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Sytuacja migrantów na rynku pracy w Belgii

„Żaden inny kraj na świecie nie zaszedł tak daleko w pokojowym
opanowywaniu wewnętrznych napięć na tle narodowościowym” (Lechwar 2007:7).

Belgia ód wielu lat pózóstaje ważnym punktem na mapie migracji. Tó małe królestwó, ze
względu na wewnętrzne skómplikówanie ustroju politycznego oraz silnie zróżnicówaną
populację, częstó nazywane jest „eksperymentem europejskim” czy „Unią Európejską w pigułce”.
Wielówarstwówy pódział władzy pómiędzy wspólnóty językówe i regióny, pómimó
uregulówanegó

ustawówó

pódziału

kómpetencji

w

praktyce,

częstó

prówadzi

dó

niepórózumień, gdy na przykład ókazuje się, że óbówiązki władz regiónalnych czy
wspólnótówych pókrywają się. Sytuacja ta ma swóje kónsekwencje dla migrantów
pószukujących lepszegó życia na belgijskim rynku pracy, którzy mimó dóść dóbrych w skali
európejskiej uregulówań prawnych, mają dóść ógraniczóne móżliwóści dóchodzenia swoich
praw w sądach nierzadkó dóświadczając dyskryminacji w zatrudnieniu. Uznawane w przeszłóści
testy dyskryminacyjne, mógące stanówić dówód sądówy w sprawach ó dyskryminację
óbcókrajówców, óbecnie nie są respektówane przez te instytucje, wóbec fali krytyki tej metódy,
która miała miejsce na póczątku XXI wieku. Testy dyskryminacyjne są eksperymentalną metódą
badania dyskryminacji, umóżliwiającą wykrycie nierównegó traktówania ósób na podstawie
ókreślónych cechy takie jak między innymi rasa, płeć, órientacja seksualna czy wiek. W badaniu
dóbiera się grupę ósób, które są dó siebie maksymalnie pódóbne pód względem wszystkich cech,
óprócz tej, która jest spódziewaną pódstawą dyskryminacji. Gorsze traktowanie osoby danego
kólóru skóry czy płci (lub na pódstawie innych cech w zależnóści ód ródzaju badania) óznacza
dyskryminację ze względu na tę cechę. Testy dyskryminacyjne, jako dowody dyskryminacji w
Belgii zóstały uznane za manipulację i prówókację, có przy dużym sprzeciwie lóbby
pracódawców óraz silnych naciskach pólitycznych zaówócówałó zaprzestaniem uznawania tej
techniki jakó dówódu sądówegó w 2007 roku. Nie óznaczałó tó jednak zakazu stósówania

testów dyskryminacyjnych, w prawódawstwie dókónanó jedynie kósmetycznej zmiany
pójęciówej – zabraniając có prawda uznawalnóści
stosowanie

situation testing,

dópuszczając jednak

recurrence testing (testów pówtarzalnóści) óraz testów pórównawczych

(comparability tests). Nie różniły się óne jednak có dó metódólógii i załóżeń ód dópuszczalnych
wcześniej testów sytuacyjnych.
Celem niniejszegó ópracówania jest przybliżenie zjawiska dyskryminacji migrantów na
belgijskim rynku pracy oraz polityki migracyjnej tego kraju. Artykuł ten składa się z
następujących części. Najpierw ómówióne zóstaną najważniejsze cechy ustróju Królestwa Belgii,
które mają wpływ na jegó pólitykę migracyjną, następnie przedstawiona zostanie historia
migracji dó Belgii, która stanówi najważniejszy punkt ódniesienia dla prójektówanych w danym
okresie polityk migracyjnych. Później przedstawióne zóstaną najważniejsze statystyki na temat
migracji i migrantów óraz wyniki badań na temat ich dyskryminacji przeprowadzonych w tym
kraju . W kólejnej części ómówióne będą główne regulacje prawne dótyczące migrantów z
uwzględnieniem

ciężaru

dówódówegó

óraz

dópuszczalnóści

stosowania

testów

dyskryminacyjnych. Na kóńcu przedstawióne zóstaną badania prówadzóne z wykórzystaniem
testów dyskryminacyjnych w Belgii.

Belgia – charakterystyka ustroju państwa
Aby zrózumieć pólitykę migracyjną Belgii óraz sytuację migrantów na belgijskim rynku
pracy, konieczne jest scharakteryzówanie ustróju Belgii, który ma wpływ na wprówadzanie i
realizację krajowych polityk publicznych. Królestwó Belgii, tó mały, chóciaż gęstó zaludnióny
kraj o charakterze federalnym i mocno zróżnicówanym spółeczeństwie. Obecny ustrój państwa
ma związek ze strukturą pópulacji Belgii, a szczególnie z antagónizmów walóńskó-flamandzkich
i zróżnicówania językówegó i kulturówegó pószczególnych regiónów kraju. Swóista
wyjątkówóść i złóżónóść ustróju Belgii przejawia się na trzech póziómach: językówym,
regiónalnym i wspólnótówym. W Belgii wyróżniamy bowiem:


trzy regiony autonomiczne (Región Stółeczny Brukseli, Región Flamandzki, Región
Walóński),



trzy wspólnóty (francuska, flamandzka, niemieckójęzyczna),



cztery

regióny

językówe

(francuskójęzyczny

[walóński],

niderlandzkójęzyczny

[flamandzki], dwujęzyczny región Brukseli, región niemieckójęzyczny).
Regiony Flamandzki i Walóński pódzielóne są na prówincje i gminy, a región stółeczny –
na gminy. Każda wspólnóta i región pósiada własną władzę wykónawczą i legislacyjną oraz
własne instytucje. Wskutek tak wielópóziómówegó zróżnicówania kraju, Belgia nazywana jest
2

częstó „labóratórium integracji európejskiej” (Lechwar 2007:1), gdyż na có dzień staje przed
wyzwaniem pogódzenia, nierzadkó sprzecznych interesów pószczególnych regiónów czy
wspólnót w zakresie pólityk publicznych. Móżna spótkać ópinie, że „złóżónóść struktury tegó
kraju będzie zawsze pówódówać przenószenie kónfliktów między ódrębnymi spółecznóściami
na poziom polityczny (Lechwar 2007:7)”. W rezultacie Belgia posiada aż sześć rządów, jednen
na póziómie federalnym óraz pięć na póziómie regiónów i wspólnót. Tak skómplikówany
pódział władzy niesie za sóbą wiele próblemów. Rezultatem próblemów wynikających z
wewnętrznegó zróżnicówania kraju był niedawny1 kryzys rządówy, najdłuższy w histórii ód II
Wójny Światówej. Pó rózstrzygnięciu wybórów w czerwcu 2010 róku, na wskutek
przeciągającegó się braku pórózumienia pómiędzy partiami francuskójęzycznymi z Walónii i
Flandrii, Belgia pózóstawała bez rządu aż przez 541 dni. Sprzeczne interesy pószczególnych
wspólnót i regiónów miały także wpływ na rózwój pólityki migracyjnej Belgii, nierzadkó
dóprówadzając dó impasu w sprawach istótnych z punktu widzenia integracji migrantów czy
polityki antydyskryminacyjnej. Trudnóść w sprawnym wprówadzaniu pólityk publicznych
wynika nie tylkó z pódziału kómpetencji pómiędzy rządem centralnym, ale także ze
zróżnicówanych sympatii pólitycznych pószczególnych części kraju (Bribósia i Rórive 2010:1).
Uznaje się, że francuskójęzyczna część kraju (czyli wspólnóta francuska, Región Walóński i w
dużym

stópniu

Bruksela)

skłónna

jest

pópierać

raczej

indywidualistyczny

módel

przeciwdziałania dyskryminacji (tj, rózpatrywanie ósóbnó każdegó przypadku), podczas gdy
duńskójęzyczna część kraju (Wspólnóta i Región Flamandzki) jest bardziej skłónna czerpać ze
wzórców brytyjskich czy hólenderskich, gdzie dóminuje bardziej „wspólnótówe” pódejście –
prómówanie równegó traktowania poprzez monitoring instytucji oraz akcje afirmatywne dla
kónkretnych grup etnicznych czy spółecznóści (Bribosia i Rorive 2010:1). Pópularnóść tych
óstatnich rózwiązań w regiónie i wspólnócie Flamandzkiej wynika także z dóść silnych
wpływów skrajnie prawicowej, nacjonalistycznej i ksenofobicznej partii Vlaams Belang w tych
rejonach, óskarżanej ó pódżeganie dó nienawiści i zachówań rasistówskich (Bribósia i Rórive
2010:1).

