juz rozpatrywanie 688 419 wnio- 
sków, z czego 573 270 z wynikiem p ~ z ~ t y w n y m ~ ~ .  Przez to  z chwilq zakon- 
czenia procesu legalizacji, liczba legaln~ch inligrantów w Hiszpanii wzroS- 
nie o ok. 600 000 osób, czyli niernal o jednq trzeciq wobec liczby osób 
posiadajqcych ten status w koílcu 2004 r. 

Nalezy podkreilii, iz wiele wskazuje na to, ze proces legalizacji nie tylko 
przyczynil siq do wzrostu liczby legalnych imigrantów, ale jednoczeinie 
moze staC siq impulsem zmian w statystykach liczebnoici najliczniej repre- 
zentowanych spolecznobci, zarówno legalnych, jak i nielegalnych, ponie- 
waz podobnie jak w czasie wczeSniejszych procesów, niektóre grupy naro- 
dowoSciowe w porównaniu z innymi cieszq siq wiqkszq przychylnoiciq 
urzqdników. 

Wgród nielegalnych imigrantów w Hiszpanii tradycyjnie przewazali 
Marokaílczycy, a w dalszej kolejnoSci obywatele krajów Ameryki taciíl- 
skiej. Ai do 2000 r. nielegalnie przebywajqcych tu mieszkaílców krajów 
Europy Wschodniej by10 niewiele. Jednak jeSli porównaí: najiwieisze dane 
l'adrón Municipal (ze stycznia 2005 r.) z danymi na temat legalnej imigra- 
cji w tym okresie, co starano siq przedstawií: na wykresie 12, widaC wyrai- 
nie, ze sytuacja siq ~ m i e n i a ~ ~ .  Z poczqtkiem 2005 r., wedfug Padrón Muni- 

i wersja papierowa tego dziennika, oraz ,,ABC7', ,,El Mundo Digital" lub ,,Diario de Sevil- 
la" z 24.0.5.2002. 

71 Na temat okolicznoSci tej sprawy patrz: ,,El País", 12.1 1.2002,22.01.2003,6.06.2003; 
,,El Mundo Digital", 23.06.2003. 

72  1'M 2004, INEbase. Instituto Nacional de Estadística, s. www.ine.es, tabela 1.8. 
73  Proceso de Nornialización de Trabajadores Extranjeros (dalej cyt.: PNTE), 30.12.2005, 

Ministerstwo Pracy i Spraw Spolecznych Królestwa Hiszpanii, s. www.ine.es, s. 4 i 5. 
74 Wprawdzie pod koniec 2005 r. Portugalczycy wciqz zajmowali ósme miejsce pod 

wzglqde~ll liczby ob~wateli z kartq stafego pobytu w Hiszpa~iii, nie zostali uwzglqdnieni na 
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Urykres 12: 
Imigranci z zalegalizowanym pobytern Imigranci wedlug spisów meldunkowych 

