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Słowem wstępu 

Europa Zachodnia od dekad postrzegana jest przez potencjalnych migrantów jako niezwykle 
atrakcyjne miejsce do osiedlenia. Można wręcz powiedzieć, że Unia Europejska (UE) odniosła 
wielki sukces w kreowaniu swojego wizerunku jako ugrupowania państw o najwyższym 
standardzie życia, przyjaznej wersji kapitalizmu, efektywnej polityce państw opiekuńczych 
wobec swoich obywateli, skrupulatnie przestrzegającego praw człowieka. Nie dziwi zatem, że 
kontynent europejski dla wielu ludzi z państw słabo rozwiniętych, żyjących w opresyjnych 
systemach politycznych, często w ubóstwie, stał się swoistą „ziemią obiecaną”. Państwa Unii 
Europejskiej to od lat jeden z ważniejszych i najbardziej pożądanych kierunków migracyjnych1. 
W ostatniej dekadzie presja migracyjna zaczęła się nasilać wraz z pogłębianiem się konfliktu w 
Afganistanie i postępującą destabilizacją na Bliskim Wschodzie. W tym czasie nastąpił także 
intensywny rozwój świata cyfrowego, który przejawia się w upowszechnieniu zdobyczy 
informatycznych w krajach słabiej rozwiniętych. Możliwości wykorzystania osiągnięć 
informatycznych mają wpływ na zmianę wzorców migracji2. Jest ona szczególnie widoczna w 
przypadku przemieszczeń, na które migranci decydują się nagle, znajdując się w sytuacji 
przymusowej. W warunkach pośpiechu przy podejmowaniu decyzji czy organizowaniu wyjazdu 
nieoceniony stał się dostęp do sieci internetowej. Zwłaszcza w przypadkach migracji  
o tym charakterze stał się on jednym z czynników różnicujących możliwości zmiany miejsca 
pobytu. Z tego powodu Autorki raportu skupiły się właśnie na analizie historii migracji osób, 
które w takich okoliczności (prześladowania, sytuacja konfliktu zbrojnego, inne względy 
humanitarne) zdecydowały się na migrację do UE w ostatniej dekadzie3.  

                                                           
1
 Na potrzeby niniejszego opracowania termin „migrant” zaczerpnięto z terminologii stosowanej przez Międzynarodową 

Organizację ds. Migracji (ang. International Organization for Migration, IOM). „Migrant” to każda osoba, która przekracza 

zewnętrzną granicę UE, bez względu na status prawny, fakt czy migracja ma charakter przymusowy czy dobrowolny, przesłanki 
migracji oraz długość pobytu w kraju docelowym. Por. Key migration terms, IOM: https://www.iom.int/key-migration-terms 

(10.03.2015). Tym samym jest to najszersza definicja osób biorących udział w migracjach międzynarodowych. W debacie na 
temat współczesnych migracji często jednak – błędnie – naprzemiennie stosowane są pojęcia „migrant”, „cudzoziemiec 
występujący o udzielenie ochrony”, „uchodźca”. Dla klarowności wywodu autorki opracowania przyjmują, że „cudzoziemiec 
występujący o udzielenie ochrony” to migrant, który złożył odpowiedni wniosek w konkretnym państwie członkowskim UE, zaś 
„uchodźca” to osoba, która taką ochronę otrzymała, zgodnie z odpowiednimi normami prawa międzynarodowego i krajowego 
(w tej grupie są też osoby, które otrzymały alternatywną formę ochrony). Na potrzeby niniejszego opracowania nie uwzględnia 
się przepływu obywateli państw członkowskich UE przemieszczających się w ramach Unii. 
2
 Zob. C. Cummings, J. Pacitto, D. Lauro, M. Foresti, Why people move: understanding the drivers and trends of migration to 

Europe, ODI Working Paper 430, December 2015, Overseas Development Institute, London 2015, 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10157.pdf (13.07.2016), s. 31. 
3
 Wywiady zostały przeprowadzone z następującymi osobami: Syryjka, lat 27, obecnie ze statusem uchodźcy, od 3 lat przebywa 

w UE (w Polsce) – wywiad w jęz. angielskim. Syryjczyk, lat 18, obecnie ze statusem uchodźcy, od 6 miesięcy przebywa w UE (w 
Niemczech)-wywiad w jęz. angielskim. Syryjczyk, lat 24, posiada legalny pobyt, od 5 lat przebywa w UE (w Polsce) - wywiad w 

jęz. polskim. Afgańczyk, lat 20, obecnie ze statusem uchodźcy, od 3 lat przebywa w UE (w Polsce) – wywiad w jęz. polskim. 
Afgańczyk, lat 27, posiada legalny pobyt, od 7 lat przebywa w UE w różnych krajach (obecnie w Norwegii) – wywiad w jęz. 
polskim. 

https://www.iom.int/key-migration-terms
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10157.pdf
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Poniższy tekst ma na celu przeanalizowanie zmiany wzorca przebiegu migracji, będącego  w 
dużym stopniu (choć nie jedynie) wynikiem zachodzących zmian technologicznych w zakresie 
dostępu do informacji oraz sposobu komunikowania się4. Zaprezentowany materiał ma 
charakter wyjściowy i eksploracyjny. Jego intencją jest wstępne zarysowanie problematyki, 
która w opinii Autorek zasługuje na rozwinięcie w dalszych badaniach. 

 

Zarys problematyki 

Konflikty zbrojne i napięcia polityczne zawsze doprowadzają do nasilenia procesów 
migracyjnych zarówno wewnątrzkrajowych, jak i zagranicznych. Podobnie dziś, w wyniku 
konfliktów o różnym charakterze i różnej dynamice w takich państwach, jak na przykład 
Afganistan, Irak, Libia czy Syria, dochodzi do masowych przemieszczeń ludności – zarówno do 
krajów ościennych, jak i do państw geograficznie bardziej oddalonych, w tym do Unii 
Europejskiej. W efekcie od 2012 r. odnotowujemy skokowy wzrost liczby 
nieudokumentowanych migrantów5. Większość z nich, w nadziei na możliwość legalizacji 
pobytu, składa wniosek o udzielenie ochrony (azylu)6. W 2013 r., wg danych Eurostatu, 
cudzoziemcy złożyli w krajach Unii Europejskiej 431 000 takich wniosków, w 2014 r. – 627 000, 
zaś w roku 2015 już ponad 1,3 mln7 (zob. Wyk. 1). 

                                                           
4
 W ostatnich latach problematyka znaczenia technologii i narzędzi komunikacyjnych w procesach migracyjnych jest coraz 

chętniej podejmowana przez badaczy. Warto tu wspomnieć takie prace, jak: C. Timmerman, H.M.-L. De Clerk, K. Hemmerechts, 

R. Willems, Imagining Europe from the Outside: The Role of Perceptions of Human Rights in Europe in Migration Aspirations in 

Turkey, Morocco, Senegal and Ukraine. W: Communicating Europe in Times of Crisis: External Perceptions of the European 

Union, Palgrave Macmillan, London 2014; J. Schapendonk, D. van Moppes, Migration and Information: Images of Europe, 

migration encouraging factors and en route information sharing, Working Papers No 16 Migration and Development Series, 

Radboud University, Nijmegen 2007. Na gruncie polskim problematyką tą zajęła się chociażby Karolina Łukasiewicz. Zob. K. 
Łukasiewicz, Transnarodowi uchodźcy? Analiza roli, jaką odgrywa Internet w procesie adaptacji uchodźców czeczeńskich do 
życia w Europie, w: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie, metody, zjawiska, Ł. Krzyżowski, S. Urbańska (red.), NOMOS, 
Kraków 2010. 
5
 „Migracje nieudokumentowane” nie są jednoznacznie zdefiniowane, natomiast przyjmuje się, że są to wszystkie migracje, 

które wykraczają poza sytuacje uregulowane prawem państwa wysyłającego i przyjmującego. W grupie migrantów 
nieudokumentowanych na pewno znajdują się wszyscy nielegalnie przekraczający granice oraz ci, którzy przekroczenia 

dokonują z pomocą przemytników, a także ci, którzy są ofiarami handlu ludźmi. Por. Key migration terms, IOM, op. cit.  
6
 Podstawową formą ochrony przyznawaną w krajach UE jest status uchodźcy, choć możliwe są również inne jej formy (np. w 

postaci ochrony uzupełniającej czy ze względu na przesłanki humanitarne). W krajach Unii zagadnienie ochrony cudzoziemców 
regulowane jest zgodnie z uniwersalnymi normami ochrony uchodźców (przede wszystkim Konwencja Genewska dotycząca 
statusu uchodźcy z 1951 r. oraz Protokół Nowojorski do tej konwencji z 1967 r.), prawem wewnętrznym UE (dyrektywy i 
rozporządzenia Rady), a także prawem wewnętrznym krajów członkowskich. 
7
 Asylum statistics, Eurostat, April 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics (11. 07. 

