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OŚWIADCZENIE ZWIĄZKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW 

WS. SYTUACJI NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ 

 

Od kilku dni polską debatę publiczną dominuje dyskusja o grupie kilkudziesięciu osób koczujących po 

białoruskiej stronie granicy z Polską. Nie jest zadaniem ZPP dokonywanie głębokiej analizy tej sytuacji, 

jednak wszystko wskazuje na to, że trudna sytuacja jest efektem zaplanowanego  

i zrealizowanego przez reżim białoruski scenariusza. Rząd Białorusi ściągnął do kraju imigrantów  

z Bliskiego Wschodu i państw graniczących z tym regionem, a następnie skierował ich ku zewnętrznym 

granicom Unii Europejskiej w celu zdestabilizowania sytuacji w państwach sąsiednich. Analogiczny 

scenariusz powtarzał się już w innych krajach naszego regionu. 

Jak wspomnieliśmy, nie jesteśmy specjalistami z zakresu spraw związanych z bezpieczeństwem 

państwa. Temperatura sporu i sam jego charakter generują jednak w naszym przekonaniu daleko idące 

ryzyka dla dyskusji o innej, bardzo ważnej z punktu widzenia przyszłości Polski sprawie. Niedawno 

skończyły się bowiem konsultacje długo oczekiwanej strategii demograficznej państwa, wskazującej 

główne kierunki zmian instytucjonalno-regulacyjnych w zakresie przyjmowania do Polski 

cudzoziemców.  

ZPP niejednokrotnie wskazywał, że w kontekście trwającego kryzysu demograficznego, którego skutki 

odczuwać będziemy w najbliższych dekadach, przyjęcie spójnego i racjonalnego podejścia do absorpcji 

imigracji, jest absolutnie niezbędne. 

Im bardziej zaogniona jest tymczasem sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i im ostrzejsze słowa 

padają w jej kontekście, tym większa może być ochota osób i podmiotów tradycyjnie sceptycznych 

wobec imigracji, by wiązać obecny kryzys z długoterminową polityką państwa wobec przybyszy  

z innych krajów.  

Chcemy w tym kontekście stwierdzić jednoznacznie – ochrona granic państwa (a zarazem zewnętrznej 

granicy Unii Europejskiej) i obrona przed zewnętrznymi próbami destabilizacji sytuacji politycznej jest 

czymś zupełnie oddzielnym od strategii migracyjnej opisującej procedury i podejście instytucji państwa 

do migrantów przybywających do Polski w przeważającej mierze w celach zarobkowych. Jakiekolwiek 

próby bazującego na emocjach i resentymentach kojarzenia tych dwóch całkowicie różnych spraw mogą 

doprowadzić do zahamowania albo znacznego spowolnienia prac nad strategicznym podejściem do 

imigracji, którego z przyczyn demograficznych i gospodarczych bardzo potrzebujemy. 