1.02.2005 

? Maroko A Ekwador Kolurnbia Maroko Ekwador Rurnunla 
- 

Rurnunia m Chiny - Peni Kolurnbia - Argentyna - 1  Boliwia 

Argentyna Dominikana 1111 Bulgaria 1111 Bulgaria Chmy 3 Peru 

Kuba Dorninikana 

~ródla:  IESEIE 2004, tabela 2; PM 2005, tabela 1.7 

cipal, najliczniejszq grupq imigranckq w Hiszpanii byli Marokahczycy 
(511 294); niedaleko za nimi znajdowali si$ Ekwadorczycy (497 799) - 
zaledwie 13 000 mniej, podczas gdy róinica miqdzy legalnymi czlonkami 
tych spoIecznoSci wynosila wtedy ponad 160 00075. Ten fakt z pewnoiciq nie 
dowodzi, i e  na poczqtku procesu nielegalnych imigrantów z Maroka bylo 
mniej nii Ekwadorczyków w tej samej sytuacji. Jest moiliwe, i i  Marokah- 
czycy, jako spolecznoiC o najdluzszych tradycjach imigracyjnych w Hiszpa- 
nii, zdolali legalnie sprowadzii tu swoje rodziny, podczas gdy wiqkszoSC 
rodzin imigrantów z Ekwadoru posiadala status ,,nielegalnych7'. Rzeczywi- 
icie, z 493 114 Marokahczyków zalegalizowanych pod koniec 2005 r., 
21,25% mialo poniiej 15 lat; polowa z nich urodzila si$ w Hiszpanii. W przy- 
padku Ekwadorczyków, zaledwie 12,12% nalezalo do tej grupy wiekowej 
i tylko 0,23% urodzilo si$ w nowej ~ j c z y i n i e ~ ~ .  Jest moiliwe, i e  przyczynq 
tego stanu rzeczy jest mniejsza chqC Marokahczyków do  rejestrowania siq 
w ksiqgach Padrón Municipal nii obywateli Ameryki Lacihskiej. Niezaleinie 
od powodów warto zauwaiyt ten fakt i mieC na uwadze w przysz1oSci. 

wykresie 12 i nastqpnych, poniewai problem nielegalnej imigracji, z którym borykajq si$ 
inne spolecznoici imigranckie, nie dotyczy ich jako obywateli Unii Europejskiej. 

7 5  PM 2005, tabela 1.7; IESEIE 2004, tabela 2. 
76 IESEIE 2005, tabela 4. 
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Zaraiem Kumuni, którzy - jak moina odczytaí- z wykresu 12 - w poczqt- 
kach 2005 r. pod wzglqdern liczby zalegalizowanych itnigra~itów pozosta- 
wali daleko w tyle za grupq kolumbijskq, w spisach Pudron Municipal prze- 
wyiszali ich o poriad 50  000. Znamierina jest takie duia liczba Bulgarów 
zarejestrowanych w lkdrón Municipal - ponad 90 000 - a zwlaszcza Boli- 
wijczyków, grupy jak dotqd praktycznie nieisti~iejqcej dla badaczy, w korícu 
2004 r. liczqcej 11 457 osób, a wiqc poza pierwszq dziesiqtkq ~iajliczniej- 
szych. Wydaje sic jednak, ¿e tendencia wzrostowa ztlacznie sic iiasila, 
o czym Swiadczy 97 000 oscíb zarejestrowanych w gmiilach w 2004 r. 
i 5 0  738 zalegalizowanych imigrarltów rok pó¿niej7'. 

Inne interesujqce dane umoiliwiajqce obserwacjq wpiywu procesu lega- 
lizacji na sklad ilarodowo6ciowy spoieczrioSci imigranckiej dotyczq osób 
zarejestrowanych w systemie ubezpieczerí spoiecznych. Wediug oficjalnycli 
danych Ministerstwa I'racy i Spraw Spolecznycli, pod koniec 2005 r. bez- 
poSredrlini skutkiein procesu legalizacji bylo zarejestrowanie siq w systernie 
ubezpieczerí spoiecznych 122 636 Ekwadorczyków i 95 993 Rumunów, 
czyli znacznie wiqcej ni¿ przedstawicieli najlicziliejszej spolecznoici, Maro- 
karíczyków, ktcírych zarejestrowano zaledwie 64 69778. 

Wykres 13: 
lmigranci z zalegalizowanyin pobytem Iinigranci z zalegalizowanym pobytem ohjqci 

systemem uhezpieczen spoiecznych 

i Maroko E4 Ekwador Kolumbla lll Ekwador i I Maroko Rumunia 81 Kolumbia 
Rumunía Bíi Chiny I 1 Peru i Peru P Chiny i Argentyna 1 Boliwia 

I 4 Argentyna M Bulqaria m Dominikana - .  

Boliwia Bf Bulgaria II Ukrania 

z r í > d l a :  IESFIE 2005, t.thela 2; E s t r i d í s t i c ~ s  dt: la Sccretarí,i cic Estado Jc Iriiiiiigraci61i y E~i i igración 
200.5, s. 13 

" I1M 2005, tabela 1.7; lhShlE 2004 i 2005, t a h e l ~  2 d r u g ~  w ohu pr~ypadkach. 
I'NTE, 5. 10. 
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Jak pokazuje wykres 13, sumaryczne dane dotyczqce irnigrantów zare- 
jestrowanych w systemie ubezpieczerí spolecznych pod koniec grudnia 
2005 r. róiniiy siq znacznie od danych dotyczqcych legalnej imigracji w tym 
okresie. Najliczniejszq grupq ~bezp ieczon~ch  stanowili Ekwadorczycy 
(270 326), o ponad 30 000 przewyiszajqcy drugich w kolejnoici Maro- 
karíczyków (239 941); trzecie miejsce zajmowali Rumuni (156 000)79. 