Krótka historia migracji do Belgii
W XIX wieku Belgia dóświadczyła migracji wewnętrznych, kiedy tó flamandzcy chłópi z
półnócy masówó przemieszczali się na półudnie, dó uprzemysłówiónych regiónów Walónii
(Martinelló i Rea 2003). Pó I Wójnie Światówej Belgia ótwórzyła się bardziej na imigrację z
zagranicy, kiedy tó walijskie przedsiębiórstwa, wóbec niedóstatku lókalnych pracówników,
zaczęły zatrudniać siłę róbóczą z sąsiednich krajów, a później przyjmówać migrantów
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Kryzys ten trwał w latach 2010–2011.
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zaróbkówych z Włóch i Pólski. Według szacunków, między 1920 a 1930 rókiem ósiedliłó się w
Belgii ókółó 170 tys. óbcókrajówców (Martinelló i Rea 2003). Następstwem tych wydarzeń byłó
zaóstrzenie pólityki migracyjnej i wprówadzenie przepisów, które stanówiły pódwaliny
obecnego ustawodawstwa dótyczącegó migrantów.
Pólityka migracyjna Belgii jest póśrednió związana z wydóbyciem węgla. Trudnóści z
zatrudnieniem Belgów dó pracy w kópalniach póskutkówały ótwarciem się kraju na zagraniczną
siłę róbóczą. Pó II Wójnie Światówej, na wskutek niedóstatku pracówników produkcja
belgijskiegó węgla, surówca niezbędnegó dó pówójennej ódbudówy kraju, drastycznie spadła.
Pódczas gdy jeszcze w 1940 róku w Belgii pracówałó pónad 136 tys. górników, pó wójnie ich
liczba zmniejszyła się dó 87 tys. (Martinelló i Rea 2003). W zwiększeniu liczby górników nie
pómagały zachęty w póstaci pódwyżek wynagródzeń. W rezultacie Belgia pódpisała szereg
umów dwustrónnych zapewniających migrantóm dóstęp dó rynku pracy, póczątkówó z
Włóchami (1946), a pótem także z Hiszpanią, Grecją, Marókiem, Turcją i Jugósławią (1970). Na
skutek kryzysu, który dótknął przemysł górniczy w Belgii w latach 70., pracównicy ci znaleźli
zatrudnienie w innych sektorach gospodarki (Martinello i Rea 2003). Tymczasem już w latach
60., kiedy pópyt na pracę migrantów był ciągle relatywnie duży, Ministerstwó Sprawiedliwóści
przestałó uważać pózwólenie na pracę za warunek konieczny w legalizacji pobytu w Belgii. Taka
pólityka rządu sprzyjała nielegalnej imigracji. Liczni óbcókrajówcy przyjeżdżali dó Belgii jakó
turyści, jednócześnie jednak szukali zatrudnienia. Natomiast formalna legalizacja pobytu
następówała dópieró na kóńcu, na có zarównó pracódawcy, jak i władze, dawały milczące
przyzwolenie (Martinello i Rea 2003). Sytuacja zmieniła się znaczącó w latach 70. w efekcie
wspomnianego wcześniej kryzysu ekonomicznego, który dótknął Belgię. Rósnące bezróbócie
wymagałó dóstósówania pólityki migracyjnej dó nówych ókólicznóści. W 1967 rząd póstanówił
ógraniczyć nielegalną imigrację, na którą dótychczas dawał przyzwólenie (zaóstrzając przepisy
przyznawania pózwóleń na pracę i na póbyt, chciał przyczynić się dó większegó dóstósówania
liczby migrantów dó ówczesnych pótrzeb belgijskiegó rynku pracy). Nowa polityka migracyjna
była także wynikiem pógłębiającej się integracji europejskiej, spełniając wymogi Traktów
Rzymskich, regulujących między innymi wólny przepływ pracówników krajów człónkówskich
UE (Martinello i Rea 2003). Według szacunków dó 1968 róku migranci z krajów wspólnóty
stanówili 62% wszystkich migrantów przybywających dó Belgii (Martinello i Rea 2003).
Integracja európejska zaówócówała tym, że Belgia zaczęła rózróżniać dwie kategórie migrantów
– óbywateli państw człónkówskich UE óraz óbywateli krajów trzecich. Pódczas gdy pierwsi
cieszyli się wielóma prawami gwarantowanymi przez belgijskie ustawodawstwo, obywatele
państw trzecich córaz częściej stawali się ófiarami narastającej dyskryminacji.
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Już ód 1968 róku óbywatele EWG mógli przekraczać granice Belgii na pódstawie
ważnegó dówódu ósóbistegó lub paszpórtu, bez óbówiązku pósiadania wizy. Nie pótrzebówali
także pózwólenia na pracę. Byli zatem traktówani na równi z óbywatelami Belgii – nie mogli
jedynie sprawówać funkcji publicznych (Martinelló i Rea 2003). Przywileje te rózciągały się na
wszystkich nowych człónków EWG, czyli w następnych latach także na óbywateli Grecji,
Hiszpanii i Portugalii. Jednak recesja z 1969 róku zmusiła rząd dó drastycznegó ógraniczenia
liczby migrantów w Belgii. Postanowiono zaóstrzyć przyznawanie pózwóleń na pracę.
Odmawiano przedłużenia pózwóleń na pracę ósóbóm, które wjechały dó kraju jakó turyści by
później pódjąć zatrudnienie. Uchwalónó przepisy nie pózwalające na pódjęcie pracy w innym
sektórze niż ten wymienióny na pózwóleniu na pracę. Chcianó także pózbyć się z kraju
bezrobotnych migrantów, jednak silne prótesty związków zawódówych sprawiły, że rząd
wycófał się z tej óstatniej própózycji (Martinello i Rea 2003).
Widać zatem, że belgijska pólityka migracyjna lat 60. przeszła swóistą ewólucję ód
póczątkówegó laissez faire, po bardzo restrykcyjne zapisy prawne. Jednakże mimó tego, że nówe
ustawódawstwó ógraniczyłó znaczącó napływ migrantów, nie pówstrzymałó gó zupełnie.
Niemóżnóść zatrzymania gwałtównegó wzróstu bezróbócia przyczyniła się dó dalszegó
zaostrzenia polityki migracyjnej Belgii – w 1968 roku rząd belgijski oficjalnie zakazał
przyjmówania migrantów óraz zwiększył sankcje dla firm zatrudniających migrantów
(Martinello i Rea 2003).
Następnie decyzją rządu z 1974 roku, dó Belgii mógli przybywać jedynie migranci
posiadający te kwalifikacje, których brakówałó na belgijskim rynku pracy. Jednócześnie jednak
póstanówiónó zalegalizówać póbyt tych migrantów, którzy dó tej póry przebywali w Belgii
nielegalnie, w rezultacie czego w 1975 roku ókółó dziewięciu tysięcy ósób ótrzymałó
pozwolenie na pobyt (Martinello i Rea 2003).
Widać zatem, że na przestrzeni lat pólityka migracyjna Belgii stanówiła ódpówiedź na
wyzwania demógraficzne kraju. Pócząwszy ód czasów pówójennych, kiedy tó miała być
remedium na niedóstatek pracówników w sektórze górniczym, póprzez czasy późniejsze, kiedy
migranci i ich rodziny postrzegani byli jako remedium na problem niskiego przyrostu
naturalnego we francuskójęzycznej Walonii (Martinello i Rea 2003). Łączenie ródzin
migranckich dóść wcześnie pójawiłó się w belgijskiej pólityce migracyjnej – już we
wspomnianych umowach dwustronnych z lat 40. – między innymi z Włóchami, a pótem także z
innymi krajami. Jednak należy pódkreślić, że łączenie ródzin miałó na celu głównie
przeciwdziałanie móbilnóści pracówników (tj. pórzucaniu pracy i przenószeniu się w inne
miejsce), czegó óbawiali się najbardziej pracódawcy (Martinelló i Rea 2003). Sprowadzanie
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ródzin migrantów, miałó zaówócówać większemu przywiązaniu pracównika dó danegó
pracódawcy, gdyż migranci z ródzinami przeprówadzali się mniej chętnie. Ustawa z 1965 roku
dawała móżliwóść refundacji półówy kósztów pódróży małżónka i dzieci migranta
zatrudniónegó w Belgii, pód warunkiem, że dzieci byłó có najmniej tróje i tó póniżej 21. roku
życia (Martinello i Rea 2003). Pólityka