2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
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Wykres 1. Liczba aplikacji o udzielenie ochrony złożonych w krajach UE w latach 2005–2015 

 

Źródło: Asylum statistics (data extracted on 2 March 2016), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Asylum_statistics, dane z 2 marca 2016 r. 

W 2015 r. do UE trafili obywatele 29 państw świata (ubiegający się o ochronę) – głównie  
z państw północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, Bałkanów oraz Azji. W pierwszej dekadzie XXI w. 
najliczniejszą grupę stanowili Afgańczycy, a od 2012 r. – ze względu na wybuch wojny domowej 
w ich kraju pochodzenia – obywatele Syrii. Liczba wniosków składanych przez Syryjczyków od 
momentu wybuchu konfliktu w ich kraju rośnie w postępie geometrycznym –  
w zasadzie co roku ulega podwojeniu. Należy jednakże wskazać, że gwałtowne zwiększenie 
liczby wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w 2015 r. (w porównaniu do 2014 r.) nie 
dotyczyło jedynie Syryjczyków – o ponad 450% wzrosła liczba osób pochodzących z Kosowa,  
o 370% z Iraku, a o 274 % z Afganistanu8.  

Do czasu rewolucji informatycznej migracje przebiegały swoim charakterystycznym trybem. 
Ludzie decydujący się na przemieszczenie wykorzystywali tradycyjne kanały pozyskiwania 
informacji, czerpane z oficjalnych źródeł oraz te pochodzące od krewnych i znajomych, 
znajdujących się już w krajach europejskich Już wtedy decyzja o migracji wymagała odwagi  – 
wiązała się z utratą kontaktów z najbliższymi, z rodzimą kulturą, pociągała za sobą wyrzeczenia i 
ryzyko, również w samym procesie migracyjnym. Wyzwanie stanowiła także organizacja 
podróży i nawiązanie kontaktu z przemytnikami. Nie dziwi zatem, że decydowali się na nią 
najsilniejsi, najlepiej przygotowani, najodważniejsi. Europa zaś potrafiła się skutecznie bronić 
przed masowym napływem migrantów, szczelnie chroniąc swoje granice zwłaszcza przed 
nielegalnym napływem. 

Nastanie rewolucji informatycznej i pojawienie się Internetu oraz wynalezienie i wdrożenie 
telefonii mobilnej ułatwiły komunikację migrantów z rodzinami oraz zbliżyły do siebie ludzi  

                                                           
8
 Wyliczenia za: J. Nakonieczna-Bartosiewicz, Migracyjny szok czy migracyjna histeria?, „Rocznik Strategiczny”, t. 21, 2015/2016, 

s. 373. 
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z różnych kontynentów, krajów i narodów. Na te rewolucyjne dla komunikacji międzyludzkiej 
przemiany nałożyła się jeszcze jedna, tj. wynalezienie i upowszechnienie smartfonów oraz (w 
mniejszym stopniu ważnych z punktu widzenia procesu migracyjnego) tabletów. Wraz z ich 
pojawieniem się na rynku nastąpił gwałtowny rozwój aplikacji mobilnych ułatwiających 
komunikację międzyludzką, przepływ, pozyskiwanie i tworzenie informacji oraz funkcjonowanie 
człowieka w różnych aspektach jego życia, w tym w procesach migracyjnych.  

Obraz migranta wysiadającego z pontonu u wybrzeża Grecji czy Włoch, który w ręku trzyma 
smartfon, części Europejczykom – zwłaszcza tym o antyimigranckim nastawieniu – wydawać się 
może zaprzeczeniem tego, co kojarzy im się z uchodźcą, z osobą uciekającą przed 
okrucieństwem wojny. Jednakże jest on przede wszystkim symbolem przemian, do jakich doszło 
w ramach tzw. globalnej rewolucji informatycznej. Powszechne użycie smartfona  
i działających na nim aplikacji mobilnych w migracjach obrazuje znaczenie, jakie dla 
przemieszczeń terytorialnych ma dostęp do informacji oraz umiejętność poruszania się  
w cyfrowym świecie. Poziom posiadanych kompetencji cyfrowych i umiejętność korzystania z 
sieci internetowej stały się podstawą sukcesu migracyjnego.  

W niniejszym opracowaniu przyjrzano się dwu głównym grupom narodowym migrantów 
docierających w ostatnich latach do państw europejskich, czyli Syryjczykom i Afgańczykom. 
Grupy te wykazują odmienny poziom kompetencji cyfrowych9. W celu dokonania analizy 
wykorzystano literaturę naukową, popularnonaukową, teksty prasowe oraz (pomocniczo) 
wywiady zrealizowane z pięcioma migrantami pochodzenia syryjskiego i afgańskiego, którzy  
w ostatniej dekadzie przybyli do Europy. Wywiady zostały przeprowadzone w okresie od 
listopada 2015 r. do lutego 2016 r. Respondenci mieli zróżnicowany staż pobytu w Europie. 
Najdłuższy okres pobytu w momencie przeprowadzenia wywiadu wynosił siedem lat, najkrótszy 
– sześć miesięcy. Migranci, którzy udzielili wywiadów mieli także różny status prawny: dwie 
osoby miały prawo pobytu na terenie Unii Europejskiej i nie były objęte ochroną, zaś trzy 
pozostałe posiadały status uchodźcy (również dający prawo pobytu). Dwie przekroczyły 
zewnętrzną granicę UE nielegalnie, a ich pobyt został zalegalizowany poprzez przyznanie 
statusu uchodźcy. Pozostałe wjechały na teren UE legalnie. Żadna z badanych osób nie 
przekroczyła 30 roku życia. 

 

Zmiany zachodzące w migracjach w związku z 
rewolucją informatyczną 

Dzisiejsi migranci przed podjęciem decyzji o przemieszczaniu się nawiązują kontakty w ramach 
tzw. sieci migracyjnych z osobami przebywającymi już w kraju docelowym migracji. Sieci 
migracyjne są rodzajem sieci społecznych. Dzięki nim przyszli migranci uzyskują informacje, 

                                                           
9
 Za kompetencje cyfrowe uznajemy umiejętności, wiedzę i postawy, które pozwalają efektywnie wykorzystywać technologie 

cyfrowe. Za: J. Jasiewicz, M. Filiciak, A. Mierzecka, K. Śliwowski, A. Klimczuk, M. Kisilowska, A. Tarkowski, J. Zadrożny, Ramowy 
katalog kompetencji cyfrowych, Raport w ramach projektu Polska Cyfrowa PO PC 2014-2020, (brak miejsca i daty wydania), 

dostępny na: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-13-Ramowy_katalog_kompetencji _cyfrowych.pdf (01. 06. 2016).  
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które mogą zachęcić ich do podjęcia trudu podróży, a także – już na miejscu, zwłaszcza na 
pierwszym etapie swojego pobytu – otrzymują wsparcie w ramach tychże sieci. Może to być 
pomoc finansowa, pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy itp. Migranci uzyskują wsparcie także 
ze strony licznych instytucji, które powstają dla zaspokojenia ich potrzeb. Wśród nich są 
organizacje działające zarówno komercyjnie, jak i niekomercyjnie, będące oficjalnymi 
instytucjami państw przyjmujących, powstające z inicjatywy społecznej w tych państwach 
(organizacje pozarządowe) powoływane przez społeczeństwa przyjmujące (dawni migranci, ale 
też obywatele będący zainteresowani pomocą przybyszom). Część z nich ma legalny charakter 
(np. biura podróży, kancelarie pomagające w załatwianiu spraw imigracyjnych, linie lotnicze, 
instytucje finansowe ułatwiające międzynarodowy transfer środków pieniężnych itp.). Część 
instytucji działa na granicy prawa lub łamie je – np. organizując przemyt przez granicę czy 
sprzedając sfałszowane dokumenty podróży. Większość z nich posiada własne strony 
internetowe, z których można czerpać informacje, a część wykorzystuje także komunikatory 
internetowe, przez które może być nawiązany bezpośredni kontakt instytucja-migrant. Sieci 
migracyjne działające w Internecie w znaczącym stopniu ułatwiają podjęcie decyzji o migracji 
oraz sam przebieg procesu migracyjnego. 

