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Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych
Zespół do Spraw Polonijnych

Polityka państwa wobec diaspory  
na przykładzie wybranych krajów

Federacja Rosyjska1

Według danych rosyjskiego MSZ w 2005 r. poza granicami Federacji Rosyjskiej żyło około 
30 mln Rosjan, w tym około 5,3 mln na Ukrainie, 4,5 mln w Kazachstanie, 3,2 mln w USA, 
1,15 mln na Białorusi, 1,1 mln w Izraelu, 627 tys. na Łotwie, 620 tys. w Uzbekistanie, 600 tys. 
w Kirgizji, 500 tys. w Kanadzie, 340 tys. w Estonii, 314 tys. w Turkmenistanie, 220 tys. na 
Litwie, 200 tys. w Mołdawii, 200 tys. w Brazylii. Około 10 tys. Rosjan mieszka także w Pol-
sce. Część skupisk rosyjskich stanowi tzw. stara emigracja (XIX w. oraz I poł. XX w.), reszta 
zaś to Rosjanie – obywatele byłego Związku Radzieckiego, pozostali w następstwie przemian 
politycznych i terytorialnych w 1991 r. poza terytorium Federacji Rosyjskiej w państwach 
uprzednio wchodzących w skład byłego ZSRR. 

W 1989 r. w nierosyjskich republikach ZSRR mieszkało 25 mln Rosjan, do 2000 r. zostało 
ich 17 mln i ta liczba nadal spada. Procentowy udział Rosjan w republikach poradzieckich 
przed rozpadem ZSRR oraz na podstawie ostatnich spisów powszechnych, kształtuje się na-
stępująco:

Armenia – 1,6% (1989); 0,5% (2001)
Azerbejdżan – 5,6% (1989); 1,8% (1999)
Białoruś – 13,2% (1989); 11,4% (1999)
Estonia – 30,3%; 25,6% (2002)
Gruzja – 6,3% (1989); 1,6% (2002)
Kazachstan – 37,4% (1989); 30,0% (1999)
Kirgizja – 21,5% (1989); 12,5% (1999)
Łotwa – 33,9% (1989); 29,6% (2002)
Mołdawia – 13,0% (1989); 5,9% (2004)
Tadżykistan – 7,6% (1989); 1,1% (2000)
Turkmenistan – 9,5% (1989); 6,7% (1995)
Ukraina – 22,1% (1989); 17,3% (2001)
Uzbekistan – 8,4%; 5,0% (1996)

Sytuacja rosyjskich mniejszości różni się w poszczególnych republikach. Wpływa na to za-
pewne liczebność danego środowiska, jego wewnętrzna organizacja, poziom zinstytucjonali-
zowania, tradycje emigracyjne oraz oczywiście stosunek, czy też polityka władz danego kraju 
wobec rosyjskiej mniejszości narodowej. Do najistotniejszych problemów rosyjskiej diaspory 
należy zaliczyć m. in: brak zakorzenienia w społeczeństwach krajów zamieszkania, brak zna-
jomości lub słaba znajomość języka danego kraju, niski poziom zorganizowania i związane 

1  Na podstawie materiału: Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. modeli współpracy pomiędzy 
państwem macierzystym a diasporą w wybranych krajach (kwiecień 2013).
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z tym trudności w występowaniu jako realna siła społeczna oraz postępujący proces elimino-
wania Rosjan, tworzących do lat 90 lokalną elitę społeczną i polityczną. 

Spośród działań instytucjonalnych prowadzonych przez państwo rosyjskie na rzecz diaspo-
ry należy wymienić ogłoszoną przez prezydenta Rosji w 2008 r. doktrynę polityki zagranicznej 
Federacji Rosyjskiej, która zakładała ochronę rosyjskich obywateli mieszkających za granicą. 
Polegała ona na wydawaniu paszportów rosyjskich osobom mieszkającym w nieuznawanych 
przez społeczność międzynarodową państwach (Abchazja, Osetia Południowa, Naddniestrze) 
oraz w państwach, gdzie podwójne obywatelstwo jest zabronione (np. Ukraina). Należy dodać, 
że w sytuacjach trudnych, spornych dotyczących Rosjan za granicą, aktywnie działa rosyjskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz rosyjski parlament.

Do najważniejszych instytucji pozarządowych działających na rzecz rosyjskiej diaspory 
należy zaliczyć powołaną w 2007 r. na podstawie dekretu prezydenckiego Fundację Russkij 
Mir. Do podstawowych jej celów i zadań należy zaliczyć m.in. „wsparcie działalności rosyj-
skich diaspor za granicą w zachowaniu ich kulturowej świadomości oraz znajomości języka 
rosyjskiego, jako narzędzia komunikacji międzynarodowej”. 

Finlandia2

W Finlandii brak jest osobnej ustawy regulującej problematykę diaspory. Są pewne regula-
cje dotyczące Finów żyjących poza ojczyzną, np. z zakresu zabezpieczenia socjalnego. 

W Finlandii działają dwie organizacje zajmujące się sprawami Finów żyjących poza gra-
nicami swojego kraju: Towarzystwo Fińskie (Suomi-Seura) oraz Parlament Finów Żyjących 
poza Krajem (Ulkosuomalaisparlamentti). Pierwsza z nich jest grupą interesu opracowującą 
ekspertyzy i pomagającą Finom żyjącym za granicą lub powracającym do kraju. Druga stano-
wi forum współpracy, gdzie Finowie z całego świata mogą spotkać się ze sobą i decydować 
wspólnie o sprawach dla nich istotnych. Obie organizacje są finansowane z budżetu państwa. 
W 2007 r. Towarzystwo Fińskie otrzymało na swą działalność 740 tys. euro (520 tys. euro 
z Ministerstwa Oświaty i 220 tys. euro z Ministerstwa Pracy). Towarzystwo Fińskie finansuje 
prace Parlamentu Finów Żyjących poza Krajem.

Fiński Instytut Migracji szacuje, że poza granicami kraju żyje ok. 1,3 mln Finów; w tym 
najwięcej w USA (600 tys.), w Szwecji (400 tys.) oraz w Kanadzie (100 tys.).