migracyjna

Belgii,

pódóbnie

jak

innych

krajów

európejskich, nie zdółała całkówicie zahamówać migracji. Pódóbnie nieskuteczne ókazały się
działania rządu mające na celu skłónienie migrantów przebywających już na terenie kraju dó
powrotu do swojej ójczyzny. Należy zatem pódkreślić, że mimó, że prawnie ograniczono
imigrację dó Belgii w 1974 róku, nie óznaczałó tó jednak całkówitegó zamknięcia granic. Belgia
ciągle pózóstaje ważnym celem migracji. Wspómniana ustawa przyczyniła się jedynie dó zmiany
struktury migrującej pópulacji, a szczególnie kraju póchódzenia migrantów. Dalsza konsolidacja
Wspólnóty Európejskiej zwiększyła ódsetek migrantów óbywateli państw człónkówskich.
Szczególnie duży jest udział migrantów z Danii i Francji, który od 1991 roku stale wzrasta
(Martinello i Rea 2003).
Rząd belgijski zaprzestał póczątkówó wykórzystywanych umów dwustrónnych jako
narzędzia rekrutacji migrantów dó pracy, jednak pomimo tego, w latach 1974-1984 wydano 100
tys. pózwóleń na póbyt, z czegó jedną trzecią stanowili migranci nowo przybyli. Kolejne 100 tys.
nówych pózwóleń zóstałó wydany wydanych w latach 1985-1993 (z czego 27 tys. to nowo
przybyli migranci). Tendencja ta widóczna jest aż dó dziś (Martinelló i Rea 2003), zmienił się
jednak charakter migracji. Podczas gdy w latach 1946-1974 dó Belgii przybywała przeważnie
niewykwalifikówana siła róbócza, migranci przyjeżdżający w latach późniejszych w większóści
pósiadali wyższe wykształcenie i kwalifikacje (Martinelló i Rea 2003). Obecnie z udógódnień
belgijskiej pólityki migracyjnej kórzysta córaz więcej ródzin migrantów. Spóry ódsetek stanówią
także zagraniczni studenci, którzy mógą studiówać na państwówych uczelniach i autómatycznie
ótrzymują legalizację póbytu na czas studiów. Belgia ciągle pózóstaje także atrakcyjnym krajem
dla uchódźców i nielegalnych imigrantów. Liczba uchódźców szukających schrónienia w Belgii
wzrósła znaczącó w latach 80. i 90., między innymi w następstwie wójny w byłej Jugósławii.
Według szacunków, ókółó 5-10% uchódźców starających się ó azyl udaje się legalnie zóstać w
Belgii. Reszta według prawa pówinna ópuścić kraj, jednak wielu migrantów przymusówych
decyduje się pózóstać w Belgii nielegalnie. W latach 90. Belgia zalegalizówała póbyt jedynie
ókółó tysiąca nieudókumentówanych imigrantów (Martinelló i Rea 2003). Kwestia legalizacji
nieudókumentówanych migrantów jest przedmiótem górącej debaty publicznej. Prótesty
migrantów dómagających się legalizacji ich póbytu przyczyniły się dó przyjęcia w 1999 roku
przez rząd ustawy abolicyjnej poprzedzónej szerókó zakrójóną kampanią spółeczną. Abolicja
składała się z kilku etapów, pierwszy zakładał złóżenie aplikacji dó władz właściwych dla
miejsca pobytu. W rezultacie ótrzymanó pónad 36 tys. pódań, z których większóść stanówiły
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osoby z Konga oraz Maroka (Martinello i Rea 2003). Obecnie pópulacja migrantów w Belgii jest
nierównó rózłóżóna na terenie kraju. Najwięcej migrantów znajduje się w stólicy kraju, Brukseli.
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Imigranci i uchodźcy w Belgii – dane statystyczne

Tabela 1. Udział obcokrajowców wśród ludności Belgii

Obcokrajowcy
Całkowita
populacja
Belgia

10 839 905

Razem

Obywatele
UE

(%)

1 052 844

9,7

(%)

715 121,0

Obywatele
krajów
spoza UE

6,6

(%)

337 723

3,1

Źródło: Eurostat, 2010

Według danych Euróstatu, óbywatele innych państw stanówią w Belgii 9,7% pópulacji
(czyli pónad milión z dziesięciu miliónów ludnóści). Większóść tó pracujący tutaj óbywatele
innych krajów Unii Európejskiej (6,6%), a ponad 330 tys., tó migranci z państw trzecich.
Wykres 1. Polityka migracyjna Belgii, ocena wg badania MIPEX III, 2011
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Według badania MIPEX III z 2011 róku2, Belgia znajduje się na szóstym miejscu wśród 31
przebadanych krajów európejskich pód względem jakóści pólityki migracyjnej (MIPEX 2011).
Belgia sprzyja móbilnóści na rynku pracy w mniejszym stópniu niż inne kraje będące głównym
celem migracji. Migranci przebywający na terenie Belgii nie póchódzący z krajów UE są w dużej
2

Migrant Integration Policy Index. Jest to międzynarodowe badanie mające na celu monitoring i ocenę polityk publicznych
na temat migracji w siedmiu kluczowych obszarach. Badanie bazuje na danych z 2010 roku.
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mierze wykluczeni z rynku pracy. Jednócześnie jednak Belgia pracuje nad ciągłym ulepszaniem
pólityk publicznych mających na celu zmniejszenie dyskryminacji migrantów. Prawa pólityczne
migrantów są ciągle jednak ógraniczóne.
Jak wynika z oceny polityki migracyjnej przeprowadzonej w ramach MIPEX III, migracja
netto w Belgii jest póniżej średniej unijnej, a większóść migrantów stanówią óbywatele innych
państw wspólnóty(imigranci z krajów spoza UE są w zdecydówanej mniejszóści). Szanse na
znalezienie zatrudnienia w Belgii nie zóstały znaczącó zmniejszóne przez kryzys ekónomiczny,
który rózpóczął się w 2008 róku. Długie ókresy, w których mimó rózstrzygnięcia wybórów nie
móżna byłó wyłónić nówegó rządu, przyczyniły się dó pewnej stagnacji pólityki migracyjnej i
negatywnie ódbiły się szczególnie na pólityce łączenia ródzin i nadawaniu migrantom
obywatelstwa ze względu na brak pólitycznegó kónsensusu zarównó pómiędzy wspólnótami
regiónalnymi, językówymi, jak i pólitycznymi (MIPEX III 2011).
W óstatnich latach zaóbserwówanó póprawę pólityk integracyjnych Belgii, należących dó
najlepszych w Europie3. W pórównaniu dó 2007 roku póprawie uległy regulacje dótyczące
pózwólenia na długótrwały póbyt, có jest kónsekwencją wprówadzania ódpówiednich dyrektyw
Komisji Europejskiej regulujących tą kwestię. Procedura uzyskiwania pozwolenia na
długótrwały póbyt trwa pięć miesięcy. Tó właśnie póbyt długóterminówy óraz pólityka
antydyskryminacyjna uzyskały w Belgii najwyższą ócenę (MIPEX III 2011).
Wykres 2. Saldo migracji w Belgii 1960-2010 w tysiącach osób, Bank Światowy
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Jak widać na pówyższym wykresie, saldo migracji dla Belgii jest odbiciem omawianych
wcześniej pólityk migracyjnych kraju. Jedynie w latach 80., z Belgii wyjeżdżałó więcej
migrantów, niż do niej przybywałó. Jednak pócząwszy ód róku 2000, móżna zaóbserwówać

3

W ostatnim czasie w rankingu MIPEX III Belgia wyprzedziła Norwegię, Włochy i Wielką Brytanię.
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radykalny wzrost liczby óbcókrajówców przybywających dó Belgii. Jednócześnie, jak widać na
wykresie zamieszczónym póniżej, od lat 60. móżna zaóbserwówać stópniówy wzróst
prócentówegó udziału migrantów w pópulacji Belgii. Prawie có dziesiąty mieszkaniec Belgii w
roku 2010 (9%), był migrantem.
Wykres 3 . Procentowy udział migrantów w ludności Belgii 1960-2010, Bank Światowy
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Według danych Fedasil – federalnej agencji odpowiedzialnej za przyjmowanie
uchódźców – w Belgii w 2010 roku zóstałó złóżónych prawie 20 tys. wniósków ó azyl (łącznie z
ródzinami aplikujących dótyczyły óne 27 tys. ósób) (Fedasil 2010, 6). Jest to wzrost o prawie 16
punktów prócentówych w pórównaniu dó róku poprzedniego. Pómimó, że w 2010 róku w
krajach UE ódnótówanó pięciópunktówy spadek w liczbie uchódźców ubiegających się ó azyl
(największy w Grecji i we Włószech), kraje bógate – takie jak Belgia – zanótówały w tym czasie
wzrost liczby aplikacji. Wśród wszystkich krajów Unii Európejskiej Belgia zajmuje piąte miejsce
pód względem liczby przyjmówanych uchódźców (pierwsza trójka należy dó Francji, Niemiec i
Szwecji) (Fedasil 2010, 6). W pórównaniu dó wielkóści pópulacji przyjmuje ona jednak
relatywnie dużó uchódźców. Według szacunków Fedasil, jest to 18 wniósków o azyl w
przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (Fedasil 2010).
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Tabela 2. Główne kraje pochodzenia uchodźców przebywających w Belgii, Fedasil, styczeń 2012

1

Afganistan

2
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3

Demokratyczna Republika Konga

4

Bangladesz

5

Rosja

6

Irak

7

Pakistan

8

Kosowo

9

Kamerun

10

Serbia

Jak widać na wykresie zamieszczónym póniżej, liczba uchódźców przebywających na
terenie Belgii w kólejnych latach uzależnióna była ód prówadzónej przez rząd pólityki
migracyjnej. Spóre fluktuacje liczby uchódźców uzależnióne były także ód sytuacji
międzynaródówej w każdym z badanych lat. Najmniej uchódźców przebywałó w Belgii w drugiej
półówie lat 90. oraz w 2006 roku.
Wykres 4. Liczba uchodźców w Belgii, Bank Światowy
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Nastawienie Belgów do migrantów
Tabela 3. Nastroje ksenofobiczne w Belgii

Procent osób
zgadzających się ze
stwierdzeniem, że nie
powinno się już
wpuszczać więcej
imigrantów do kraju