Działanie sieci migracyjnych, a także instytucji organizujących migracje, opiera się przede 
wszystkim na sprawnej komunikacji z migrantami10. Przed pojawieniem się łączy telefonicznych 
oraz Internetu komunikacja migrantów polegała przede wszystkim na wymianie słowa 
pisanego. Była to komunikacja asynchroniczna, ponieważ występowała na podstawie 
naprzemiennej wymiany wiadomości, wymuszającej przerwę między nadaniem listu,  
a otrzymaniem odpowiedzi. Siłą rzeczy dotyczyła też ograniczonej liczby adresatów. Kolejnym 
etapem było pojawienie się i upowszechnienie połączeń telefonicznych. Pozwoliło ono na 
komunikację o charakterze synchronicznym. Jednakże międzynarodowe rozmowy telefoniczne 
ze względu na wysokie koszty połączeń nie zapewniały migrantom swobodnego i częstego 
kontaktu z ich rozmówcami. Ponadto, ten typ komunikowania się nie dawał też zbyt wielu 
możliwości nawiązywania nowych relacji z osobami, które potencjalnie mogłyby być pomocne 
w organizacji procesu migracyjnego. Połączenia telefoniczne służyły głównie do utrzymywania 
kontaktów z osobami już znanymi, w tym z rodzinami i – z uwagi na koszt rozmów 
międzynarodowych – mogły odbywać się stosunkowo rzadko11. Jak zwrócił uwagę uchodźca  
z Afganistanu przebywający obecnie w Norwegii: 

(…) na początku nie było Internetu w Afganistanie. (…) Wcześniej tylko przez telefon 
rozmawialiśmy (…). Teraz kontaktuję się trzy razy w tygodniu. (…) Kiedyś przez miesiąc czy przez 
15 dni nie wiedziałem co u rodziny słychać, byłem tym zestresowany. Teraz jest dużo lepiej. 

                                                           
10

 Określenie „sieci migracyjne” zostało wprowadzone w 1987 r. przez zespół kierowany przez Douglasa Massye’a i stało są 
niezwykle istotnym pojęciem, badanym zwłaszcza w latach 80. i 90. XX w. Więcej na temat sieci migracyjnych zob. P. 

Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwa UW, Warszawa 2005, s. 82 i nast., por. C. 

Cummings, J. Pacitto, D. Lauro, M. Foresti, Why people move…, op. cit., s. 29 i nast. 
11

 R. Dekker, G. Engbersen, How social media transform migrant networks and facilitate migration, “Global Networks” 2014, 
vol. 14, nr 4 , s. 403. 
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Prawdziwa rewolucja, jak zaznaczono we wstępie, nastąpiła dopiero wraz  
z upowszechnieniem Internetu, a później aplikacji mobilnych pozwalających na interaktywność12. 
Internet wraz z aplikacjami stał się wielowymiarowym medium wspomagającym tworzenie sieci 
społecznych, w tym także sieci osób planujących migrację. Internet bowiem ułatwia 
nawiązywanie kontaktów z innymi osobami, już uczestniczącymi w procesie migracji, bądź 
znającymi się na organizacji tego procesu, dzięki czemu w znaczący sposób ułatwia 
podejmowanie decyzji o przemieszczeniu się. Co charakterystyczne, użytkowników sieci 
internetowej charakteryzuje duża otwartość na nawiązywanie relacji, które mogą być użyteczne 
w procesie migracji. 

Internet umożliwia też komunikację o szerszym zasięgu, kierowaną  do większej liczby osób, co 
ma kluczowe znaczenie dla procesu migracji. Ułatwia pozyskiwanie informacji i przyspiesza ten 
proces, więc tym samym usprawnia sam proces organizacji wyjazdu13. Dostęp do sieci 
internetowej likwiduje ograniczenie terytorialne procesu komunikacji i umożliwia równie szybki 
kontakt w ramach kraju oraz między krajami, a nawet kontynentami, „uśmierca” odległość 
geograficzną. Zmniejsza tym samym izolację uczestników migracji, pozwala utrzymywać bliski 
kontakt z najbliższymi pozostawionymi w kraju pochodzenia. Umożliwia także szybki kontakt z 
osobami, które znajdują się „w drodze”, a także z tymi, które już dotarły do kraju docelowego. 

Najbardziej charakterystyczną cechą obecnej migracji, odróżniającej ją od wzorca analogowego, 
jest właśnie fakt, że komunikacja migrantów towarzysząca procesowi przemieszczania się w 
przeważającej mierze przebiega w przestrzeni wirtualnej. Równocześnie jest ona możliwa przez 
większość czasu przebywania „w drodze”. 

Rysunek 1. Analogowy wzorzec migracji 

 

Źródło: oprac. własne. 
                                                           
12

 Dokładne określenie momentu upowszechnienia Internetu oraz aplikacji mobilnych nastręcza pewnych trudności. Jednakże 
można wskazać na następujące momenty przełomowe: pierwszy telefon komórkowy z dostępem do Internetu to Nokia 9210 
Communicator – została wypuszczona na rynek w 2000 r.; w roku 2004 powstał Facebook oraz Skype – pierwsze narzędzie do 
prowadzenia rozmów głosowych przez Internet; w 2007 r. zostaje wprowadzony do sprzedaży pierwszy model smartfonu 

Iphone; w 2008 r. pojawia się smartfon z systemem Android wyprodukowany przez HTC. Rewolucja informacyjna to też 
upowszechnienie komputerów osobistych, tabletów oraz licznych narzędzi służących różnorodnej aktywności w sieci 
internetowej. 
13

 Ibidem, s. 404.  
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W czasach przed rewolucją informatyczną osoby znajdujące się w trakcie procesu migracyjnego 
(przemieszczające się w sposób fizyczny) traciły kontakt z innymi, pozostawionymi w kraju 
pochodzenia bądź też osobami znajdującymi się w kraju docelowym. W przypadku komunikacji 
analogowej podstawowym narzędziem komunikacji był bowiem telefon stacjonarny, ściśle 
związany z konkretnym miejscem korzystania. W przypadku tego wzorca migracji brak dostępu 
do środków komunikacji zwielokrotniał ryzyko migracji, a równocześnie tę migrację znacząco 
ograniczał. 

Rysunek 2. Cyfrowy wzorzec migracji  

 

Źródło: oprac. własne. 