W różnych częściach świata działa ok. 150 fińskich szkół, w których uczy się ponad 3200 
uczniów. Większość z tych szkół została zorganizowana przez rodziców dzieci do nich uczęsz-
czających, przez parafie lub inne lokalne stowarzyszenia. Krajowa Rada Oświaty udziela po-
mocy finansowej w odpowiedniej wysokości na działalność tych szkół. Budżet państwa na rok 
2013 przewiduje 200 tys. euro z przeznaczeniem na naukę języków fińskiego i szwedzkiego. 
Wspomniana Rada wspiera również organizację seminariów i konferencji dla nauczycieli pra-
cujących w fińskich szkołach poza granicami kraju. 

Żyjący poza krajem Finowie dbają o podtrzymanie swej fińskiej tożsamości, rozwijając 
zainteresowania związane z tradycją fińską oraz poświęcając czas wolny na rozmaite działal-
ności związane z kulturą fińską. Wyrazem tego jest istnienie około 1500 stowarzyszeń kultu-
ralno-oświatowych, działających na zasadach non-profit. 

2  Źródła:
Odpowiedź na pytanie ECPRD nr 840 z września 2007 r. Przepisy prawne dotyczące diaspory” (Law Diaspora), 
Strona internetowa Parlamentu Finów Żyjących Poza Krajem: http://www.usp.fi/ .
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Towarzystwo Fińskie rozdziela corocznie granty o wartości ok. 100 tys. euro na działalność 
stowarzyszeń Finów żyjących poza granicami kraju. Wspierane są także media fińskie na ca-
łym świecie. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Ministerstwa Oświaty, np. w 2004 r. 
była to kwota 250 tys. euro. Parlament Finów Żyjących poza Krajem obradował ostatnio 
w dniach 22-23 października 2012 r. w gmachu Uniwersytetu Helsińskiego.

Parlament Finów Żyjących poza Krajem został powołany do życia w roku 1997. Umożliwia 
on bezpośredni kontakt tej grupy Finów z rządem kraju, przedstawienie spraw, którymi żyją 
Finowie rozrzuceni po świecie i proponowanie działań, które mogłyby poprawić ich sytu-
ację. Parlament zbiera się raz na 2-3 lata na dwudniową sesję. Delegatami są przedstawiciele 
stowarzyszeń, które zaakceptowały regulamin pracy Parlamentu. Stowarzyszenia mają pra-
wo zgłaszać tematy, którymi powinien zająć się Parlament na następnej sesji. Podczas obrad 
wyłonione zostają komisje, które przygotowują projekty uchwał, zatwierdzanych następnie 
podczas obrad plenarnych. Gotowe uchwały Parlamentu trafiają na biurko premiera Finlandii. 
Koszty podróży na posiedzenia Parlamentu pokrywają sami delegaci.

Sprawy, którymi Parlament Finów Żyjących poza Krajem zajmował się w przeszłości, to 
m.in.: kwestia podwójnego obywatelstwa, kadra w fińskich domach opieki za granicą, progra-
my telewizyjne i radiowe dla Finów za granicą, działalność fińskich szkół w innych krajach, 
udział w wyborach powszechnych (parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europej-
skiego), pomoc dla rodzin mieszanych, zwłaszcza wielokulturowych. 

Poza granicami Finlandii głosowanie w wyborach odbywa się wcześniej: zaczyna się ono 
w środę 11 dni przed wyborami i kończy w sobotę 8 dni przed wyborami. Punkty głosowa-
nia, które wymienione są w specjalnym dekrecie prezydenta, to głównie ambasady Finlandii. 
Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w Finlandii, które odbyły się w kwietniu 2011 r., 
poza granicami Finlandii głosowało 44 720 osób, co stanowiło poniżej 10% uprawnionych do 
głosowania. Do ich dyspozycji było 241 komisji wyborczych w 91 krajach. 

Francja3

Francja jest państwem, które oprócz terytorium narodowego posiada nadal 13 terytoriów 
zależnych. Od 2008 roku formalnie klasyfikowane są one jako departamenty zamorskie i tery-
toria zamorskie. Posiadają one zróżnicowany status prawny. Departamentami zamorskimi są: 
Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion i Majotta. Zbiorowościami zamorskimi 
są: Polinezja Francuska, Saint-Barthelemy, Saint-Martin, Saint-Pierre i Miquelon oraz Wallis 
i Futura. Wspólnotę stanowi Nowa Kaledonia, terytoriami zamorskimi są Francuskie Terytoria 
Południowe i Antarktyczne, zaś posiadłością państwa jest Wyspa Clipperona. 

Według danych spisu powszechnego 1 stycznia 2013 roku na obszarach należących ad-
ministracyjnie do Francji zamieszkiwało 65,8 mln mieszkańców, w tym 63,7 mln we Francji 
metropolitarnej oraz 2,1 mln na terytoriach zamorskich.

Ponadto, według szacunków, poza terytoriami należącymi do Francji zamieszkuje około 
2,1 mln Francuzów posiadających obywatelstwo francuskie, niezależnie od miejsca ich uro-
dzenia. Precyzyjna liczba jest dość trudna do ustalenia, gdyż tylko część z tych obywateli re-

3  Żródła:
Agence Française de développement, Rapport Annuel 2012, Outre-Mer,
Les documents du Ministère des Affaires étrangères de la République Française,
Guide de financements á destination des gestionnaires d’Outre Mer,
Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. modeli współpracy pomiędzy państwem macierzystym 

a diasporą w wybranych krajach (kwiecień 2013).
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jestruje się w konsulatach. Rejestracja obywatela francuskiego jest działaniem oczekiwanym 
przez władze, nie jest natomiast żadnym aktem obowiązkowym. Rejestracja ta jest warunkiem 
uczestnictwa w wyborach francuskich oraz umożliwia korzystanie z zorganizowanej dla dzie-
ci nauki języka francuskiego. Dla przykładu, w Kanadzie w grudniu 2011 zarejestrowanych 
w konsulatach obywateli francuskich było 61 918 (Montréal – 51 335, Québec – 10 583), a cała 
wspólnota francuska w Québec była szacowana na 100 tys. osób. 