Wykres 14: Imigranci z zalegalizowanym pobytem 

P Maroko Ekwador II] Kolombia R Maroko m Ekwador m Kolumbia 

Rumunia Chiny ~1 Pem II] Rumunla @ Chiny m Peru 

fl Argentyna II] Dominikana II] Buigana E 1  Argeniyna II] Bulgana Dominikana 

Kuba L1 Boliwia 

~ r ó d i a .  IESEIE 2004 12005, tabela 2 

W chwili obecnej nie jest moiliwe wyciqgniqcie ostatecznych wniosków 
z tych danych. Moiliwe, i e  - jak jui wspomniano - sprowadzanie czion- 
ków rodziny bylo czqstsze ti Marokaficzyków nii wiród niedawno przyby- 
iych Ekwadorc~~ków i Rumunów. JeSli tak jest w istocie, tiumaczy to wiqk- 
szq róinicq ~niqdzy zarejestrowanymi w systemie ubezpieczeíi spoiecznych 
(osoby pracujqce) a osobami z kartq stalego pobytu (osoby pracujqce i ich 
rodziny) w przypadku tych pierwszych. Jak moina zaobserwowaL na 
wykresie 14, wszystkie dane Ministerstwa Pracy i Spraw Spoiecznych wska- 
zujq jasno, i e  na skutek opisanego powyiej procesu liczba Ekwadorczyków 
przebywajqcych legalnie w Hiszpanii zbliiyia siq wyrainie do  liczby Maro- 
kaficzyków, oraz i e  spoiecznoSE rumuríska niemal dorównuje Kolumbijczy- 

79 Estadísticas de la Secretaría de Estado de  Inmigración y Emigración, Afiliados Extran- 
jeros a la Seguridad Social, s. 13. Ministerstwo Pracy i Spraw Spolecznych Królestwa Hi- 
szpanii, grudzieh 2005, s. www.ine.es. 
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koni, trzecim w statystykach legalilycli imigracji, podczas gdy w przypadku 
kolejnycli dwóch grup - Boliwijczyków i Biilgarów - utrzymuje siq silna 
teiidencja wzrostowa. 

Na pelny obraz skutków procesu legalizacji trzeba bqdzie poczekai d o  
jego zakonczenia. Jednak nie ulega wqtpliwoSci, i e  niezaleiilie od efektów 
- co potwierdzajq masowo rejestrujqcy sic Padrón Municipal iiielegalni iini- 
granci reprezeiitujqcy spoiecznoici dotychczas praktycznie nieobecne na 
hiszpanskiej sceilie imigracyji~ej - zaostrzenie Ustawy o Ludzoziemcacli nie 
zlagodzilo doiniliemanego ,,efektu przyciggaiiia", który politycy konserwa- 
tywrii przypisywali strategiorn swoich poprzedilików i za który krytykujq 
obecnie rzqdzqcycli. Niezaleinie od tego, jak daleko uda si$ dojii tq drogq, 
dopóki w wiqkszoSci krajów Swiata bqdq panowai aktualne warunki iycia, 
zatrzymanie procesu imigracji bqdzie nieniozliwe. Wystarczy przyjrzei siq 
zdjqciorn prezentowanynl w Srodkach rnasowego przekazu w paidzierniku 
2005 r., relacjonujqcym ,,atakin setek mieszkanców Afryki Subsaharyjskiej 
na mury graniczne Ceuty i Melilla lub przeczytai jeszcze Swiezsze relacje 
o masowym napiywie imigraritów na Wyspy Kanaryjskie w inarcu 2006 r., 
aby zrozuiriie¿-, i e  desperacja jest w stanie pokonai wszelkie niury i prze- 
szkody prawne. 

Tlumaczyba: Anna Wojtych 