W cyfrowym wzorcu migracji do minimum ograniczona jest utrata kontaktu z otoczeniem 
zewnętrznym. Aktywność migrantów w sieci internetowej ma miejsce na każdym etapie 
procesu migracyjnego, w tym w trakcie samego procesu przemieszczania się. To właśnie 
możliwość korzystania z Internetu w trakcie podróży odgrywa kluczową rolę, w znacznym 
stopniu redukując poziom ryzyka. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zachowaniach 
migrantów. Jednym z pierwszych działań podejmowanych przez nich na kolejnych etapach 
podróży jest zapewnienie sobie dostępu do sieci (przez zakup karty SIM lub poszukiwanie 
przestrzeni z wi-fi) oraz do prądu, po to by na bieżąco informować swoich bliskich o braku 
zagrożeń lub o samym przebiegu procesu przemieszczania się. Najczęstszą i najpopularniejszą 
wśród migrujących formą przekazu stały się zdjęcia – selfie – przesyłane następnie siecią do 
swoich bliskich w celu potwierdzenia faktu bezpiecznego osiągnięcia celu podróży lub też 
umieszczane na portalach internetowych, takich np. jak Facebook czy Instagram, dla utrwalenia 
momentu dotarcia do Europy. 
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Tabela 1. Przykładowe sposoby wykorzystywania przez migrantów nowoczesnych technologii na 
różnych etapach migracji (od procesu podejmowania decyzji o wyjeździe, po osiedlenie się w 
nowym miejscu) we wzorcu cyfrowym 

 Decyzja o migracji Przygotowanie do 

migracji 

Podróż Osiedlenie 

Podejmowane 

działania 

- zbieranie 

informacji o 

korzyściach z 
migracji 

- wybór kraju 
docelowego 

- analiza możliwych 
tras przejazdu 

- analiza kosztów 
migracji 

- analiza warunków 
pobytu w kraju 

docelowym 

- ustalenie grupy 

współmigrantów 

- kontakt z osobami, 

które będą 
wsparciem w kraju 

docelowym  

- przemieszczenie 

a) droga morska  

– ograniczony 

dostęp do urządzeń 
komunikacyjnych i 

aplikacji mobilnych; 

użycie ich w sytuacji 

kryzysowej 

(dodatkowo 

urządzenia muszą 
być zabezpieczone) 

b) droga lądowa 

– pełny dostęp do 
sieci 

 

- szukanie mieszkania 

- załatwianie 
formalności (np. 
złożenie wniosku o 
udzielenie ochrony 

międzynarodowej) 

- szukanie pracy  

- szukanie kontaktów 
z imigrantami 

- utrzymywanie 

kontaktów z bliskimi i 
znajomymi 

pozostawionymi w 

kraju pochodzenia  

- transfery pieniężne 
drogą internetową 

Źródło: oprac. własne. 

Powyższa tabela prezentuje przykładowe działania w sieci na każdym etapie migracji. Można 
powiedzieć, że Internet całkowicie zrewolucjonizował proces migracyjny – jest obecny na 
każdym jego etapie. Ułatwia, a często przyspiesza podjęcie decyzji o wyjeździe (w następstwie 
łatwości oraz szybkości gromadzenia niezbędnych informacji), umożliwia pozyskanie najlepszej 
lub najtańszej oferty od przemytników, daje poczucie kontroli nad procesem przemieszczania  
i poczucie bezpieczeństwa w trakcie samej wędrówki (poprzez możliwość skorzystania  
z telefonu alarmowego), pozwala zapobiec zagubieniu, czy zatrzymaniu przez straże graniczne i 
w końcu znacząco ułatwia odnalezienie się w kraju docelowym. 

Migrujący korzystają z różnych aplikacji mobilnych. Ci z nich, z którymi przeprowadzone zostały 
wywiady, wskazywali Facebook jako aplikację używaną w procesie migracyjnym najchętniej. 
Respondenci podkreślali, że dawał on możliwość nawiązania znajomości i zdobycia informacji, a 
także pozwalał na śledzenie wpisów osób przebywających już w Europie. Dodatkowo 
wymieniali komunikatory internetowe typu WhatsApp, Viber czy Snapchat14 , których używano 

                                                           
14

 Do nieco mniej popularnych należy Skype. Trudno znaleźć uzasadnienie większej popularności jednych aplikacji mobilnych od 
innych. Prawdopodobnie jest to kwestia pewnej „mody”, upowszechniania się konkretnych aplikacji w konkretnych grupach. 

Skype służy tylko do nawiązywania połączeń telefonicznych (audio i/lub video) oraz do prowadzenia rozmowy w formie czatu 
(włącznie z przesyłaniem zdjęć, filmów, itp.). Podobną funkcję pełni WhatsApp (ta aplikacja jest jedyną, która ma w pełni 
kodowany przekaz treści) i Viber. Snapchat charakteryzuje się możliwością przesyłania zdjęć, filmów i wiadomości tekstowych, 
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do ustalania szczegółów podróży. W wywiadach podkreślano, że w trakcie podróży powszechnie 
wykorzystywana była przez migrantów geolokacja (GPS), najczęściej obsługiwana przy pomocy 
aplikacji Google Maps.  

Kontakt z siecią internetową nie kończy się w chwili dotarcia do kraju docelowego i osiedlenia. 
Łącze internetowe w kraju docelowym (lub ewentualnie tranzytowym) daje możliwość szybkiego 
„odnalezienia się” w nowym miejscu i nawiązania nowych znajomości, potrzebnych do 
znalezienia mieszkania czy pracy, jak i pozyskania wsparcia w kontakcie z przedstawicielami 
społeczeństw krajów przyjmujących. Można stwierdzić, że Internet odgrywa istotną rolę w 
procesie osiedlania się, zwiększa szanse na integrację, pozwala szybciej – niż to miało miejsce w 
przeszłości – odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 

Bardzo ciekawym i nowym aspektem migracji w czasach rewolucji cyfrowej jest to, że osoby 
przemieszczające są nie tylko poszukują informacji, ale również – gdy już je zdobędą – stają się 
ich twórcami i nadawcami, kreują rzeczywistość. W ten sposób tworzy się nowy rodzaj 
obywatela-migranta-człowieka sieci, określanego jako „netizen”, czyli aktywnego uczestnika 
przestrzeni wirtualnej15. Kreowana przez „netizens” rzeczywistość jest w stanie, na równi z 
czynnikami natury obiektywnej, zwielokrotnić lub wygasić falę migracyjną. Ich przekaz trafia 
znacznie szybciej do pozostałych w kraju i szykujących się do wyjazdu mieszkańców – jako 
przekaz z pierwszej ręki wydaje się bowiem być bardzo wiarygodny. 

Jeden z respondentów (Syryjczyk przebywający w Polsce) podał następujący przykład migranta, 
który stał się twórcą i nadawcą informacji: 

Aktor Mahmoud Bitar prowadzi stronę na Facebooku, ma profil na Instagramie. Publikuje filmiki 

ze swojego życia codziennego i w śmieszny sposób pokazuje, że choć nie ma paszportu, czuje się 
jak człowiek; czuje się wygodnie, mimo że nie ma obywatelstwa, mimo że jednoznacznie nie 

określa swojej tożsamości. 

 

Smartfon i dostęp do sieci – niezbędnik 
współczesnego migranta 

Znaczenia smartfona nie sposób przecenić – daje możliwość korzystania zarówno z mobilnego 
Internetu w warunkach niedoborów w infrastrukturze IT (jak chociażby braku okablowania), jak 
i przerw w dostawie prądu (które utrudniają, a niejednokrotnie uniemożliwiają korzystanie ze 

                                                                                                                                                                                        
które po określonym czasie znikają zarówno u adresata, jak i u nadawcy, chyba że zostaną utrwalone na zdjęciu (w ostatnim 
czasie Snapchat wprowadził nowe funkcje, między innymi polegające na możliwości zachowywania niektórych danych). Do 
Facebooka, jako forum społecznościowego, przypisany jest Messenger. Początkowo był to komunikator pozwalający na 
prowadzenie czatu, od niedawana można również prowadzić rozmowy telefoniczne, przesyłać załączniki, itp. Wato wspomnieć 
jeszcze o aplikacji mobilnej, która początkowo była przeznaczona do publikowania zdjęć, dziś używają jej nie tylko miłośnicy 
fotografii oraz Twitter, na którym użytkownicy przesyłają krótkie wiadomości. 
15

 Pojęcie „netizens” pojawiło się w publikacji z 1997 r. autorstwa M. Hauben i R. Hauben. Por. M. Hauben, R. Hauben, 

Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet, Wiley 1997. 
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stacjonarnego Internetu i podłączonego do prądu komputera osobistego)16. Planujący wyjazd 
stają się też niezależni od stacjonarnych miejsc dostępu (kawiarenek internetowych). Ma to 
szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa przy organizacji wyjazdu i komunikacji  
z przemytnikami, kiedy kluczowe jest zachowanie anonimowości. Co więcej, smartfony są 
poręczne i lekkie, nosi się je zawsze przy sobie. Nie bez znaczenia jest ponadto moda wśród 
młodej generacji. Można powiedzieć, że dzisiejsi nastolatkowie – niezależnie od szerokości 
geograficznej i kultury, z której się wywodzą – za oznakę statusu i przynależności do 
nowoczesnego społeczeństwa uważają posiadanie smartfona najnowszej generacji.  