31 grudnia 2012 zarejestrowanych w konsulatach na całym świecie było 1 611 054 Francu-
zów. Prawie połowa z nich (42,5%) to obywatele francuscy, posiadający jednocześnie inne obywatel-
stwo. Według francuskiego MSW w końcu 2012 roku niemal połowa z nich (49%) zamieszki-
wała w innych krajach Europy Zachodniej: w Szwajcarii 156 tys., w Wielkiej Brytanii 123 tys., 
w Niemczech 114 tys., w Belgii 109 tys. W krajach Europy Wschodniej zamieszkiwało 1,9% 
zarejestrowanych obywateli Francji. 

18,7% zarejestrowanych obywateli francuskich zamieszkiwało w Ameryce (Północna: 
12,7%, Środkowa i Południowa: 6%), w tym 123 tys. w Stanach Zjednoczonych, 79 tys. w Ka-
nadzie. W Azji i Oceanii zamieszkiwało 7,5% zarejestrowanych, na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie 8,5%. W Afryce Północnej zamieszkiwało 6,1% zarejestrowanych, w Afryce fran-
kofońskiej 7,3%, a w Afryce nie-frankofońskiej – 1,2 % ogółu zarejestrowanych. 

Na poziomie administracji rządowej opiekę nad francuską diasporą sprawuje Dyrekcja ds. 
Francuzów za granicą i administracji konsularnej (Direction des Français à l’Étranger et de 
l’Administration Consulaire – DFAE), podlegająca ministrowi spraw zagranicznych. Do jej 
głównych zadań należy ochrona praw i interesów obywateli francuskich przebywających poza 
granicami kraju, prowadzenie wszelkich kwestii konsularnych, organizacja wszelkich wyborów, 
w których uczestniczą Francuzi przebywający poza granicami kraju, współzarządzanie siecią 
szkół francuskich za granicą, informowanie obywateli francuskich o warunkach pobytu 
w obcych krajach, a także dbanie o bezpieczeństwo prawne obywateli francuskich za granicą 
poprzez udział w tworzeniu i implementacji dotyczących ich przepisów prawa. Ponadto DFAE 
wykonuje kompetencje MSZ w kwestii adopcji międzynarodowych oraz, w porozumieniu 
z odpowiednimi organami ministerstwa spraw zagranicznych, w odniesieniu do wydawania 
wiz. Odpowiada również za obsługę Zgromadzenia Francuzów za Granicą (Assemblée des 
Français de l’Étranger).

DFAE zatrudnia (dane z lutego 2012 r.) 531 osób w administracji centralnej (144 w Paryżu 
i 387 w Nantes) oraz 2.700 osób (dyplomatów, pracowników kontraktowych lub miejsco-
wych) w 233 placówkach dyplomatycznych. Jej działalność dotyczy praktycznie wszystkich 
dziedzin życia obywateli francuskich przebywających poza granicami kraju. Każdego dnia 
DFAE, wraz z podlegającą jej siecią placówek, wydaje średnio ok. 10.000 dokumentów stanu 
cywilnego i ok. 400 paszportów

Reprezentacją polityczną Francuzów zamieszkujących za granicą jest Zgromadzenie Fran-
cuzów z Zagranicy (L’Assemblée des Français de l’Étranger – AFE), które w 2004 r. zastąpiło 
Najwyższą Radę Francuzów z Zagranicy. Jego zadaniem jest doradzanie rządowi w kwestiach 
dotyczących tej grupy obywateli, a także obrona ich spraw i interesów. W szczególności doty-
czy to zakresu nauczania, opieki społecznej i spraw podatkowych oraz reprezentowanie inte-
resów tych obywateli wobec władz administracyjnych i w parlamencie. 

Obecnie, zgodnie z reformą konstytucyjną z 2008 roku, Zgromadzenie kierowane przez 
przewodniczącego, którym jest z urzędu minister spraw zagranicznych, składa się ze 190 
członków:

 y 155 radców, wybieranych za granicą na 6 lat w 48 okręgach konsularnych w wyborach 
powszechnych – co 3 lata wybierana jest połowa radców, 

 y 12 senatorów, wybieranych przez 155 radców,
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 y 11 posłów Zgromadzenia Narodowego, wybieranych w 11 okręgach zagranicznych 
w wyborach powszechnych – pierwszy raz zostali oni wybrani w wyborach 
parlamentarnych w roku 2012;

 y 12 ekspertów, nominowanych na okres 6 lat przez ministra Spraw Zagranicznych.
Członkowie Zgromadzenia pracują w komisjach tematycznych, podobnie jak parlamenta-

rzyści w komisjach parlamentarnych. Są to: Komisja kultury i edukacji, Komisja spraw so-
cjalnych, Komisja finansów i problemów gospodarczych, Komisja ustawodawcza, Komisja 
Unii Europejskiej, Komisja tymczasowa ds. kombatantów oraz Komisja tymczasowa ds. bez-
pieczeństwa Francuzów zamieszkujących zagranicą. Odbywają się również corocznie 4 sesje 
plenarne Zgromadzenia.

Członkom Zgromadzenia przysługują diety oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem 
mandatu. 

W 1992 roku powołana została w Ministerstwie Spraw Zagranicznych służba specjalna, 
zwana Domem Francuzów z Zagranicy (La Maison des Français de l’Étranger – MFE). Jej 
zadaniem jest informowanie Francuzów mających chęć osiedlić się poza Francją o sytuacji 
w kraju ich przyszłego zamieszkania, służenie poradami w zakresie spraw praktycznych oraz 
administracyjnych związanych z wyjazdem i przyszłym pobytem oraz udzielanie pomocy 
w ewentualnym powrocie do ojczyzny. 

Wielkim zadaniem realizowanym przez rząd francuski na rzecz dzieci obywateli francu-
skich zamieszkujących poza terytorium Francji jest nauka języka francuskiego. Jest to zadanie 
Agencji ds. Szkolnictwa Francuskiego na Obczyźnie (Agence Pour l’Enseignement Français 
à l’Étranger – AEFA). Nauka ta jest realizowana z uwzględnieniem pryncypiów frankofonii, 
czyli z nauki tej nie są wykluczeni nie-Francuzi. 