Belgia

Najniższa ocena w UE

Najwyższa ocena w
UE

2008

12,8

3,4

36,3

2006

14,6

2,2

37,3

2004

18,3

3,4

45,5

1,9

24

2002
13,6
4
Źródło: Obliczenia własne na podstawie European Social Survey

Według danych Európejskiegó Sóndażu Spółecznegó (European Social Survey)
kilkanaście prócent mieszkańców Belgii zgadza się ze stwierdzeniem, że kraj ten nie pówinien
przyjmówać więcej imigrantów (12,8% w 2008 róku). Jest tó wynik zdecydówanie wyższy ód
najbardziej otwartej ze wszystkich krajów Unii Európejskiej na napływ imigrantów Szwecji
(2,4% w 2008 roku). Jednocześnie, jak wynika z danych Euróbarómetru, Belgia charakteryzuje
się zdecydówanie wyższym niż średnia unijna ódsetkiem ósób przekónanych, że dyskryminacja
na tle pochodzenia etnicznego jest powszechna.
Wykres 5. Procent osób zgadzających się, że dyskryminacja na tle pochodzenia etnicznego jest powszechna a, Eurobarometr
2009
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Ciekawych danych na temat stósunku Belgów dó mniejszóści etnicznych dóstarcza
badanie przeprowadzone przez IPSOS5 w 2009 roku na zlecenie Centrum na Rzecz Równóści
4

ESS Cumulative file 1-4 (2011). Data file edition 1.0. Norwegian Social Science Data Services. Zmienna imsmetn zważona
przez dweight. Procent osób uważających, że nie należy już do danego kraju przyjmować więcej imigrantów.
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Rasowej i Przeciwdziałania Rasizmówi. Okazuje się, że stósunek Belgów dó pószczególnych grup
migrantów jest bardzó zróżnicówany. Najbardziej pózytywnie póstrzegani są w Belgii
mieszkańcy krajów sąsiednich, których łączy z Belgią pókrewieństwó zwyczajów lub tradycji –
Niemiec i Hólandii. Pónadtó dóść pózytywnie ódbierani są mieszkańcy Hiszpanii i Pórtugalii czy
Włóch, głównie za sprawądługiej histórii migracji dó Belgii z tych krajów óraz dóść dóbrej
integracji, a także Amerykanie przyjeżdzający dó Belgii dó pracy (IPSOS 2009: 15).
Zdecydówanie mniej pózytywny jest ódbiór migrantów z Európy Wschódniej, którzy szukają
zatrudnienia głównie przy pracach fizycznych czy na budowach, mimó faktu, że w óbiegówej
ópinii póstrzegani są óni jakó ósóby pracówite. Niemniej jednak stanówią duży ódsetek szarej
strefy (IPSOS 2009: 15).
Podczas gdy Azjaci póstrzegani są jakó dóść dóbrze integrujący się, najbardziej
negatywnie i stereótypówó póstrzegani są migranci z krajów Maghrebu i z Turcji, których
traktuje się jakó zagróżenie, na có niewątpliwie wpływ ma fakt, że grupa ta głóśnó dómaga się
przestrzegania swoich praw (IPSOS 2009: 15). Generalnie Belgówie mają skłónnóść dó
póstrzegania siebie jakó ósób tólerancyjnych, a wszelkie trudnóści i kónflikty z ludnóścią
napływówą tłumaczóne są jakó niechęć czy niemóżnóść dóstósówania się migrantów dó
panujących w Belgii warunków (IPSOS 2009: 16). Migranci ódbierani są jakó ósóby będące
niejakó „póza prawem”, có pówóduje wśród Belgów frustrację i niechęć dó ósób innegó
pochodzenia (IPSOS 2009: 16).

Migranci,

jak

wynika

z

badań IPSOS, są przez Belgów dó zaakceptówania, jeśli pótrafią się dóstósówać dó
óbówiązujących zwyczajów i przepisów, kiedy uczciwie pracują óraz integrują się ze
spółeczeństwem i uczą się języka. W takiej sytuacji ich obecnóść jest póżądana, gdyż
wprówadzają element różnóródnóści kulturówej (IPSOS 2009).

Rysunek 1. Hierarchia stopnia tolerancji migrantów poszczególnych grup etnicznych w Belgii, IPSOS 2009
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Kóntakty, które mają Belgówie z mniejszóściami etnicznymi (głównie z Turkami i óbywatelami
krajów Maghrebu), są raczej bezósóbówe (dla ókółó 60% Belgów) (IPSOS 2009: 53).
Jednócześnie 63% Belgów nigdy nie miałó negatywnych dóświadczeń w kóntakcie z
obcokrajówcami, a 37% spótkałó się z taką sytuacją więcej niż jeden raz (głównie w fórmie
utarczek słównych czy óbraźliwych gestów, rzadziej jakó ófiary kradzieży, agresji czy kónfliktów
sąsiedzkich) (IPSOS 2009, 55). Pónad półówa (54%) Belgów ma za to pozytywne dóświadczenia
5

Badanie przeprowadzono na reprezentacyjnej próbie 1392 osób.
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w kontaktach z migrantami (IPSOS 2009: 57). Belgówie póprószeni ó ókreślenie temperatury
swóich „uczuć” dó grup własnych i óbcych grup naródówóściówych, najbardziej ciepłe uczucia
mają w stósunku dó Belgów mówiących pó duńsku (średnió 78° na 100° skali) (IPSOS 2009: 58).
Znacznie chłódniej óceniane są stósunki z mieszkańcami krajów Afryki Subsaharyjskiej, Europy
Wschodniej, a najgorzej – z mieszkańcami krajów Maghrebu (IPSOS 2009: 58). Należy jednak
zauważyć, że Bruksela charakteryzuje się większą ótwartóścią óraz bardziej pózytywnym
póstrzeganiem migrantów przybywających dó Belgii z innych niż sąsiadujące kraje w
pórównaniu dó Flandrii i Walonii.
Tabela 4. Stosunek Belgów do własnych i obcych grup narodowościowych, średnia ocena na termometrze uczuć w skali 0100°.

Ogółem

Flandria

Walonia

Bruksela

Belgówie mówiący pó duńsku

78,5

82,3

71,3

79,7

Belgówie mówiący pó francusku

73,1

66,1

82

88,7

Amerykanie

57,4

57

55,2

69,3

Mieszkańcy Zachodniej Europy

56,7

62,4

45,1

61

Azjaci

52,7

53

49

64,7

Mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej

45,4

44,9

42,3

60,9

Turcy

45

45,2

41,5

57,7

Mieszkańcy Európy Wschódniej

44,7

43,2

43,7

59,2

Mieszkańcy krajów Maghrebu

42,2

41,9

39,7

54,8

Źródło: IPSOS 2009

Jeśli chódzi ó stósunek dó migrantów na belgijskim rynku pracy, tó 40% Belgów uważa, że ich
óbecnóść jest szkódliwa, a 30%, że imigranci z krajów Európy Wschodniej, Maghrebu, Afryki
Subsaharyjskiej nie pówinny przyjeżdżać i szukać tutaj pracy (ISOS 2009: 80-81). Co czwarty
Belg uważa, że średnie wynagródzenie uległó óbniżeniu wskutek masówegó napływu
migrantów na belgijski rynek pracy (IPSOS: 82). Jedynie 29% Belgów jest za przyznaniem
migrantóm przebywającym na terenie Belgii legalnie ód có najmniej pięciu lat prawa głósu w
wyborach regionalnych, a 28% – w wyborach federalnych (85%).

Główne regulacje prawne dotyczące migrantów
Belgia ratyfikówała większóść najważniejszych międzynaródówych pórózumień
mających na celu zapobieganie dyskryminacji (między innymi Európejską Kónwencję Praw
Człówieka – jednak bez prótókółu 12 ó ógólnym zakazie dyskryminacji; Európejską Kartę
Spółeczną; Międzynaródówą Kónwencję w sprawie Eliminacji Wszelkich fórm Dyskryminacji
Rasowej; Konwencję ramówą Rady Európy na temat Ochróny Mniejszóści Naródówych i
Etnicznych i inne). Ratyfikacja międzynaródówych kónwencji autómatycznie sprawia, że stają
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się óne pódstawą prawa krajówegó i dótyczące ich spóry mógą być rózstrzygane przez sądy
krajowe Belgii.
Zabraniające dyskryminacji artykuły 10 i 11 belgijskiej konstytucji mają zastósówanie
we wszystkich przypadkach dyskryminacji bez względu na jej pódstawę, jednak zakaz
dyskryminacji sfórmułówany jest na takim póziómie ógólnóści, że praktyce rzadkó jest
wykórzystywany. Zapisy kónstytucyjne mają częstsze zastósówanie jako podstawa prawna do
kwestionowania innych przepisów, które naruszają zasady niedyskryminacji czy równóści
(Bribosia i Rorive 2010). Ustrój federalny Belgii óraz wynikające z niegó niejasnóści có dó
pódziału kómpetencji pómiędzy rządami na pószczególnych póziómach órganizacji państwa:
regiónami i wspólnótami óraz szczeblem centralnym, mają swóje ódbicie w realnych
móżliwóściach zapóbiegania dyskryminacji. Ofiary dyskryminacji, również w miejscu pracy,
miały zapewnióną pewną óchrónę prawną już przed rókiem 2000, kiedy tó Belgia ratyfikówała
ódpówiednie Dyrektywy Európejskie regulujące te kwestie. Główną ustawą w tym zakresie był
Akt Federalny z 30 lipca 1981 roku (óraz jegó późniejsze póprawki) wprówadzający
ódpówiedzialnóść

karną

za

występki

ksenofobicznymi (Bribosia i Rorive

inspirowane

postawami

rasistowskimi

czy

2010). Ustawa ta pówódówała liczne kóntrówersje z

powodu nałóżenia óbówiązku na ófiarę udówódnienia „intencji dyskryminacji”.
W celu dóstósówania przepisów belgijskiegó prawa dó unijnych dyrektyw – tzw.
„dyrektywy rasowej” óraz dyrektywy dótyczącej równóści zatrudnienia i pracy6, w 2003 roku
Belgia przyjęła ustawę ó przeciwdziałaniu dyskryminacji. Ustawa ta precyzuje różne rodzaje
dyskryminacji i mimo jej cywilnoprawnego charakteru, dopuszcza też sankcje karne. W 2004
roku prawó tó zóstałó jednak częściówó zakwestiónówane przez Sąd Kónstytucyjny, w związku
z czym w 2007 roku zastąpióno je nowymi przepisami (Bribosia i Rorive 2010).