Z wywiadu z uchodźcą afgańskim obecnie mieszkającym w Norwegii:  

W Afganistanie Internet nie jest tak szybki jak w Polsce. W komórkach lepiej działa, więc  
z Internetu [Afgańczycy – przyp. Autorek ] korzystają w komórkach. 

Na znaczenie smartfona wskazał też Syryjczyk zamieszkujący w Polsce: 

(…) dziś można już mieć smartfona zamiast komputera. Można wszystko robić na smartfonie. 
Młodzież w Syrii cały czas „siedzi” w Internecie , na Facebooku. I dlatego właśnie potrzebują 
smartfona z dostępem do Internetu.  

Z kolei Syryjka mieszkająca w Polsce ujęła to w następujący sposób:  

Większość [uciekających ze swojego kraju Syryjczyków – przyp. Autorek] używa (…) smartfonów, 
ponieważ ciężko jest uciekać z laptopem pod pachą.  

Smartfon odgrywa kluczową rolę także w samym procesie przemieszczania się. Jest de facto 
małym, mobilnym komputerem, oknem na świat. Dla przemieszczających się znaczy często 
więcej niż pożywienie, gdyż zapewnia znacznie więcej, niż tylko zaspokojenie głodu. Dla 
większości osób uciekających ze swoich krajów i występujących potem o przyznanie ochrony w 
UE smartfon jest gwarancją przeżycia. Dlatego tak bardzo zależy im na jego posiadaniu oraz 
zapewnieniu, że będzie sprawnie działał (dostęp do prądu). Rabee Mohammed, 25-latek  
z Aleppo w Syrii, którego zapytano na granicy węgierskiej, co jest dla niego ważniejsze: 
pożywienie czy dostęp do prądu elektrycznego, nie zawahał się w odpowiedzi: 

Najważniejsze dla mnie to naładować mój telefon17
 . 

Upowszechnienie technologii informatycznych z jednej strony ma zasadnicze znaczenie dla 
kształtu obecnej fali migracyjnej do Europy, bo ją intensyfikuje i przyspiesza, z drugiej jednakże 
dzieli migrantów na tych, którzy mają możliwość posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami 
do komunikacji i Internetem (a zarazem posiadają odpowiednie środki, pozwalające na nabycie 
odpowiedniego sprzętu i opłacenie usługi podłączenia do sieci internetowej) oraz tych, którzy 
takich warunków nie spełniają. Ci ostatni pochodzą głównie z krajów najbiedniejszych, w 
których dostęp do nowoczesnych technologii jest bardzo ograniczony, choćby ze względu na 
niski poziom życia. Taki stan Autorki niniejszego opracowania nazwały „migracyjną luką 
cyfrową”18. 

                                                           
16

 Syria, ETC Cluster, https://www.etcluster.org/countries/syria (15.02.2016). 
17

 See How Smartphones Have Become a Lifeline for Refugees, “Time”, 8. 10. 2015, http://time.com/4062120/see-how-

smartfones-have-become-a-lifeline-for-refugees/ (12.03.2016). 
18

 Pojęcie to zostało bliżej scharakteryzowane w części raportu dotyczącej ograniczeń i zagrożeń płynących z wykorzystania 
nowoczesnych technologii w migracjach do Europy.  

http://time.com/4062120/see-how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees/
http://time.com/4062120/see-how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees/
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Według danych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. International 
Telecommunications Union, ITU), w ciągu ostatniej dekady doszło do zdecydowanego wzrostu 
dostępności sieci internetowej oraz telefonów komórkowych w głównych krajach pochodzenia 
migrantów. Subskrypcje telefonów komórkowych na 100 mieszkańców w wybranych latach 
przedstawia Tab. 2. Podkreślić należy, że tabela nie zawiera rozróżnienia pomiędzy 
analogowymi modelami telefonów komórkowych a smartfonami19. Dane zawarte w Tab. 2 
potwierdzają tezę o powszechności użycia telefonów komórkowych przez ludność tych krajów. 
W Afganistanie na 100 mieszkańców przypada ponad 75 subskrypcji tych urządzeń. 

Tabela 2. Subskrypcje telefonów komórkowych na 100 mieszkańców, lata 2000–2014 w 

wybranych krajach pochodzenia lub przebywania migrantów20
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Afganistan 0,00 0,00 0,11 0,87 2,50 4,83 9,83 17,72 29,22 37,89 45,78 60,33 65,45 70,66 74,88 

Syria 0,18 1,20 2,35 6,85 13,27 16,24 24,86 31,87 34,68 47,65 54,32 59,24 59,30 56,13 63,86 

Turcja 25,54 30,53 35,87 42,29 51,92 64,37 76,74 89,18 93,55 88,12 85,63 89,41 91,46 92,96 94,79 

Liban 22,96 22,84 22,05 21,56 22,95 24,92 27,12 30,44 34,09 56,28 65,97 77,19 80,81 80,56 88,35 

Dane za: Mobile – cellular telephone subscribtions, ITU Statistics, http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/statistics/2015/Mobile_cellular_2000-2014.xls (28.03.2016). 

Tab. 3 prezentuje odsetek osób w Afganistanie, Syrii, Turcji i Libanie, które choć raz w 2016 r. 
(do dnia 1 lipca) skorzystały z Internetu. W szacunkach uwzględniono każdą formę dostępu do 
Internetu – zarówno z urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych. 

Tabela 3. Odsetek osób korzystających z Internetu (przy użyciu jakiegokolwiek urządzenia – 

stacjonarnego bądź mobilnego) w 2016 r. (dane na 1.07.2016) 

 Odsetek osób, które skorzystały z Internetu z 
jakiegokolwiek urządzenia 

Zmiana procentowa w porównaniu do 
roku ubiegłego 

Afganistan 6,8% 4,7% 

Syria 29,6% 2% 

Turcja 58% 5,1% 

Liban 75,9% 3,2% 

Źródło: Internet Live Stats (www.InternetLiveStats.com); szacunki na podstawie danych: ITU, UNPD, 

Internet & Mobile Association of India (IAMAI), Bank Światowy. 
http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/ (13.07.2016). 

Analiza danych zaprezentowanych w Tab. 2 i Tab. 3 pozwala na wyciągnięcie kilku ważnych 
wniosków. Po pierwsze, co prawda w Afganistanie, kraju o niższych wskaźnikach rozwoju niż np. 
Syria, nasycenie telefonią komórkową na 100 mieszkańców jest wyższe, jednak należy 
przypuszczać, że nie są to telefony pozwalające na dostęp do Internetu. To przekonanie 

                                                           
19

 Telefon analogowy nie posiada oprogramowania, które pozwala na sprawne korzystanie z sieci internetowej, chociaż, jeśli 
zapewniony jest dostęp do Internetu, można się po nim poruszać. 
20

 W opracowaniu poza Syrią przedstawiono dane dla Libanu i Turcji ze względu na dużą populację Syryjczyków, którzy znaleźli 
schronienie w tych krajach uciekając przed wojną w ich kraju.  
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uzasadniają dane przedstawione w Tab. 3 i Tab. 4, z których wyraźnie wynika, że poziom 
nasycenia Internetem jest zdecydowanie niższy dla Afganistanu w porównaniu z innymi 
prezentowanymi krajami. W związku z tym trudno wskazać prostą korelację pomiędzy liczbą 
telefonów komórkowych na 100 mieszkańców a odsetkiem osób korzystających z sieci 
internetowej. Po drugie, zauważalne jest wyhamowanie wzrostu subskrypcji telefonów 
komórkowych w Syrii od 2011 r., a więc od momentu wybuchu konfliktu w tym kraju. Po 
trzecie, poziom upowszechnienia Internetu, w porównaniu z Afganistanem, jest kilkukrotnie 
wyższy w Syrii, Turcji i Libanie, czyli w głównych krajach pobytu uciekających przed konfliktem 
zbrojnym Syryjczyków. Można wyciągnąć wniosek, że potencjalni migranci pochodzenia 
syryjskiego prawdopodobnie częściej korzystają z sieci internetowej, gdyż jest ona po prostu 
bardziej dostępna.  