Zgodnie z przepisem artykułu L452-2 Kodeksu edukacji AEFA realizuje misję służby pu-
blicznej związanej z nauką dzieci francuskich zamieszkujących poza Francją. Może ona rów-
nież przyznawać pomoc finansową w nauce, częściowo albo całkowicie pokrywającą koszty 
uzyskania wykształcenia. Bowiem w przeciwieństwie do samej Francji, nauka ta nie jest bez-
płatna i średni koszt wynosi około 4 tys. euro rocznie. 

W budżecie 2013 roku na stypendia dla dzieci francuskich uczących się w szkołach podle-
gających AEFA przyznano 110 mln euro. 

W 2011 roku w 148 państwach istniało 480 szkół podległych Agencji, w których kształ-
ciło się 115 tys. dzieci francuskich, wraz ze 195 tys. uczniów nieposiadających obywatel-
stwa francuskiego (łącznie 310 tys. uczniów). Według danych z tego samego roku, 180 tys. 
innych dzieci francuskich uczyło się w szkołach prowadzonych przez instytucje kraju ich 
zamieszkiwania. 

Wielu Francuzów przebywających poza Francją korzysta z ubezpieczenia chorobowego. 
Mogą oni należeć do Caisse des Français de l’Etranger (CFE) lub Mutuelle Familial France 
et Outre Mer (MFOM). 

CFE pozwala Francuzom zamieszkującym poza granicami kraju korzystać z francuskiego 
systemu ubezpieczeń. Oferuje trzy rodzaje ubezpieczenia: związane z chorobami i macierzyń-
stwem, związane ze starością i wypadkami przy pracy oraz ubezpieczenia od chorób zawodo-
wych. 

Omawiając pomoc świadczoną przez państwo francuskie swoim obywatelom zamieszka-
łym poza terytorium Francji, należy uwzględnić jeszcze jeden fenomen czysto francuski, któ-
rym jest frankofonia. Jej instytucjonalną bazą jest Organizacja Międzynarodowa Frankofonii 
(OIF), powołana w 1970 roku traktatem z Niamey, która koordynuje współpracę instytucjonal-
ną między 77 państwami i rządami francuskiej strefy językowej, obejmującej ponad 890 mln 
mieszkańców (dane oficjalne OIF). 
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Cele frankofobnii określone w Karcie przyjętej w 1997 roku na szczycie w Hanoi (Wiet-
nam) i znowelizowanej w 2005 r. podczas Konferencji Międzyministerialnej w Antananarivo 
(Madagascar), można zamknąć w czterech podstawowych punktach:

 y promowanie języka francuskiego z uwzględnieniem różnic językowych i kulturowych 
poszczególnych członków OIF, 

 y promowanie pokoju, demokracji i praw człowieka, 
 y promowanie nauki, rozwoju i  kształcenia przede wszystkim na poziomie wyższym, 
 y podtrzymywanie i promowanie współpracy między państwami-członkami 

i obserwatorami. 
Organizacja frankofonii wspomaga więc znacząco również obywateli francuskich zamiesz-

kujących w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z OIF. Polska posiada status kraju 
obserwatora przy OIF. 

Irlandia4

Irlandia należy do krajów o największych doświadczeniach związanych z masową emi-
gracją swych obywateli. Wielkie fale emigracyjne XIX i XX wieku były zróżnicowane pod 
względem struktury społeczno-demograficznej, ukierunkowane były również na różne kraje. 
Główne fale migracji skierowane były do krajów anglojęzycznych, przede wszystkim do Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii. O znaczeniu diaspory dla Repu-
bliki Irlandii świadczy konstytucja tego kraju, w której przewiduje się podtrzymywanie przez 
naród irlandzki specjalnej więzi z „osobami pochodzenia irlandzkiego żyjącymi za granicą, 
które zachowują swoją kulturową tożsamość i tradycje” (art. 2).

Na świecie żyje około 70 mln osób mających korzenie irlandzkie, wśród nich ponad 3 mln 
posiada irlandzki paszport, a wielu z nich to przedstawiciele drugiego lub trzeciego pokolenia. 
W Stanach Zjednoczonych żyje 34,7 mln osób pochodzących z Irlandii (wg spisu ludności 
z 2000 r.). Dane dotyczące społeczności irlandzkiej w Wielkiej Brytanii różnią się znacząco. 
W 1991 r. podczas spisu ludności 5 mln Brytyjczyków zadeklarowało pochodzenie irlandzkie, 
natomiast wg spisu z 2001 roku pochodzenie to zadeklarowało już 14 mln osób. W Kana-
dzie żyje 3,48 mln osób deklarujących pochodzenie irlandzkie (wg spisu ludności z 2006 r.), 
a w Australii  1,8 mln (wg spisu ludności z 2006 r.). W Argentynie żyje około 350-500 tys. 
takich osób.

Około 1 miliona Irlandczyków żyjących za granicą urodziło się w ojczyźnie. Najwięcej, bo 
aż 550 tys., żyje w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych – 156 tys., Australii – 50 tys., 
Kanadzie – 22,8 tys. W innych krajach, we Francji, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Holandii, 
Włoszech, Szwecji, Danii, Luksemburgu, Austrii, Grecji, Portugalii, Finlandii – skupiska Ir-
landczyków urodzonych na ziemi ojczystej nie są już tak liczne.

4  Źródła:
Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, red. Magdalena Lesińska, 

Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2010,
Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. modeli współpracy pomiędzy państwem macierzystym 

a diasporą w wybranych krajach (kwiecień 2013),
http://www.dfa.ie/home/index.aspx 
http://www.globalirish.ie/ 
Ireland and the Irish Abroad. Report of the Task Force on Policy regarding Emigrants to the Minister of Foreign 

Affairs Mr. Brian Cowen, T.D.
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W rządzie Irlandii za politykę wobec diaspory odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych i Handlu (Department of Foreign Affairs and Trade – DFA), w ramach którego działa 
utworzony w 2004 r. Wydział ds. Irlandczyków za Granicą (Irish Abroad Unit), odpowiadają-
cy za koordynację wszelkich działań związanych ze sprawami emigracji.

