
Migracja może być 
doświadczeniem które 
poszerza horyzonty i zwiększa 
świadomość na temat 
otaczającego świata.

Dzięki migracji 
społeczeństwo staje się 
bardziej różnorodne: nowe 
umiejętności, tradycje, 
doświadczenia kulturowe.

W różnorodnym społeczeństwie 
ludzie mogą rozwijać poczucie 
przynależności dzięki wspólnym 
zainteresowaniom, wykształceniu, 
pracy lub doświadczeniom 
życiowym.

Migracja może inspirować kreatywne pomysły i 
rozwiązania. Platforma do przekazywania pieniędzy 
Wise powstała z powodu znanego wielu migrantom: 
wysokich opłat za przelewy międzynarodowe.

MIGRACJA A P IRAM IDA POPULACJ I

Populacja w wielu krajach 
zachodnich się starzeje, co 

oznacza, że zmniejsza się liczba 
osób w wieku produkcyjnym.

Rodzi się pytanie, kto pomoże 
wyrównać koszty świadczeń 
emerytalnych.

Imigranci w wieku produkcyjnym 
stanowią bardzo małe obciążenie 
socjalne dla kraju przyjmującego, 

więc społeczeństwo tego kraju 
może wyrównać ich niskie 

wpływy z podatków.

Pewnego dnia imigranci przejdą 
na emeryturę i państwo będzie 
musiało wypłacać im 
świadczenia.

Przyczyny ksenofob i i
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Negatywny odb iór  
m igracj iMigracja sprawia, że społeczeństwo staje się 

bardziej różnorodne i odporne, ale może też 
budzić napięcia społeczne.

Ksenofobia częściej 
występuje wśród ludzi 
przynależących do niższej 
kategorii rynku pracy. 
Lokalni mieszkańcy o 
niskich zarobkach mogą 
uważać za niesprawiedli-
we, że imigranci żyją lepiej 
niż oni.

Obecność migrantów może 
być negatywnie odbierana 
przez osoby definiujące się 

poprzez przynależność 
kulturową czy religijną.

Dla takich osób ważne jest 
pozostawanie w kręgu swojego języka, 

kultury i ludzi, których znają. Dotyczy to 
lokalnych mieszkańców i migrantów.

Między społecznościami 
mogą powstawać 

konflikty, jeśli jedna z 
grup czuje się zagrożona 

przez drugą.

Niewiedza i wynikające z niej obawy mogą 
prowadzić do uprzedzeń. Możliwym 
rozwiązaniem jest zacieśnienie kontaktów 
między lokalnymi mieszkańcami a migrantami, 
na przykład przez wspólną pracę lub przyjaźnie.

Wyższa kategoria rynku pracy obejmuje zawody o 
większych zarobkach i możliwościach kariery, przez co 
przyciąga i lokalnych mieszkańców i migrantów. Ci 
pierwsi mają zwykle przewagę. W niższej kategorii 
zasoby są ograniczone, a osoby lokalne mają mniejszą 
przewagę. To dlatego w tej kategorii ksenofobia 
występuje częściej.

SEGMENTACJA RYNKU PRACY

Segregacja przestrzenna

N IEW IEDZA

Imigranci wykonujący prace wymagające 
niskich kwalifikacji przenoszą się do 
tańszych mieszkań. Lokalni mieszkańcy 
o wyższych dochodach aspirują do 
bardziej prestiżowych lokalizacji. Tak 
mogą powstawać dzielnice imigranckie.

Napięcia mogą powstawać między społecznościami 
nowych imigrantów. Na przykład Estończycy 

mieszkający w Finlandii są bardziej niechętni wobec 
imigrantów z innych kultur niż Finowie.

Sam widok osoby o 
innym kolorze skóry w 
sklepie raczej nie 
przełamie uprzedzeń.
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