W zależności od kraju, tempo rozwoju nowoczesnych technologii jest różne, co ukazuje Tab. 4. 

Tabela 4. Odsetek osób korzystających ze stacjonarnego Internetu w wybranych krajach w latach 
2000-2014 (w procentach) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Afganistan b.d. 0,00 0,00 0,09 0,11 1,22 2,11 1,9 1,84 3,55 4 5 5,45 5,9 6,39 

Syria 0,18 0,35 2,09 3,40 4,32 5,65 7,83 11,50 14,00 17,30 20,70 22,50 24,30 26,20 28,09 

Turcja 3,76 5,19 11,38 12,33 14,58 15,46 18,24 28,63 34,37 36,40 39,82 43,07 45,13 46,25 51,04 

Liban 7,95 6,78 7,00 8,00 9,00 10,14 15,00 18,74 22,53 30,14 43,68 52,00 61,25 70,50 74,70 

Źródło: Percentage of individuals using the Internet, ITU Statistics, http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/statistics/2015/Individuals_Internet_2000-2014.xls (28.03.2016). 

Najwolniej Internet rozwija się w Afganistanie, gdzie pojawił się zaledwie w 2002 r. i jest 
dostępny przede wszystkim w największych miastach. Na terenach wiejskich i w mniejszych 
miejscowościach dostęp do niego jest nadal znacznie ograniczony. Jego używanie deklaruje 
zaledwie ok. 6% populacji. Sieć 3G (Internet szerokopasmowy, pozwalający na zwiększony 
przesył danych) pojawiła się w tym kraju dopiero w 2012 r. i jest oferowana przez głównych 
operatorów sieci komórkowych21. Na koniec 2015 r., według danych udostępnionych przez 
afgański urząd ds. telekomunikacji, było zarejestrowanych ponad 1,9 mln użytkowników usługi 
3G oraz 110 tysięcy abonentów tradycyjnej telefonii stacjonarnej22.  

Dla porównania, w Syrii, kraju najliczniej obecnie reprezentowanym w migracjach, w 2014 r. 
ponad 28% populacji korzystało z Internetu stacjonarnego. Jednak większość użytkowników 
łączy się z Internetem poprzez usługi 3G w ramach sieci Syriatel oraz MTN. Według danych 
OpenSignal, sieć 3G pokrywa 85% obszaru Syrii. Dostępne są ponadto połączenia ADSL (czyli 

                                                           
21

 Afghan Media in 2010, Altai Consulting, http://www.altaiconsulting.com/docs/media/ (10.02.2016). 
22

 Afghanistan Telecom Regulatory Authority, http://atra.gov.af/en/page/telecom-statistics-2013 (08.05.2016). 

http://www.altaiconsulting.com/docs/media/
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asymetryczna szerokopasmowa sieć abonencka), dial-up (czyli łączenie się z siecią przy pomocy 
modemu telefonicznego) oraz Internet kablowy. Charakteryzują się one jednak relatywnie małą 
prędkością przepływu23.  

W przypadku Turcji, będącej państwem tranzytowym dla uciekających przed wojną Syryjczyków, 
co drugi obywatel korzysta ze stacjonarnego Internetu, zaś wszyscy operatorzy sieci 
komórkowych oferują usługę 3G24. Usługi te dostępne są także na terenie obozów dla 
uchodźców, choć tam problemem pozostają częste przerwy w dostawie prądu. Jak zwrócił 
uwagę Syryjczyk mieszkający w Polsce: 

(…) widziałem, że oni [uchodźcy syryjscy w jednym z obozów na terenie Turcji – przyp. Autorek] 

mieli dostęp do Internetu przez 3G i 4G przy wykorzystaniu karty SIM. Jeśli chodzi o dostęp do 
elektryczności, nie było tak dobrze. 

W Libanie, również goszczącym tysiące uciekinierów syryjskich, Internet udostępniono w 1991 
r. Jest to zdecydowany regionalny lider, jeśli chodzi o nasycenie Internetem. Do korzystania ze 
stacjonarnego Internetu przyznawało się ponad 72% mieszkańców. Do tego w 2011 r. spośród 
1,3 mln użytkowników Internetu aż ponad 722 tys. korzystało dodatkowo z usług 3G25.  

Ze względu na ograniczony dostęp do danych, charakteryzując użytkowników Internetu w Syrii i 
Afganistanie, można jedynie próbować ich opisać w sposób pośredni. Można przypuszczać, że 
są to osoby młode, gdyż ponad 50% użytkowników sieci internetowej na świecie ma poniżej 35 
lat26. Wnioskując z danych dla Turcji (według których w 2015 r. z Internetu korzystało 55,9% 
mężczyzn oraz 46,1% kobiet27) i ekstrapolując je na Afganistan, można przypuszczać, że są to w 
przeważającej mierze mężczyźni. Uwzględniając, że w Afganistanie społeczeństwo jest bardziej 
tradycyjne i mniej zurbanizowane niż w Turcji, odsetek kobiet, które nigdy nie korzystały z 
Internetu, jest zapewne wyższy. W przypadku Afganistanu brak jest dostępnych aktualnych 
danych opisujących poziom użycia Internetu ze względu na płeć. Jednak bardzo wysoki poziom 
analfabetyzmu wśród kobiet28 pozwala domyślać się, że kobiety mają trudniejszy dostęp do 
aplikacji internetowych. Bardzo prawdopodobne, że także wśród Syryjczyków więcej 
użytkowników Internetu stanowią mężczyźni niż kobiety, choć edukacja kobiet jest w tym kraju 
zdecydowanie bardziej powszechna niż np. w Afganistanie29. Można zatem z dużą dozą 
prawdopodobieństwa domyślać się, że typowy użytkownik Internetu z Syrii, czy Afganistanu 
będzie młodym mężczyzną. 

                                                           
23

 MTN, Open Signal, 

http://opensignal.com/networks/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/mtn-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9 (09.02.2016). 
24

 Freedom on the net 2013: Turkey, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/turkey 

(02.02.2016). 
25

 Freedom on the net 2013: Lebanon, Freedom House, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/lebanon 

(02.02.2016). 
26

 Distribution of internet users worldwide as of November 2014, by age group, http://www.statista.com/statistics/272365/age-

distribution-of-Internet-users-worldwide/ (07.05.2016). 
27

 Information and Communication Technology (ICT) Usage Survey on Households and Individuals, 2015, Turkish Statistical 

Institute, Press Release, no. 18660, 18 August 2015, http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 (07.05.2016). 
28

 Według danych Banku Światowego w latach 2005–2013 w Afganistanie 63% młodych kobiet (między 15 a 24 rokiem życia) 
nie potrafiło pisać i czytać. W populacji kobiet dorosłych, czyli powyżej 15 roku życia, odsetek ten był jeszcze wyższy i wynosił 
82%. Dane za: Bank Światowy, World Development Indicators: Education completion and outcomes, ostatnia aktualizacja 5 

czerwca 2016 r., http://wdi.worldbank.org/table/2.13# (07.06.2016). 
29

 W latach 2005–2013 jedynie 5% młodych syryjskich kobiet było analfabetkami. 