Od 2003 r. podstawowym narzędziem realizacji polityki państwa wobec diaspory jest 
Program Wsparcia Emigrantów (Emigrant Support Program – ESP), administrowany 
przez wspomniany Wydział w MSZ. Centralną osią Programu jest udzielanie, za pośred-
nictwem placówek dyplomatyczno-konsularnych, dotacji irlandzkim organizacjom spo-
łecznym. Beneficjentami pomocy finansowej są przede wszystkim stowarzyszenia, któ-
rych zadaniem jest nawiązywanie kontaktów wspólnotowych podmiotów irlandzkich za 
granicą oraz osób prywatnych, jak np. Global Irish Network (GIN). Inicjatywa powstała 
w 2010 r. w wyniku pierwszej konferencji Global Irish Economic Forum, która odbyła się 
rok wcześniej. Organizacja skupia ponad 300 wybitnych osobistości w różnych dziedzi-
nach z Irlandii i ze świata, a jej celem jest wspieranie działań państwa na arenie między-
narodowej w zakresie handlu, turystyki, wymiany kulturalnej czy dyplomacji publicznej. 
Koordynacją prac GIN zajmuje się Sekretariat działający w ramach MSZ, natomiast kie-
rownicy placówek zagranicznych odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu kontaktów 
z członkami GIN.

Znaczną pomoc otrzymują również zagraniczne organizacje dobroczynne działające na 
rzecz Irlandczyków pozostających na emigracji, jak i zamierzających powrócić do kraju. 
Szczególny nacisk położony jest na wsparcie osób wykluczonych społecznie oraz osób star-
szych. W ostatnich latach Program został rozbudowany o projekty inwestycyjne, kulturalne, 
sportowe, dotyczące dziedzictwa narodowego i współpracy organizacyjnej.

Sprawami emigrantów zajmuje się również Kancelaria Prezydenta, Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki, Ministerstwo Środowiska oraz agencje rządowe (np. Government’s Emigrant 
Services Advisory Committee i Dion Committee). Działający od 1984 r. Komitet Diona za-
rządza do dnia dzisiejszego funduszem Diona, za pośrednictwem którego rząd irlandzki 
przekazuje środki dla organizacji świadczących pomoc socjalną Irlandczykom mieszkają-
cym w Wielkiej Brytanii.

Wyznaczone organizacje pozarządowe w Irlandii obsługują programy dotyczące emigra-
cji i powrotów do kraju, tj. Crosscare Migrant Project czy Irish Council for Prisoners Over-
seas, która zajmuje się sprawami więźniów. Obie instytucje prowadzone są przez Kościół 
katolicki.

W 2012 r. irlandzki MSZ na dofinansowanie emigrantów w 14 krajach i w Irlandii przezna-
czył kwotę w wysokości 11 455 364 euro. Środki te przekazywane są przez placówki konsu-
larno-dyplomatyczne na całym świecie, zwłaszcza tam gdzie znajdują się największe skupiska 
społeczności irlandzkiej, tj. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie 
i Nowej Zelandii.

Wnioski o granty mogą składać podmioty zarejestrowane jako organizacje charytatywne, 
pożytku publicznego lub innego typu organizacje non-profit.

Kryteria oceny wniosków składają się z kilkunastu elementów dotyczących wewnętrznej 
organizacji, systemu zarządzania i profilu organizacji, doświadczenia w realizacji projektów 
oraz przedstawienia prawidłowego rozliczenia finansowego ze środków z poprzedniego grantu 
(jeśli taki organizacja otrzymała). 

Dane dotyczące podziału środków na wsparcie emigracji w 2012 r. przedstawia tabela na 
str. 10.
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Lp. Kraj Granty w podziale na kraj

1 Wielka Brytania 7 596 425 €

2 USA 1 669 227 €

3 Irlandia 1 290 463 €

4 Australia 385 581 €

5 Singapur 200 000 €

6 Kanada 152 498 €

7 Nowa Zelandia 56 048 €

8 Argentyna 31 312 €

9 Zimbabwe 27 371 €

10 Francja 17 500 €

11 Korea Południowa 10 666 €

12 RPA 10 635 €

13 Hiszpania 3 993 €

14 Norwegia 2 169 €

15 Rosja 1 476 €

Razem 11 455 364 €

Irlandzka polityka emigracyjna została zbudowana od podstaw. Po raz pierwszy MSZ 
w sposób systemowy podjął działania ukierunkowane na Irlandczyków za granicą w 2002 r. 
Grupa zadaniowa stworzona specjalnie do tego celu przygotowała raport dla ówczesnego mi-
nistra Spraw Zagranicznych, Briana Cowena. Na podstawie tego dokumentu opracowano pro-
gram wsparcia, który opierał się na stworzeniu trzech modułów pomocy dla:

 ̛ wyjeżdżających (Pre-departure services),
 ̛ przebywających za granicą (Services to the Irish Abroad),
 ̛ powracających do Irlandii (Services to Returning Emigrants).

Dzięki tak zdefiniowanym działaniom możliwe jest kompleksowe i spójne realizowanie 
podstawowych celów.

Choć irlandzka polityka emigracyjna jest całościowa, wielopłaszczyznowa i perspektywicz-
na, nie ma jednak wyraźnego ugruntowania legislacyjnego. Instrumenty, którymi posługuje się 
rząd, mają charakter „miękki” (wydziały w ramach ministerstw, strategie, plany działania).

Izrael5

Diaspora żydowska na świecie jest zaliczana do najliczniejszych, najprężniej działających 
i najlepiej zorganizowanych mniejszości. Diaspora ta od wielu pokoleń zachowuje żydow-
skie tradycje i tożsamość. Według danych raportu World Jewish Population 2010 liczebność 
diaspory prezentuje się następująco: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – ok. 5 300 tys., 
Francja – 483 tys., Kanada – 357 tys., Wielka Brytania – 292 tys., Rosja – 205 tys., Argen-
tyna – ponad 182 tys., Niemcy – 119 tys. W Polsce trudno jest precyzyjnie określić wielkość 
tej diaspory: różne źródła wskazują liczby od jednego tysiąca do 10 tysięcy osób. Żydowskie 
organizacje w Polsce współpracują z organizacjami izraelskimi w ramach różnych projektów, 
najczęściej o charakterze religijnym, edukacyjnym lub kulturalnym. 