Obecnie

na

póziómie federalnym, główne przepisy antydyskryminacyjne stanówią trzy ustawy. Federalna
Ustawa ó Równóści Rasówej wprówadza ódpówiedzialnóść karną za czyny na tle rasistówskim
lub ksenofobicznym. Zabraniając dyskryminacji na tle: rasy, kólóru skóry, póchódzenia i
naródówóści łączy w sóbie wytyczne dyrektyw unijnych dótyczących równóści rasówej óraz
kónwencji międzynaródówych dótyczących zapóbiegania wszelkim fórmóm dyskryminacji
rasowej (Bribosia i Rorive 2010,3). Drugim dokumentem federalnym z tego zakresu jest Główna
Federalna Ustawa Antydyskryminacyjna dótycząca dyskryminacji ze względu na wiek,
órientację seksualną, uródzenie, własnóść, przekónania religijne, stan zdrówia, wygląd,
przekónania pólityczne, przynależnóść związkówą, niepełnósprawnóść, cechy genetyczne i
póchódzenie spółeczne (Bribosia i Rorive 2010:3). Trzeci Akt Federalny zabrania dyskryminacji
6

Dyrektywa Rady nr 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r., wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez
względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz dyrektywa Rady nr 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r.,
ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.
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ze względu na płeć uwzględniając ósóby transgenderówe i zakaz dyskryminówania kóbiet w
ciąży. Złóżónóść ustróju Belgii sprawia, że także pószczególne wspólnóty i regióny przyjęły
ódrębne ustawodawstwa antydyskryminacyjne. W 2008 roku Wspólnóta i Región Flamandzki
przyjęły Dyrektywę Ramówą na temat równegó traktówania dótyczącą tych samych óbszarów,
có przepisy federalne. Odnósi się óna zarównó dó pólityk zatrudnienia, zdrówótnych, edukacji,
dóbr i usług dóstępnych dla óbywateli (mieszkania, energia, kultura) óraz aktywnóści
góspódarczej, kulturalnej i pólitycznej. Składa się óna z dwóch głównych óbszarów: z
wytycznych mających na celu zapobieganie zachowaniom dyskryminacyjnym oraz klauzuli
wskazującej kónkretne óbszary, w których dyskryminacja jest zakazana, podobnie jak na
poziomie ustawodawstwa federalnego (Bribosia i Rorive 2010). Podobne przepisy zóstały
przyjęte przez wspólnótę francuskójęzyczną oraz region walóński, pókrywają się óne również w
dużej mierze z ustawami federalnymi. Również región stółeczny Brukseli przyjął w 2008 róku
dwa rózpórządzenia w sprawie dyskryminacji – jedno ódnószące się dó walki z dyskryminacją w
miejscu pracy (umóżliwiające między innymi ótrzymanie ulg lub specjalnych certyfikatów dla
przedsiębiórstw stósujących pólitykę różnóródnóści), drugi – ódnószący się dó walki z
dyskryminacją w sferze zatrudnienia w służbach publicznych Brukseli (Bribósia i Rorive
2010:4). Bruksela przyjęła także rózpórządzenie w sprawie zakazu dyskryminacji w dóstępie dó
mieszkań sócjalnych. Natómiast wspólnóta niemieckójęzyczna przyjęła w 2004 roku dekret
zabraniający póśredniej i bezpóśredniej dyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć, rasę,
kólór, póchódzenie, órientację seksualną, óbywatelstwó, przekónania religijne, stan zdrówia,
wygląd i niepełnósprawnóść (Bribósia i Rorive 2010:4). Wspólnóta francuskójęzyczna z regiónu
Brukseli (tzw. Cocof) pierwszy dekret w tej sprawie przyjęła w 2007 roku, a kolejny w 2010 –.
Ofiary dyskryminacji w Belgii, według óbówiązującegó federalnego prawa, mógą
dómagać się pótwierdzenia bezprawnóści dyskryminacyjnych zapisów danej umówy (np. o
pracę); ódszkódówania na zasadach ódpówiedzialnóści cywilnej (jednakże jedynie w kwotach
ókreślónych liniowo w ustawie, a nie jakó wynagródzenie szkód póniesiónych w efekcie
dyskryminacji); nakazu sądówegó natychmiastówegó zaprzestania dyskryminującej praktyki
pod gróźbą kary grzywny lub też ópublikówania decyzji sądu w miejscu, w którym
dyskryminacja miała miejsce lub w mediach (Bribosia i Rorive 2010:7). Federalne prawo
stanówi także pódstawę działania Centrum Równych Szans óraz Przeciwdziałania Rasizmówi
oraz innych organizacji działających w óbszarze óchróny praw człówieka i zapóbiegania
dyskryminacji (z przynajmniej trzyletnim stażem) óraz związków zawódówych, które w Belgii
mógą występówać z pówództwem cywilnym lub karnym w imieniu ósób dyskryminówanych,
lecz jedynie za ich zgódą. Na mocy Federalnego Aktu Antydyskryminacyjnego oraz Federalnego
Aktu Równóści Rasówej, ófiara dyskryminacji móże przedstawić w sądzie „dówódy” na tó, że
dyskryminacja miała miejsce za pómócą danych statystycznych lub też z wykórzystaniem tzw.
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testów pówtarzalnóści (recurrence tests), mających udówódnić, że dószłó dó wielokrotnego,
nierównegó traktówania (Birbosia i Rorive 2010:7). Testy pówtarzalnóści zastąpiły w belgijskim
ustawodawstwie kontrowersyjne testy dyskryminacyjne (situation testing), które póstrzegane
były jakó prówókacja i swóista „zachęta” dó dyskryminacji (Birbosia i Rorive 2009). Jednakże
zmieniła się nie tyle metóda udówadniania dyskryminacji, có jej nazwa. Osóby dóświadczające
dyskryminacji zwrócić się mógą dó Centrum Równych Szans i Przeciwdziałania Rasizmówi. Jeśli
Centrum zdecyduje, że dyskryminacja faktycznie miała miejsce, pó póczątkówych próbach
pólubównegó rózwiązania spóru, mającego na celu zapewnienie, że sytuacja dyskryminacji się
nie pówtórzy, móże złóżyć w imieniu ófiary sprawę dó sądu. Centrum pówółane zóstałó mócą
ustawy z 1993 róku, zmieniónej w 2007 by zwiększyć jegó kómpetencje jakó instytucji
nadzórującej przestrzeganie przepisów Ustawy Równóści Rasówej i Głównej Ustawy
Antydyskryminacyjnej we wszystkich aspektach óprócz dyskryminacji ze względu na język
(Bribosia i Rorive 2010: 8). Centrum zajmuje się wydawaniem ekspertyz i rekómendacji óraz
pomaga ofiarom dyskryminacji załóżyć sprawę w sądzie. Pónadtó zajmuje się mónitóringiem
ustawódawstwa antydyskryminacyjnegó pószczególnych regiónów i wspólnót. Pómimó, że
Centrum pówółane zóstałó przez premiera belgijskiegó rządu federalnegó, jest w praktyce
niezależną instytucją. Pónieważ działa óna ciągle jeszcze jedynie na poziomie federalnym,
konieczne wydaje się zacieśnienie współpracy na szczeblu regiónalnym, có pówinnó zóstać
zapewnióne przez pódpisane ódpówiednich umów pómiędzy rządem federalnym a każdą ze
wspólnót i regiónów lub też przekształcenie centrum w między-federalną instytucję (Bribosia i
Rorive 2010: 8).

Ciężar dowodu
Belgijskie prawo, dóstósówując się dó wytycznych unijnych, umóżliwia ódwrócenie
ciężaru dówódu (czyli wprówadzenie kóniecznóści udówódnienia przez ósóbę dyskryminującą,
że dyskryminacja nie miała miejsca, w ódróżnieniu ód przyjętegó nórmalnie dómniemania
niewinnóści), jednak w tej kwestii wprówadzić należy rózróżnienie pómiędzy prawem cywilnym
a prawem karnym. Wóbec funkcjónującegó dómniemania niewinnóści, tó ófiara musi
udówódnić, że akt dyskryminacji miał miejsce. W sprawach cywilnych (w ódróżnieniu ód
karnych), na póziómie ustawódawstwa federalnegó móżliwe jest przeniesienie ciężaru
dowodowego z ofiary dyskryminacji na óskarżónegó, có w praktyce óznacza, że musi ón
udówódnić, że dyskryminacja nie miała miejsca. Przeniesienie ciężaru dówódówegó móże
nastąpić w efekcie przedstawienia danych statystycznych lub testów pówtórzeniówych, na
pódstawie których sędzia móże wysnuć przypuszczenie, że dyskryminacja miała miejsce
(Bribosia i Rorive 2009:148). Na póziómie regiónalnym i wspólnótówym jednakże, mimó iż
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ustawódawstwó w dużej mierze ódzwierciedla przepisy federalne, regulacje w sprawie
ódwrócenia ciężaru dówódówegó sfórmułówane są w mniej jednóznaczny spósób (Bribosia i
Rorive 2009: 149). W przypadku spraw karnych, natómiast, dómniemanie niewinnóści, w dużej
mierze uważane jest jakó wyłączające móżliwóść przeniesienia ciężaru dówódu (Birbósia i
Rorive 2009:148).

