Wskaźnik Przychylności Uchodźcom 2016:
Polska
KLUCZOWE WYNIKI
• W badaniu Wskaźnika Przychylności Uchodźcom, Polska z uzyskanym
wynikiem (36) znajduje się znacznie poniżej globalnej i europejskiej średniej
dotyczącej przeciętnego wskaźnika chęci przyjmowania uchodźców. Liczba
osób, która wolałaby w ogóle nie przyjmować uchodźców w kraju, przewyższa
liczbę tych, którzy są gotowi przyjmować uchodźców w swoim sąsiedztwie lub
domu.
• Ponad 2/5 pytanych Polaków sądzi, że rząd powinien zrobić więcej, aby
pomóc uchodźcom.
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Jak blisko mógłbyś przyjąć ludzi uciekających przed wojną lub prześladowaniem? W swoim…
domu
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do swojego kraju
• Tylko mieszkańcy Rosji, Indonezji i Tajlandii wyrażają mniejszą gotowość do przyjmowania uchodźców niż Polacy, z
których tylko 1 na 10 osób byłaby skłonna przyjąć w swojej społeczności albo domu osoby uciekające przed wojnami i
prześladowaniami, a znacznie więcej twierdzi, że odmówiłoby uchodźcom wjazdu do kraju w ogóle (29%).
• Podobnie jak w innych rozwiniętych krajach, brak chęci przyjmowania uchodźców jest powiązany z poziomem
wykształcenia.

Ludzie powinni mieć możliwość schronienia w innych krajach, kiedy uciekają przed wojną i prześladowaniem
• Pomimo braku chęci przyjmowania uchodźców w swoich
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Całkowity społecznościach, Polacy zgadzają się z zasadą, że osoby, które
odsetek osób uciekają z powodu wojny lub prześladowań powinny mieć
zgadzających możliwość znalezienia schronienia w innych krajach: 73%
się:
osób zgadza się z tym stwierdzeniem.

• Jednak wsparcie dla tej zasady jest dużo słabsze niż w
innych krajach europejskich, za wyjątkiem Rosji. Osoby o
niższym wykształceniu oraz w wieku pomiędzy 45-54 lata w
większości nie zgadzają się z tym stwierdzeniem.

73

Nasz rząd powinien zrobić więcej aby pomóc uchodźcom, uciekającym przed wojną i prześladowaniem
• Polacy są bardzo podzieleni w kwestii tego, czy
rząd powinien zrobić więcej, aby pomoc uchodźcom
uciekającym przed wojnami i prześladowaniami.
Niemal taka sama liczba osób jest zdania, że rząd
powinien zrobić więcej (43%) oraz że nie powinien
(42%).
•Polska, jest jednym z krajów, które najsłabiej
popierają działania rządu w tym zakresie.
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