5  Na podstawie materiału: Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. modeli współpracy pomiędzy 
państwem macierzystym a diasporą w wybranych krajach (kwiecień 2013).
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Najliczniejszą i najprężniej działającą oraz najważniejszą z punktu widzenia polityki pań-
stwa izraelskiego jest diaspora żydowska w USA. Jej członkowie tworzą znaczącą grupę, która 
jest w stanie wpływać na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych w kwestiach ważnych 
dla interesów izraelskich. Przykładem może być organizacja lobbystyczna AIPAC (American 
Israel Public Affairs Committee). Podobnie jak w kontekście amerykańskim, także przy waż-
nych organizacjach międzynarodowych działają organizacje lobbystyczne współpracujące 
z lokalnymi diasporami żydowskimi. Przykładowo w Brukseli działa dynamiczna organizacja 
pozarządowa European Friends of Israel (EFI).

Bardzo istotna jest kwestia znaczącej pomocy finansowej świadczonej państwu izraelskie-
mu przez diasporę, następnie przeznaczanej na cele takie jak: rozwój edukacji, pomoc dla 
gmin religijnych, ochrona środowiska, kultura i sztuka. Przykładem mogą być dotacje fundacji 
Keren Kayemet LeIsrael, która przekazuje Izraelowi corocznie kilka milionów dolarów na pro-
gram zalesiania terenów pustynnych. Na mniejszą skalę podobny model współpracy odnosi się 
także do diaspor żydowskich mieszkających w Kanadzie, państwach Ameryki Południowej, 
Europie, Azji i Australii.

Dla państwa Izrael współpraca z diasporą jest jednym z ważniejszych zagadnień, który-
mi zajmuje się szereg instytucji. Funkcjonuje odrębne ministerstwo powołane do kontaktów 
z diasporą żydowską na świecie, które równocześnie dba o pozytywny wizerunek państwa. 
Także Kancelaria Premiera oraz Kancelaria Prezydenta współpracują bezpośrednio z organi-
zacjami żydowskimi za granicą. Działania władz w relacjach z diasporą realizuje także zwią-
zana z rządem Agencja Żydowska – Sochnut.

Litwa6

Obecnie na świecie, poza granicami kraju, zamieszkuje około 1,3 mln Litwinów oraz osób 
litewskiego pochodzenia. Największe ich skupiska znajdują się w USA, w Obwodzie Kali-
ningradzkim, w Polsce, na Białorusi, na Łotwie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Irlan-
dii, Hiszpanii, Australii, Brazylii, Urugwaju oraz w krajach skandynawskich. Część tych śro-
dowisk stanowią tzw. nowi emigranci, którzy z różnych powodów, głównie ekonomicznych, 
wyemigrowali z kraju po 1990 roku. Litewska diaspora jest dobrze zorganizowana. Zgodnie 
z danymi MSZ z 2010 r., litewskie organizacje pozarządowe o charakterze narodowym są za-
rejestrowane w 41 krajach świata. Wspólnotę Litwinów Świata tworzą zorganizowane społecz-
ności litewskie działające w poszczególnych krajach oraz Światowy Litewski Związek Mło-
dzieży, zrzeszający 21 oddziałów zagranicznych. Środowiska te w szczególności działają na 
rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej poprzez prowadzenie szkół litewskich, centrów 
narodowej kultury, domów parafialnych, klubów, tworząc fundusze samopomocy na wydawa-
nie prasy i książek w języku litewskim lub archiwa. 

Jednym z podstawowych priorytetów rządu litewskiego jest prowadzenie szeregu działań na 
rzecz umacniania więzi z Litwinami zamieszkałymi za granicą. W 2011 r. rząd przyjął uchwałę 
Nr 389 W sprawie tworzenia programu strategicznego „Globalnej Litwy” –- wciągnięcia do 
życia państwa Litwinów za granicą na lata 2011-2019. Zakładanym celem tego programu jest 
umocnienie więzi Litwy z diasporą, w oparciu o założenie, iż każdy Litwin, niezależnie od 
miejsca jego pobytu, stanowi integralną część narodu litewskiego. 

Do podstawowych założeń tego programu można zaliczyć m.in.:
 y działania, zwłaszcza na polu edukacyjnym i kulturalnym, by Litwini mieszkający za 

granicą zachowali litewską tożsamość narodową, 
6  Na podstawie materiału: Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. modeli współpracy pomiędzy 

państwem macierzystym a diasporą w wybranych krajach (kwiecień 2013).
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 y sprawowanie instytucjonalnej opieki nad wychodźstwem oraz ochrona praw litewskiej 
mniejszości za granicą;

 y tworzenie różnego rodzaju zachęt, mających na celu wciągniecie Litwinów z zagranicy 
do życia politycznego, ekonomicznego, kulturalnego i sportowego w macierzystym kraju. 

Zgodnie z danymi litewskiego MSZ z 2010 r. w 30 państwach na świecie działa 177 litew-
skich placówek. Najwięcej w USA – 34, w Wielkiej Brytanii – 24, w Obwodzie Kaliningradz-
kim – 22, w Polsce – 15 oraz na Białorusi – 13. W litewskich placówkach oświaty za granicą 
uczy się około 8 tysięcy uczniów. 