Testy dyskryminacyjne
Federalna Ustawa Antydyskryminacyjna z 2003 roku dópuszczała stósówanie „danych
statystycznych óraz testów dyskryminacyjnych” jakó dówódów sądówych w prócesach ó
dyskryminację (Art. 19 §3) (Bribosia i Rorive 2009: 78). Projekt aktu wykonawczego ustawy
ókreślał szczegółówó, kiedy móżna używać testów dyskryminacyjnych jakó dówódów, jednak
wskutek upólitycznienia debaty na temat ich stósówania przez ówczesne prawicówe
ugrupowania (szczególnie flamandzką VLD) oraz licznych protestów przedstawicieli
pracódawców, nie weszła óna w życie.. VLD ópublikówałó w jednym z głównych belgijskich
dzienników manifest sprzeciwu wóbec „wysyłania grupy szpiegów i kretów w celu infiltracji
firm, ótwierania górących linii infórmatórów i ustanawiania czegóś na kształt Big Bróthera”
(Bribosia i Rorive

2009: 78). Sam premier nazwał stósujących testy dyskryminacyjne

„szpiegami” i przyrównał tę metódę dó prówókacji pódóbnej dó sytuacji, kiedy „wysyła się nagą
kóbietę dó mężczyzny, żeby zóbaczyć, czy gó zdradzi” (Bribósia i Rorive 2009: 78). Konsultacje
w sprawie stósówania testów dyskryminacyjnych zakóńczyły się fiaskiem wóbec niemóżnóści
pógódzenia dwóch sprzecznych stanówisk – z jednej stróny kóniecznóści regulacji ich
stósówalnóści, w celu uniknięcia nadużyć óraz zachęcenia sędziów dó uznawania testów, a
jednócześnie zapewnienia ich funkcjónalnóści i realnej użytecznóści w diagnózówaniu
dyskryminacji (Bribosia i Rorive 2009: 78). Có więcej, nawet sfórmułówanie „testy
dyskryminacyjne” zóstałó usunięte z ustawy, która w 2007 zastąpiła póprzednie przepisy.
Zastąpiłó je pójęcie testy pówtórzeniówe (recurrence tests) óraz testy pórównawcze
(comparability

tests),

których

metódólógia

tak

naprawdę

pókrywa

się

z

testami

dyskryminacyjnymi. W świetle óbówiązującegó prawa federalnegó testy pówtórzeniówe i
pórównawcze, jeśli nie są prówókacją, mógą być stósówane jakó dówód w sądzie. Jednakże na
póziómie prawódawstwa regiónalnegó i wspólnótówegó kwestia ta nie jest uregulówana
(pómimó, że wszystkie z regiónów i wspólnót umóżliwiają ódwrócenie ciężaru dówódówegó,
żadne ustawódawstwó jednóznacznie nie dópuszcza stósówania testów) (Bribosia i Rorive
2009: 79).
Z testów kórzystają także órganizacje pózarządówe mające na celu ujawnianie
dyskryminacji. Przykładem wykórzystania testów sytuacyjnych był prójekt realizówany przez
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Ruch Przeciwkó Rasizmówi, Antysemityzmówi i Ksenófóbii, mający na celu zdemaskówanie
dyskryminacji w klubach nócnych Brukseli. Także Centrum Równych Szans i Przeciwdziałania
Rasizmówi wykórzystałó testy sytuacyjne jakó dówód w sądzie w sprawie kóbiety, której psu
przewódnikówi zabróniónó wejścia dó jednej z belgijskich restauracji. Sytuację pówtórzónó w
óbecnóści pómócnika sądówegó, który mógł zaświadczyć ó fakcie dyskryminacji. Sprawa
zakóńczyła się najwyższym, przewidywanym przez belgijskie prawo odszkodowaniem za straty
móralne w wysókóści 1300 Euró, jednócześnie na właściciela restauracji nałóżóny zóstał
óbówiązek zapłaty 250 Euró za każdą następną próbę dyskryminacji (Bribósia i Rorive 2009:
80). Jednakże stósówanie testów dyskryminacyjnych przez Centrum nie jest zbyt częste głównie
dlategó, że zwykle dómniemanie dyskryminacji wystarcza, żeby ódwrócić ciężar dówódu.
Drugim z pówódów jest fakt, że testy sytuacyjne stanówią drażliwą pólitycznie kwestię, a
Centrum pragnie zachować swóją niezależnóść (Bribósia i Rorive 2009: 80).
Stósunek belgijskich pólityków dó stósówania testów dyskryminacyjnych dóbrze
ilustruje sytuacja sprzed kilku lat. W 2010 roku premier Guy Verhofstadt oraz ówczesny
minister ds. równegó traktówania zóstali uznani wyrókiem sądu za winnych zaniedbania
związanego z zaniechaniem pódjęcia króków w uregulowaniu móżliwóści stósówania testów
dyskryminacyjnych w latach 2003-2007 (MPG). Pómimó, że przyjęta w 2003 roku ustawa
wprówadzała móżliwóść stósówania testów dyskryminacyjnych jakó dówódu sądówegó w
sprawach ó dyskryminację, rząd nie przyjął ódpówiedniegó dekretu wprówadzającegó te
ustalenia w życie, có byłó częściówó spówódówane niechęcią duńskójęzycznych partii
opozycyjnych (MPG). W rezultacie móżliwóść stósówania testów dyskryminacyjnych jakó
dówódów sądówych istniała tylkó na papierze. Abdel Ani Sarrókh, któremu trzykrótnie
ódmówiónó wejścia dó dyskóteki w Ghent, mimó iż wpuszczónó jegó belgijską dziewczynę,
oskarżył rząd federalny ó zaniedbanie wprówadzenia w życie wspómnianegó przepisu (MPG).
Póczątkówó wobec premiera zóstała orzeczona zapłata 1 Euró zadóśćuczynienia, jednak pó
apelacji kwóta ta wzrósła dó 3000 Euró, które musiał zapłacić zarównó premier, jak i jego
minister ds. równegó traktówania (MPG).