http://opensignal.com/networks/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/mtn-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://opensignal.com/networks/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/mtn-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://opensignal.com/networks/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/mtn-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/turkey
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/lebanon
http://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
http://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
http://wdi.worldbank.org/table/2.13
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Ograniczenia i zagrożenia związane  
z korzystaniem z nowoczesnych technologii 
informatycznych w procesie migracyjnym 

Zmiany we wzorcu migracji wynikające z upowszechnienia nowoczesnych technologii niosą 
liczne zagrożeni i ograniczenia. Zdaniem Autorek trzy poniższe ograniczenia i zagrożenia są 
zasadnicze dla aktualnego wzorca migracji: 

1. „Migracyjna luka cyfrowa” – marginalizacja cyfrowa (dyskryminacja cyfrowa) 

Fakt, że dostęp do sieci stał się ważnym czynnikiem kształtującym migrację do Europy ma 
wpływ na selekcję migrantów, którzy do Europy docierają. Brak kompetencji cyfrowych nie 
eliminuje, ale znacznie utrudnia i spowalnia organizację wyjazdu za granicę. Migracja bez 
dostępu do sieci jest też obarczona większym ryzykiem. Luka cyfrowa oddziela tych, którzy nie 
mają środków i technicznych możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie 
migracji od tych, którzy dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii na wielu etapach 
procesu migracji są uprzywilejowani. 

Jak zauważa Peter Bouckaert z Human Rights Watch: 

Większość uciekających Syryjczyków to ludzie wykształceni z terenów zurbanizowanych, więc 
mają środki i możliwości, by skutecznie używać smartfonów30

.  

Wywiady przeprowadzane z migrantami i ich historie pokazują, że czasami wystarczy jeden 
smartfon dla całej grupy migrujących, by mogła ona znaleźć drogę do celu. Migranci 
przekazywali sobie przez smartfony wskazówki i rady, gdzie i w jaki sposób ominąć ewentualne 
przeszkody i zagrożenia. Czasami też w telefon wyposażony jest jedynie przemytnik prowadzący 
grupę migrantów. W historii jednego z naszych respondentów, Afgańczyka obecnie 
przebywającego na terenie Polski, który podróżował z przemytnikiem z Afganistanu przez 
Tadżykistan, Rosję i Białoruś do Polski, pojawił się wątek odbierania przez przemytników 
telefonów migrantom w momencie rozpoczęcia przez nich podróży: 

Z tej strony, co ja przyjechałem do Europy, czyli Tadżykistan, Moskwa lub Ukraina [przemytnicy – 

przyp. Autorek] zabierają telefony. Słyszałem, że ci, którzy podróżują do Europy od strony 
Pakistanu, Iranu i Turcji, używają komórek. 

                                                           
30

 P. Witty, See How Smartphones Have Become a Lifeline for Refugees, “Time”, 8 October 2015, http://time.com/4062120/see-

how-smartphones-have-become-a-lifeline-for-refugees/ (03. 03. 2016). 
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2. Wartość i wiarygodność informacji dostępnych w sieci  

Dotychczas przeprowadzone badania wśród imigrantów pochodzących z różnych krajów 
wskazywały na nagminny od lat problem zbyt optymistycznego opisu (przez osoby migrujące) 
warunków migracji i pobytu imigrantów w kraju docelowym31. Trudno o jednoznaczne 
wyjaśnienie przyczyn takiego przekazu. Zapewne wynika on z projekcji wieloletnich marzeń 
przyszłych migrantów na temat „raju na ziemi”; nieumiejętności przyznania się do porażki; 
przyjmowania postawy aktora, który do końca gra swoją rolę, czy może w końcu chęci 
dowartościowania się i rekompensaty za doznane upokorzenia. Dlatego też informacje 
umieszczane przez migrantów w sieci często są fałszywe, a przynajmniej trudne do 
zweryfikowania. Ryzyko dotyka także tych, którzy dopiero szykują się do drogi. Często padają 
ofiarą oszustów, którzy umieszczając fałszywe informacje o możliwości pośredniczenia  
i ułatwienia podróży próbują wyłudzić od nich pieniądze. 

3. Rozwój biznesu przemytniczego  

Skala migracji do Europy niewątpliwie byłaby zdecydowanie mniejsza, gdyby nie niezwykle 
prężny i doskonale zorganizowany biznes przemytniczy32. Także i on wykorzystuje najnowsze 
technologie do realizacji swoich działań. Przemytnicy powszechnie używają dedykowanych 
stron prezentujących informacje pogodowe, nawigacji satelitarnej do określenia miejsca pobytu 
i wytyczania trasy, czy komunikatorów internetowych do łączności z partnerami  
w „biznesie”, odpowiadającymi za kolejne odcinki przemytu.  

Używanie przez przemytników Internetu tworzy liczne zagrożenia, z którymi konfrontują się 
migranci. Z jednej strony Internet ułatwia nawiązywanie kontaktów z organizatorami podróży 
przez osoby planujące wyjazd, z drugiej jednak, łatwość zachowania anonimowości w sieci 
internetowej przyczynia się do licznych nadużyć przez grupy przestępcze parające się 
przemytem ludzi. Do dotarcia do potencjalnych klientów gangi bardzo często wykorzystują 
strony/grupy dyskusyjne zakładane przez migrantów, na przykład na Facebooku. Ponieważ 
większość z nich jest zamknięta dla szerszego odbiorcy, trudno o ich monitoring czy weryfikację. 
Na wspomnianych stronach/grupach gangi lokują ogłoszenia zachęcające do nawiązania 
współpracy, często sformułowane w sposób bardzo podobny do ogłoszeń na temat usług 
agencji turystycznych. Oferowane są także fałszywe dokumenty podróży i inne, mające ułatwić 
proces migracji33. Po nawiązaniu pierwszego kontaktu pomiędzy przemytnikiem a jego 
klientem, ustalanie szczegółów transakcji odbywa się już przy pomocy komunikatorów na 
Facebooku, ale także za pomocą aplikacji WhatsApp, Skype, Viber i Snapchat. Przemytnicy w 
większości przypadków starają się korzystać z tej ostatniej aplikacji, gdyż automatycznie 
wykasowuje ona historię wiadomości z profilu użytkowników, przez co zwiększa ich 

                                                           
31

 R. Dekker, G. Engbersen, op. cit., s. 411. 
32

 Por. J. Hagen-Zanker, R. Mallett, Journeys to Europe The role of policy in migrant decision-making, ODI Insights, February 

2016, Overseas Development Institute, London 2016, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-

opinion-files/10297.pdf, s. 22 (13.07.2016); Migrant Smuggling Networks. Joint Europol-INTERPOL Report, Executive Summary, 

May 2016, https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/ep-ip_report_executive_summary.pdf, 

(13.07.2016) 
33

 Profiting from misery – how smugglers bring people to Europe, http://frontex.europa.eu/pressroom/hot-topics/profiting-

from-misery-how-smugglers-bring-people-to-europe-aUYY2f (20.02.2016). 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10297.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10297.pdf
http://frontex.europa.eu/pressroom/hot-topics/profiting-from-misery-how-smugglers-bring-people-to-europe-aUYY2f
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bezpieczeństwo34. Do częstych praktyk należy też korzystanie z siatki naganiaczy, którzy w 
sposób bardzo bezpośredni zachęcają migrantów do podróży. Jak zauważył jeden z 
respondentów, Syryjka obecnie mieszkająca w Polsce, w odniesieniu do pytania o to kiedy  
i w jaki sposób przyszli migranci dowiadują się o możliwości odbycia podróży: 

Na przykład przez Internet oraz przez te osoby, które się już dostały do Europy. Czasami też przez 
przypadek. Na przykład dana osoba wchodzi do sklepu, mówi że szuka pracy, że straciła dom, a 
sprzedawca w sklepie proponuje ucieczkę do Europy za 2 tys. euro. Klient się zgadza na to. 
[Sprzedawca – przyp. Autorek] daje mu numer do przemytnika, żeby się już z nim kontaktował. 