Podstawowym podmiotem na szczeblu rządowym, odpowiedzialnym za kształtowanie rela-
cji państwa z diasporą jest Komisja ds. Koordynowania Spraw Litwinów za Granicą, w której 
skład wchodzą premier rządu, Zarząd Wspólnoty Litwinów Świata (WLŚ) oraz ministrowie 
resortów: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Kultury, Opieki 
Społecznej i Pracy oraz Oświaty i Nauki. Zaś za organizację i realizację pomocy dla Litwinów 
za granicą odpowiada przede wszystkim Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którym wy-
odrębniono Departament ds. Litwinów za Granicą. Prowadzone tam działania stanowią reali-
zację przyjętego Strategicznego planu działalności MSZ Republiki Litwy na lata 2011-2013. 
Polegają one m.in. na obserwowaniu i kontrolowaniu stanu diaspory, jej potrzeb i rozwiązy-
waniu ewentualnych problemów. Do innych działań należy zaliczyć także przygotowywanie 
programów dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej, szczególnie w dziedzinie nauki, 
oświaty i kultury. Wspomniany Departament inicjuje także tworzenie specjalistycznych litew-
skich sieci organizacji społecznych na świecie, współpracuje ze środowiskami akademickimi 
i zawodowymi, pomaga w rozwijaniu ich więzi z Litwą. Prowadzi również działalność infor-
macyjną i konsultacyjną dla Litwinów przebywających za granicą, a zwłaszcza w kwestiach 
powrotu do ojczyzny oraz integracji w życiu politycznym, ekonomicznym, społecznym i kul-
turalnym. Istotnym elementem dla zachowania tożsamości narodowej oraz językowej jest dba-
łość o podtrzymywanie i dalszy rozwój litewskiej oświaty za granicą. Leży to, jak już wspo-
mniano, w kompetencji instytucji państwa, co znajduje zresztą wyraz w przepisach szeregu 
ustaw dotyczących finansowania i organizowania oświaty litewskiej za granicą. Przez państwo 
finansowane są także liczne przedsięwzięcia kulturalne w miejscach zamieszkiwania społeczności li-
tewskich za granicą, kolonie letnie dla dzieci i młodzieży na Litwie, a także kursy, szkolenia, konferen-
cje i inne imprezy na Litwie. Finansowane są również media litewskie w świecie. 

Niewielkie znaczenie w tym obszarze działań mają litewskie organizacje pozarządowe. 
Obecnie brak jest znaczących fundacji czy stowarzyszeń, które zajmowałyby się organizacją 
i świadczeniem pomocy diasporze litewskiej.

Węgry7

W przypadku Węgier, głównie za przyczyną dawnej dominacji etnicznej, gospodarczej 
i kulturowej na Nizinie Panońskiej, a potem z powodu związania się politycznego z domem 

7  Źródła:
Krisztina Kurdi, A hatarontuli magyarok kulturalis helyzete… (Kultura wśród Węgrów mieszkających poza 

granicami kraju…), 
http://www.hunsor.se/dosszie/hattulimagykulthelyzete.pdf
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/YU/hu/Konzuliinfo/tajekoztato_honositasi_eljarasrol.htm
http://www.htmik.hu/a-hataron-tuli-magyarok-mai-helyzete/
Węgierska Agencja Prasowa (MTI),
Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. modeli współpracy pomiędzy państwem macierzystym 

a diasporą w wybranych krajach (kwiecień 2013).
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Habsburgów, poniesionymi z tego tytułu po I wojnie światowej stratami terytorialnymi, które 
powiększyły się jeszcze po II wojnie światowej, diaspora węgierska zamieszkała na terenie 
współczesnej Słowacji, Niziny Zakarpackiej, Rumunii, Serbii i Słowenii odbiega od klasycz-
nego pojęcia diaspory. Są to społeczności należące do narodowości węgierskiej, które poza 
granicami macierzystego kraju walczą o przetrwanie kulturowe, etniczne i gospodarcze, licząc 
przede wszystkim na wsparcie władz kraju ojczystego. 

Węgrzy żyjący w krajach ościennych, ze względu na nadal widoczną dominację kulturową 
na obszarach,  na których przyszło im żyć, mają wprawdzie świadomość bycia w mniejszo-
ści, ale jednak nie jest ono zdominowane przez świadomość immanentnego zagrożenia ze 
strony miejscowego żywiołu państwowego. Węgrzy zamieszkali we wspomnianych krajach 
mają – przede wszystkim ze względów kulturowo-językowych – bardzo wysokie poczucie 
odrębności. Wynika to także z faktu, że w przeszłości to oni wyróżniali się znaczącą rolą kul-
turotwórczą na tych terenach. To oni organizowali życie gospodarcze, naukowe i kulturalne. 
To zaś wynikało z faktu, że istniejące dziś organizmy państwowe nie były jeszcze do końca 
ukształtowane, lub też rola i znaczenie obcych z ich punktu widzenia wpływów (np. na terenie 
dzisiejszej Rumunii w Siedmiogrodzie) węgierskich i saskich, okazała się wciąż dominująca. 
Widać to było wyraźnie w architekturze. Okres Monarchii Austro-Węgierskiej tylko umocnił 
te tendencje, ponieważ monarchia była państwem dualistycznym.

Według najnowszych danych w siedmiu krajach sąsiadujących z Węgrami żyje ok. 2 mln 
600 tys. Węgrów, w tym: w Rumunii – 1,5 mln, na Słowacji – ok. 600 tys., w Serbii – 300 
tys. na Ukrainie – 160 tys. Wskaźnik ten warto jednak skonfrontować z liczbą mieszkańców 
Węgier – ok. 10 mln. 

W chwili obecnej Węgrzy zamieszkali w krajach ościennych w większości żyją w dobrze 
zorganizowanych  społecznościach, prężnych pod względem kulturowym. Na przykład na 
Słowacji istnieje dziś sześć węgierskich wydawnictw literackich. Książki wydawane przez te 
oficyny trafiają również na rynek księgarski na Węgrzech, a niektóre wydawnictwa cieszą się 
w Budapeszcie ogromną renomą.

Panuje też ogólnie przyjęta zasada, że część młodej inteligencji węgierskiej z krajów ościen-
nych dąży do tego, by studia ukończyć na Węgrzech, licząc, że droga do kariery w kraju będzie 
dla nich otwarta. Obecnie stosuje się pewne ułatwienia dla węgierskiej młodzieży spoza kraju, 
przyjmowanej na studia na Węgrzech. Oprócz tego ustawowo uregulowana jest także kwestia 
ułatwień przy przyjmowaniu węgierskiego obywatelstwa przez wspomniane osoby – i tak np. 
przyjęcie obywatelstwa nie wiąże się z koniecznością zamieszkania na terenie Republiki Wę-
gierskiej. Prawo uczestniczenia w wyborach węgierskich posiadają wszyscy obywatele Wę-
gier, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania. 