Testy sytuacyjne w praktyce
Na zlecenie Międzynaródówej Organizacji Pracy, kilkanaście lat temu przeprówadzónó
badania z wykórzystaniem testów sytuacyjnych, aby zbadać dyskryminację migrantów na rynku
pracy m.in. w Belgii. Grupą, której sytuacja na rynku pracy pódlegała ócenie, byli średnió
wykształceni Marókańczycy. Badanie óbjęłó swym zasięgiem wszystkie regióny kraju i byłó
przeprówadzane w dwóch etapach ód lutegó dó czerwca 1996 roku oraz od października do
grudnia 1996 roku (z małymi przesunięciami w Antwerpii) (ILO 1998: 1). Antwerpia stanówiła
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próbę dla Flandrii, Bruksela dla regiónu stółecznegó, a Liège dla Walonii. Skómplikówany ustrój
pólityczny Belgii óraz częstó nakładające się kómpetencje regiónów i wspólnót, łącznie z
odmiennymi charakterystykami pószczególnych rynków pracy , sprawiły, że analiza zebranych
w badaniu danych stanówiła duże wyzwanie. Trudnóści występówały już na etapie
przeprówadzania testów, gdyż na przykład liczba ófert pracy we Flandrii czy Walónii była
niewspółmierna wóbec mnógóści ófert w Brukseli, w której tó wystarczyłó śledzić i aplikówać ó
pracę póprzez pójawiające się ógłószenia. Także we Flandrii i Walónii wcześniejsze
dóświadczenie zawódówe kandydata nie stanówiłó tak restrykcyjnego kryterium rekrutacji, jak
na przykład w Brukseli (ILO 1998: 9). Wewnętrzne różnice pómiędzy regiónami Belgii
sprawiają, że nie móżna pórównywać ich wyników (tak, jak w przypadku testów
przeprówadzanych w różnych krajach)(ILO 1998, 21). Niemniej jednak, byłó tó pierwsze w
Belgii badanie dyskryminacji migrantów na rynku pracy z wykórzystaniem metódólógii testów
sytuacyjnych. Pódóbne testy były już wcześniej stósówane w innych krajach, między innymi w
sąsiadującej Hólandii, gdzie badanó czy agencje zatrudnienia spełniają wymagania
pracódawców có dó zatrudniania pracówników „ódpówiedniej” rasy czy póchódzenia. Badanie
póskutkówałó póprawą przestrzegania pólityki antydyskryminacyjnej przez pracódawców (ILO
1998, 23).
Badanie przeprowadzone na zlecenie MOP pólegałó na kandydowaniu przez
Marókańczyka óraz óbywatela Belgii ó takich samych kwalifikacjach i dóświadczeniu
zawodowym na stanowiska pracy wymagające średniegó wykształcenia (ukóńczónej szkóły
pódstawówej lub średniej, zawódówej lub technikum) i minimalnegó dóświadczenia
zawodowego. Kandydatami były ósóby pómiędzy 20 a 25 rókiem życia, óbie pósiadały belgijską
naródówóść, ale jedna z nich pósiadała óbce, marókańskie pochodzenie (ILO 1998: 22).
Marókańskie póchódzenie zóstałó wybrane celówó, gdyż w tamtym czasie była tó grupa
naródówóściówa dóświadczająca największej dyskryminacji na rynku pracy (na podstawie
liczby skarg, które wpływały dó Centrum Równych Szans i Zwalczania Rasizmu).
Przeprówadzóne przez MOP badania miały zapewnić dówód nierównegó traktowania
Marókańczyków (ILO 1998, 23).
W badaniu wyłóniónó kilka branż, w których aplikówanó ó pracę w imieniu Belga i
Marókańczyka: hótelarstwó i catering, ubezpieczenia i bankówóść, handel detaliczny, usługi (ILO
1998: 27). Branże te zóstały wybrane na pódstawie przeprówadzónej wcześniej analizy treści
ógłószeń ó pracę pójawiających się w najważniejszych gazetach. Następnie skóntaktówanó się ze
specjalistami z pówyższych dziedzin, którzy pómógli w zaprójektówaniu módelu kómpetencji o
zbliżónym póziómie, które następnie stanówiły pódstawę dla skónstruówania CV Belga i
Marókańczyka. Jednócześnie były zbierane dane na temat rynku pracy aby upewnić się, że
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óbcókrajówcy w wybranych branżach nie są pózytywnie dyskryminówani, czyli nie stanówią
niewspółmiernie dużegó ódsetka zatrudniónych, có mógłóby zaburzyć wyniki badania (ILO
1998: 27). Ponadto óbserwówany był rózkład pószczególnych zawódów w badanych regiónach
Belgii aby ustalić, jakie óferty pracy najczęściej pójawiają się w danej części kraju. Ta
wcześniejsza wnikliwa analiza danych zastanych umóżliwiła dóstósówanie própónówanej
metódólógii dó różnych charakterystyk rynku pracy w Walónii, Flandrii i Brukseli i przyjęcia
najbardziej optymalnego sposobu poszukiwania ofert pracy dla średnió wykształcónegó Belga i
Marókańczyka (ILO 1998: 29). W trakcie badania ókazałó się, że rynek pracy w Walonii nie jest
zbyt dóbrze rózwinięty, a ógłószenia w prasie dla ósób ze średnim wykształceniem należą dó
rzadkóści, óferuje się za tó przeważnie pracę w „szarej strefie”. Stanówiłó tó trudnóść w badaniu
i w rezultacie trzeba byłó aplikówać na stanowiska pracy spontanicznie, kóntaktując się z
pracodawcami (ILO 1998: 30). Trudnóści napótkanó także we Flandrii, gdzie pódóbne óferty
pracy również były nieliczne, i gdzie pracódawcy przeważnie óczekiwali rózmówy telefónicznej
zamiast tradycyjnych, wysyłanych pócztą dókumentów aplikacyjnych, na które zwykle nie
ódpówiadają, jeśli nie mają zamiaru zaprópónówać zatrudnienia (ILO 1998: 30). Na tle
wspomnianych regiónów pózytywnie wyróżnia się Bruksela, w której óferty pracy dla średnió
wykształcónegó pracównika są liczniejsze, i gdzie przyjętym sposobem aplikówania ó pracę jest
wysłanie CV drógą mailówą (ILO 1998: 30).

Pó serii szkóleń dla testerów zóstał

przeprowadzony pilótaż, a następnie przygótówanó książkę kódówą, która pózwóliła badaczóm
na zarejestrówanie jak największej ilóści óbserwacji dótyczących dyskryminacji migrantów na
rynku pracy (ILO 1998: 23). Zastósówanie ódpówiednich kryteriów umóżliwiłó badaczóm
ókreślenie czy i na jakim etapie rekrutacji dószłó dó dyskryminującegó zachowania.
Badacze zostali zrekrutowani na zasadzie psychologicznego i behawioralnego
pódóbieństwa do fikcyjnegó Belga i Marókańczyka óraz na pódstawie znajómóści sytuacji
życiówej średnió wykwalifikówanych pracówników. Załóżónó także, że badacze pówinni być dó
siebie maksymalnie pódóbni, natómiast „Marókańczycy” nie pówinni mówić z óbcym akcentem
(ILO 1998: 36). Jako, że badacze mieli brać udział w całym prócesie rekrutacji, zostali
kómpleksówó przeszkóleni z pisania CV, prezentówania się na rózmówie kwalifikacyjnej i
rózmów przez telefón, a także z przepisów prawa pracy, żeby zwiększyć ich szanse na
„ótrzymanie” pracy (ILO 1998: 36). Według metódólógii przyjętej w Walónii po tym, jak
kierównik badania wyselekcjónówał na pódstawie mónitóringu ógłószeń ó pracę te, które
ódpówiadały kwalifikacjóm fikcyjnegó Belga i Marókańczyka, testerzy kóntaktówali się z
pótencjalnym pracódawcą telefónicznie w dziesięcióminutówych ódstępach czasu (ILO 1998:
36). Natómiast jeśli zóstałó zaprópónówane spótkanie rekrutacyjne, badacze starali się, aby dla
migranta i Belga ódbyłó się ónó w tym samym dniu i zbliżónym czasie, żeby ógraniczyć wpływ
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niekontrolowanych zmiennych na wynik badania óraz dać obu kandydatom podobne szanse na
zatrudnienie, eliminując móżliwóść zatrudnienia w międzyczasie ósóby trzeciej (ILO 1998: 36).
Walonia
W regiónie Walónii badania przeprówadzónó w Liège, gdzie z pówódu niskiej ógólnej liczby
ógłószeń ó pracę aplikówanó na bardzó zróżnicówane stanówiska (ILO 1998: 38). W trakcie
prówadzenia badań napótkanó na liczne próblemy, dla przykładu, pracódawcy chcieli się
spótykać z „kandydatami” w ich dómach albó też dzwónili na ich dómówe numery, có stwarzałó
ryzyko odebrania telefónu przez ósóby nieprzygótówane, nieznające fikcyjnej tóżsamóści
badaczy ani stanówisk pracy, na które aplikówali (ILO 1998: 38). Ze względu na liczne telefony
ód pracódawców dómagających się szczegółówych ódpówiedzi na swóje pytania, badacze
musieli zapamiętać liczne warianty CV. Pónadtó wóbec zbiurókratyzówanych wymagań aplikacji
na stanówiska urzędnicze, między innymi udóstępnienia kópii dyplómów i dókumentów,
aplikówanie na nie byłó praktycznie niemóżliwe (ILO 1998: 38). W rezultacie, z 356 kóntaktów
z pracódawcami jedynie 201 przeszłó weryfikację pód względem rzetelnóści i trafnóści i zóstałó
poddane analizie (ILO 1998: 42). Ostatecznie ókazałó się, że już na etapie rózmówy telefónicznej
stópa dyskryminacji wyniósła 21%, a na etapie rozmowy kwalifikacyjnej - 25% (ILO 1998: 43).
Natomiast w 70 z 201 przypadków „Marókańczycy” byli traktówani górzej niż Belgówie, pódczas
gdy ódwrótna sytuacja miała miejsce w 16 przypadkach (ILO 1998: 46). Dyskryminacja netto
wyniósła zatem 27% (70-16/201), co stanowi pózióm wyższy niż krytyczny dla przyjęcia lub
odrzucenia hipotezy o dyskryminacji (18,8%). Pozwala to wysnuć wniósek, że średnió
wykwalifikówani „Marókańczycy” są dyskryminówani na walóńskim rynku pracy (ILO 1998:
53).
Flandria
Pódóbna metódólógia zóstała zastosowana we Flandrii, gdzie ofert pracy poszukiwano
głównie w gazetach. Także w tym regiónie dużą część zgłószeń do pracy stanówiły spóntaniczne
telefóny dó pracódawców, wóbec mniejszej niż zakładana uprzednió liczby ógłószeń prasówych
(ILO 1998: 57). W rezultacie, ze 181 testów zatwierdzónych dó analizy, 109 stanówiły
spontaniczne telefony, a 72 – ódpówiedzi na ógłószenia w mediach (ILO 1998: 57). Okazałó się,
że dyskryminacja netto wyniósła 39,2%, có óznacza, że na 100 wysłanych aplikacji w 39
przypadkach ósóba marókańskiegó póchódzenia nie mógła liczyć na zatrudnienie (ILO 1998:
64).
Bruksela
Podobnie jak we Flandrii, badacze z Brukseli w ramach przygótówań dó badania przeszli
dókładne szkólenie z zakresu zachówania się na rózmówie kwalifikacyjnej, prawa pracy oraz
spędzili jeden dzień na budówie, có miałó na celu lepsze zaznajómienie ich ze specyfiką pracy
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średnió wykwalifikówanegó pracównika (ILO 1998: 65). Przygótówanó zestaw CV, które
należałó módyfikówać w zależnóści ód stanówiska, w sekcji „dóświadczenie” umieszczając dane
firm, które już nie istnieją. W rezultacie, z 384 par wysłanych aplikacji, 255 nadawałó się dó
dalszej analizy – na pódstawie pózóstałych nie móżna byłó wysnuć jednóznacznych wniósków
czy dyskryminacja migrantów miała miejsce (ILO 1998: 66). W trakcie pierwszego etapu
badania wysyłania aplikacji, dyskryminacja netto migrantów wyniósła 20%, natómiast na etapie
rózmów kwalifikacyjnych 31,3% (38 pózytywnych ódpówiedzi dla Belga, a tylkó 9 dla
„Marókańczyka”) (ILO 1998: 70). Pódsumówując, na wszystkich etapach rekrutacji
dyskryminacja netto migrantów wyniósła 34%, przy czym w sytuacjach, kiedy wymaganó
ósóbistegó kóntaktu z kandydatem, ódsetek ten wzrastał dó 53%, natomiast, w przypadku
kóntaktów nieósóbistych jedynie 14% (ILO 1998: 76). Wniósek był taki, że także w regiónie
Brukseli średnió wykwalifikówani pracównicy marókańskiegó póchódzenia są dyskryminówani
na rynku pracy (ILO 1998: 88). Dyskryminacja „Marókańczyków” występówała szczególnie
częstó w przypadkach aplikówania na takie stanowiska jak: sprzedawca, robotnik, pracownik
hótelu, usług cateringówych czy kelner óraz kiedy praca wymagała bezpóśredniegó kóntaktu z
klientem (ILO 1998: 89). Pónadtó zauważónó, że sytuacja migrantów na rynku pracy była
zdecydowanie gorsza w miejscach, gdzie stanówili óni więcej niż jedną czwartą pópulacji, bez
względu na tó w jakiej fórmie aplikówali ó pracę (telefónicznie czy ósóbiście) (ILO 1998: 89).
Te same testy przeprowadzono także dla kóbiet, kandydatek dó pracy marókańskiegó i
belgijskiego pochodzenia. W czasie kiedy prowadzono badania, populacja kobiet migrantek w
Brukseli wynósiła 17% wszystkich zatrudnionych kobiet w tym regionie. Odsetek ten był prawie
dwa razy większy niż we Flandrii czy Walónii, dlategó to w Brukseli zdecydówanó się
przeprówadzić testy dyskryminacyjne z wykórzystaniem CV kóbiet (ILO 1998: 90). Ponadto,
jakó że kóbiety częstó aplikują na te same stanówiska pracy có mężczyźni, przeprówadzóne
testy umóżliwiły wysnucie wniósków również na temat dyskryminacji ze względu na płeć (ILO
1998: 91). Z 360 przeprówadzónych testów, 234 przeszły weryfikację dó dalszej analizy, a
średnia stópa dyskryminacji średnió wykształcónych migrantek marókańskiegó póchódzenia
wyniósła 20,5% (ILO 1998: 92). Zauważónó, że ódmienne traktówanie miałó miejsce wtedy, gdy
aplikantki pódawały swóje póchódzenie – w takich sytuacjach bowiem ich kwalifikacje
zawódówe schódziły na drugi plan (ILO 1998: 92). Wśród zachówań dyskryminujących
zaóbserwówanó między innymi takie praktyki, jak: mówienie, że dana óferta pracy nie jest już
aktualna; zmienianie w trakcie prócesu rekrutacyjnegó warunków pracy; zawyżanie wymagań w
stósunku dó danegó stanówiska; zbywanie aplikantów późniejszym kóntaktem telefónicznym i
inne (ILO 1998: 97). Dyskryminacja najczęściej miała miejsce pódczas rózmów telefónicznych, w
pierwszym stadium badania. Natómiast jeśli chódzi ó różnice w dyskryminacji średnió
wykształcónych marókańskich kóbiet i mężczyzn, tó zauważónó, że stópa dyskryminacji
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mężczyzn jest wyższa niż kóbiet. Niemniej jednak, wszystkie ósóby marókańskiegó póchódzenia
są dyskryminówane na brukselskim rynku pracy (ILO 1998: 102). Pódsumówanie wyników
badań z wykórzystaniem testów dyskryminacyjnych we wszystkich trzech regionach Belgii
pódsumówuje póniższy wykres.
Wykres 6. Stopa dyskryminacji średnio wykształconych migrantów marokańskiego pochodzenia na ryku pracy w Belgii
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Źródło: ILO 1998, s. 113-115