Przykładowe ogłoszenia przemytników brzmią w większości jak reklama wyjazdów wakacyjnych: 

o „Wycieczka do Włoch w przyszłym tygodniu na dużym jachcie turystycznym. 
Dwupiętrowy, klimatyzacja, przygotowany dla turystów. Polecany dla rodzin”  

o „Z początkiem nowego sezonu proponujemy różne rodzaje podróży. Turcja, Libia, 
Włochy, 3800 USD. Algieria, Libia, Włochy 2500 USD. Sudan, Libia Włochy 2500 USD. 
Wszystkie łodzie z drewna. Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną przez Viber lub 
WhatsApp” 

o „dzieci podróżują za darmo” 

o „zniżka dla rodzin” 

o „100 procent gwarancji”  

Ze względu na nielegalny, niezgodny z prawem charakter działań grup przemytniczych, 
powszechnie wykorzystują one metodę kamuflażu. Podszywają się pod zwykłych migrantów, 
przemycają swoje informacje czy ogłoszenia w zawoalowany sposób, przez co bardzo trudno 
rozróżnić treści utworzone przez samych migrantów od treści stworzonych przez przemytników. 
Swoje oferty umieszczają na grupach dyskusyjnych i forach migrantów. Poniżej podano 
przykłady takich stron na Facebooku istniejących w marcu 2016 roku: 

Asylum to Europe; Syrian Asylum; Immigration and Asylum; Campaign for helping asylum 
seekers in Europe; Asylum Europe 2.0; Girls Syria in Europe; Syrians in Europe; Syrian Expatriots 
in Europe; Syria: Refugees and Rebels; Syria Refugee Help; Refugees of Syria; Syria Refugee 
Relief; Supporting Syri; Zaatari Refugee Camp; On way to Europe; Migration Europe; Migration 
Syrians; Travel to Europe Safe and Easy; Syrian Revo; Easy Travel Europe; Easy Europe travel; 
Help Syrian Refugees; Help Syrians; Safe Journey from Turkey to Greece;; Calais Refugees Aid; 
Refugee Camp Calais; Avoid Hungary: Migration news. 

                                                           
34

 Korzyści przynosi również wykorzystanie aplikacji WhatsApp, która koduje przekazywane komunikatorem treści.  
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Jak można zauważyć, nazwy grup odwołują się do klasycznych grup wsparcia osób 
zainteresowanych migracją lub też znajdujących się w procesie migracyjnym. Bardzo trudno jest 
rozróżnić, która z nich jest stworzona przez migrantów, a która przez gangi przemytnicze. Zdarza 
się, że przemytnik w sposób jednoznaczny reklamuje swoje usługi. Np.: Smuggling from Calais 
to the UK czy Smuggling Into the EU (po arabsku). 

O skali zainteresowania wyjazdem do Europy może świadczyć liczba członków zamkniętych 
grup na forach społecznościowych skupiających osoby zainteresowane migracją. Na przykład 
grupa na Facebooku pt.: Trafficking to Europe miała we wrześniu 2015 roku ponad 6 tys. 
członków. Grupa Smuggling Into the EU – prawie 24 tys. członków, a grupa How to Emigrate to 
Europe – ponad 39 tys.35.  

                                                           
35

 Dane za: A 21st-Century Migrant’s Essentials: Food, Shelter, Smartphone, “The New York Times”, 25 August 2015, 
http://www.nytimes.com/2015/08/26/world/europe/a-21st-century-migrants-checklist-water-shelter-smartfone.html?_r=1 

(12.03.2016). 

http://www.nytimes.com/2015/08/26/world/europe/a-21st-century-migrants-checklist-water-shelter-smartphone.html?_r=1
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Podsumowanie 

Jedną z głównych cech charakterystycznych dla dzisiejszej fali migracyjnej do Unii Europejskiej 
jest upowszechnienie cyfrowego wzorca migracji, który oznacza korzystanie z nowoczesnych 
technologii informatycznych przez migrantów na wszystkich etapach procesu migracyjnego. 
Należy szczególnie uwypuklić nowy rys w migracjach, związany ściśle z pojawieniem się 
smartfonów, a mianowicie objęcie fazy przemieszczania wsparciem Internetu. Ten niewątpliwie 
najniebezpieczniejszy etap migracji uległ znacznemu uproszczeniu, a smartfony znacząco 
podniosły poziom bezpieczeństwa. Fakt ten przyczynił się do pojawienia się masowych ruchów 
migracyjnych, charakteryzujących się swoistą cechą naśladownictwa wśród ich uczestników, a 
także łatwością podejmowania decyzji o przemieszczeniu. 

Jak wskazano w opracowaniu, poziom kompetencji cyfrowych dla obywateli poszczególnych 
krajów, z których do Europy w ciągu ostatniej dekady docierało najwięcej migrantów, pozostaje 
zróżnicowany. Dostęp do jakiegokolwiek telefonu komórkowego nie gwarantuje dostępu do 
sieci internetowej i aplikacji mobilnych. Znaczenie ma dostęp do smartfona, który jest poręczny 
i można przy jego użyciu korzystać z mobilnych aplikacji zapewniających sprawniejsze 
przemieszczanie się poza granice własnego państwa. Widać to wyraźnie na przykładzie 
Afganistanu, gdzie – jak pokazano w Tab. 2 – występuje wysokie nasycenie telefonami 
komórkowymi, ale nie przekłada się ono na wykorzystanie sieci internetowej.  

Stosowanie nowych technologii w procesie migracyjnym zarówno przez migrantów, jak  
i organizatorów migracji stawia pod znakiem zapytania skuteczność dotychczasowych polityk 
przeciwdziałania niekontrolowanym migracjom przez państwa europejskie. Skoro nowoczesne 
technologie stały się podstawowym narzędziem w migracjach, także państwa i cała UE (a także 
inne organizacje międzynarodowe i krajowe, w tym organizacje pozarządowe), w celu 
zapewnienia skuteczności swych działań, muszą używać w politykach migracyjnych analogicznych 
kanałów komunikacji elektronicznej. To oczywiście implikuje aktywne działania na różnorodnych 
forach społecznościowych, posługiwanie się najpopularniejszymi aplikacjami, zakładanie profili 
informatycznych itd. Otwarcie się instytucji państwowych na taką perspektywę umożliwi 
zwiększenie efektywności i szybkości reakcji na wyzwania związane ze współczesnymi 
migracjami do UE. Wydaje się, że ten kierunek działań Unii jest słuszny. W opinii Autorek, w 
celu zwiększenia efektywności działań unijnych wobec współczesnych migracji powinny 
jednakże zostać przeprowadzone pogłębione badania (na styku socjologii, antropologii, nauk o 
polityce oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych) wskazanych w niniejszym 
opracowaniu zagadnień. Warto byłoby skorzystać z możliwości badawczych wielkich zbiorów 
danych, tzw. big data. Tak przeprowadzone badania dałyby możliwość określenia w bardziej 
precyzyjny sposób wykorzystywanych przez migrantów kanałów komunikacji elektronicznej oraz 
możliwych modeli skutecznej strategii działań państw, organizacji międzynarodowych o 
charakterze międzyrządowym, a także krajowych i międzynarodowych podmiotów 
niepaństwowych (zwłaszcza organizacji pozarządowych) wobec ruchów migracyjnych.  
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DELab UW 
 

 

Digital  Economy  Lab,  czyli  Laboratorium  Gospodarki  Cyfrowej, to   

transdyscyplinarny   instytut   utworzony   przez   naukowców  
z  Uniwersytetu  Warszawskiego.  Stanowi platformę  współpracy  

i wymiany myśli pomiędzy akademią, biznesem i instytucjami 
publicznymi. Misją DELab UW jest dostarczanie analiz i ekspertyz, 
które   wspierają   procesy   innowacji,   zwiększają   efektywność  
i optymalizują procesy organizacyjne. 
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Cyfrowy wymiar współczesnych migracji  

 