Po roku 1989, kiedy powstawał nowy system polityczny, pojawiła się w praktyce politycz-
nej władz w Budapeszcie potrzeba i wola artykułowania integralności wspomnianych grup 
węgierskiej mniejszości oraz obywateli zamieszkałych w kraju. U podłoża takiego spojrzenia 
leży przekonanie, że chodzi w istocie o jeden naród węgierski. Wywołało ono zdecydowane 
protesty ze strony władz krajów ościennych, które nie mogły się pogodzić z tym punktem wi-
dzenia, utrzymując, że wprawdzie chodzi o zamieszkałych na ich terenie Węgrów, to jednak są 
oni przede wszystkim obywatelami krajów zamieszkania. A przypisywanie ich do dwóch spo-
łeczności i nadanie im prawa głosowania na Węgrzech wiąże się z nierównym traktowaniem. 
Praktyka ta została zmieniona.

I chociaż władze węgierskie właściwie wycofały się z jawnych manifestacji we wspomnia-
nym zakresie, to jednak wiele czynników wskazuje na to, że dla Budapesztu ważne jest nie 
tylko wspieranie społeczności węgierskich żyjących w krajach ościennych, lecz także powolne 
budowanie organizmu jednorodnego etnicznie, kulturowo i historycznie, lub przynajmniej tej 
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jednorodności bliskiego. Zadanie to zresztą jest ułatwione, ponieważ dla Węgrów spoza granic 
węgierskiego państwa wszystko, co węgierskie łączy się emocjonalnie z czymś, co atrakcyjne, 
pociągające i wróżące dobre perspektywy na przyszłość.

Wydaje się, że w przypadku węgierskiej mniejszości dziś najważniejsze jest parcie, które 
wynika z istniejącego nadal imperatywu, by uczynić wszystko, żeby Węgrzy po rodzimej i po 
obcej stronie granicy potrafili się samoorganizować w integralne zbiorowości, dla których 
własne dziedzictwo historyczne jest kategorią najważniejszą albo jedną z najważniejszych, 
mogącą stanowić podporę nawet w ekonomicznie trudniejszych czasach, czasach, które jedno-
cześnie niosą niejedną krytyczną uwagę pod adresem Budapesztu ze strony Unii Europejskiej 
i największych międzynarodowych organizacji finansowych.

O historycznej doniosłości tej integracji świadczy m.in. fakt, iż po I wojnie światowej, kie-
dy Węgry utraciły ok. 60% terytorium, w okresie międzywojnia odzyskanie tych terenów stało 
się niemal jedynym celem węgierskiej polityki zagranicznej. To właśnie stało się przyczyną 
wojskowego sojuszu z III Rzeszą. Natomiast po stłumieniu Węgierskiej Rewolucji 1956 r., 
w dobie kadaryzmu, oficjalny punkt widzenia sprowadzał się do tezy, że narodowość nie jest 
czynnikiem najważniejszym, granice państwowe też nie są takie ważne. Za najistotniejsze 
uznano ugruntowanie socjalistycznego internacjonalizmu. Sygnalizowane tu  wybrane infor-
macje o najnowszej historii Węgier pozwalają zorientować się co do ogromnego znaczenia 
kwestii Węgrów żyjących poza granicami w najnowszej historii tego kraju. 

Na Węgrzech sprawami Węgrów żyjących poza granicami zajmuje się Sekretariat Stanu 
ds. Polityki Narodowościowej, będący jednostką organizacyjną Ministerstwa Administracji 
i Sprawiedliwości. Sekretariatem Stanu ds. Polityki Narodowościowej kieruje podsekretarz 
stanu w randze ministra. Sekretariat ten opracował dokument Węgierska Polityka Narodo-
wa – ramy strategiczne, w którym wskazano, że głównym celem prowadzonych działań jest 
wzmocnienie poczucia wspólnoty narodu węgierskiego.

Głównym zadaniem tej jednostki jest koordynacja kontaktów instytucji państwowych i or-
ganizacji diaspory węgierskiej, monitorowanie zadań innych jednostek administracyjnych 
w zakresie polityki narodowej oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych. Budżet Se-
kretariatu na rok 2013 wynosi 15,5 mld HUF (tj. ponad 214 mln zł). Oprócz tego jednostka ta 
otrzymuje wsparcie rzeczowe ze strony rządu. Wysokość wspomnianego budżetu określana 
jest rokrocznie i zmienia się w zależności od kondycji gospodarki i wskaźników budżetu cen-
tralnego.

Na rzecz diaspory węgierskiej działają także organizacje pozarządowe. Należą do nich 
w szczególności: Informacyjne Centrum dla Węgrów żyjących poza granicami kraju, Funda-
cja Pro Minoritate, która organizuje tematyczne konferencje oraz wydaje kwartalnik poświę-
cony sytuacji mniejszości węgierskich, Fundacja Sapentia Hungariae Alapitvány zajmująca 
się rozwojem nauczania na poziomie akademickim poza granicami Węgier. 

Podstawowym forum dialogu między wszystkimi Węgrami jest działająca od 1999 r. Stała 
Konferencja Węgrów, na której, podczas corocznych posiedzeń, ma miejsce wymiana poglą-
dów i wspólne podejmowanie decyzji. Od 2011 r. działa także Komisja Diaspory Węgierskiej, 
zrzeszająca ok. 50 organizacji. Jej podstawowym celem są działania na rzecz włączania się 
członków diaspory w tworzenie pozytywnego wizerunku Węgier oraz węgierskich interesów 
na różnych forach międzynarodowych. Do działań na rzecz diaspory można zaliczyć również 
przyjęcie przez węgierski parlament (Zgromadzenie Krajowe) nowych zasad upraszczających 
procedurę uzyskiwania węgierskiego obywatelstwa, które obowiązują od 2011 roku. 
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