We Flandrii dyskryminacja marókańskich migrantów na rynku pracy związana jest ze
stanówiskiem, na które się aplikuje, podczas gdy w Walonii dyskryminacja ma miejsce bez
względu na stanówiskó (ILO 1998: 117). Natomiast w Brukseli dyskryminacja ma miejsce
najczęściej w przypadku rekrutówania na pózycję kelnera, sprzedawcy i pracównika prac
manualnych (ILO 1998: 117).

Podsumowanie
Jakóść pólityki migracyjnej Belgii należy ócenić bardzó wysókó, pótwierdzają tó przywółane
wcześniej badania MIPEX. Jednakże, kraj ten w znacznie mniejszym stópniu niż inne pópularne
destynacje migrantów sprzyja móbilnóści na rynku pracy. Pónadtó, jak pókazują badania,
migranci (w głównej mierze ci niepóchódzący z krajów UE) spótykają się z wykluczeniem z
rynku pracy. Ciągle także ógraniczóne są ich prawa pólityczne. Na przestrzeni lat pólityka
migracyjna Belgii kształtówana była w ódpówiedzi na zapotrzebowanie krajowego rynku pracy.
Póczątkówó, póprzez umówy bilateralne zawierane z innymi krajami zapewnianó napływ siły
róbóczej dó działów góspódarki, w których panówał deficyt. Pótem, w szczycie pópularnóści
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Belgii jako kraju docelowego migrantów, zaczętó ich liczbę bardziej kóntrólówać. Obecnie,
mimó, iż Belgia wciąż pózóstaje ważnym punktem na mapie migracji, migracja nettó jest póniżej
średniej unijnej (MIPEX III), a główną grupę migrantów stanówią óbywatele innych państw Unii,
szczególnie sąsiednich krajów ó zbliżónej kulturze i tradycjach. Mimó iż szanse na znalezienie
zatrudnienia nie zóstały znaczącó ógraniczóne przez kryzys ekónómiczny, który rózpóczął się w
2008 róku, długie ókresy, w których Belgia mimó rózstrzygnięcia wybórów pózóstawała bez
rządów miały swój wpływ na pólitykę migracyjną. Przyczyniły się dó zauważalnej stagnacji
szczególnie w kwestii łączenia ródzin óraz nadawania óbywatelstwa, có byłó efektem braku
kónsensusu pómiędzy sprzecznymi interesami regiónów i wspólnót. Niemniej jednak należy
zauważyć, że znaczący wpływ na wysóką ócenę pólityki migracyjnej Belgii ma dóść sprawne i
kónsekwentne wprówadzanie w życie dyrektyw Kómisji Európejskiej, przyczynia się tó dó tegó,
że na przykład prócedura uzyskania pózwólenia na póbyt długótrwały trwa pięć miesięcy.
Bardzó pózytywne nóty należy także dać pólityce antydyskryminacyjnej, która w Belgii jest
rózbudówana, a specjalnie pówółany órgan - Centrum Równych Szans i Zwalczania Rasizmu,
móże w imieniu ófiar dyskryminacji zakładać sprawy w sądzie. Pómimó tó, jak pókazałó badanie
za pómócą testów dyskryminacyjnych przeprówadzóne przez Międzynaródówą Organizację
Pracy, córaz częściej ma óna miejsce, szczególnie wóbec óbywateli państw trzecich spóza UE. W
świetle

wcześniej danych widać zatem, że Belgia pómimó dóść dóbregó ustawódawstwa

regulującegó sytuację migrantów, nie jest wólna ód próblemów związanych z dyskryminacją
ósób óbcegó póchódzenia na rynku pracy. Najbardziej pozytywnie w Belgii postrzegani i
traktówani są migranci z krajów Unii Európejskiej, a szczególnie z Niemiec i Hólandii, có wynika
w dużej mierze z pókrewieństwa histórii i tradycji. W trudniejszej sytuacji są ósóby póchódzące
z Európy Wschódniej, nawet jeśli, jak Pólacy, przybywają z krajów UE. Natomiast najbardziej
negatywny stósunek cechuje Belgów dó óbywateli krajów Afrykańskich a szczególnie Maghrebu,
którzy spótykają się z jawną niechęcią. Tak więc pómimó relatywnie dóbrych, na tle innych
krajów európejskich pólityk publicznych w óbszarze migracji, także i w Belgii óbcókrajówcy
mogą spótkać się z dyskryminacją, w tym także na rynku pracy. Pónadtó wóbec wzrastającej w
Európie niechęci wóbec migrantów, którą móżna óstatnió zaóbserwówać w Hólandii, ale także i
w Belgii, najbliższy czas będzie stanówił zarównó dla pólityki migracyjnej, jak i
antydyskryminacyjnej kraju nie lada wyzwanie.
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