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OBIEKTYW
skiej społeczności w Ho-
landii? 

MB-K: Konkretnych działań było 
bardzo mało, poza listami do Wilder-
sa i premiera Holandii, potępiający-
mi stronę internetową PVV. Polska 
społeczność w Królestwie Niderlan-
dów jest rozproszona i nieprzygo-
towana do podejmowania tego typu 
akcji. Współczesna imigracja zarob-
kowa przerasta możliwości Polonii, 
która od lat zajmowała się swoimi 
tradycyjnymi sprawami (nauka języ-
ka polskiego, kultywowanie rodzimej 
kultury itp.). Poza tym nasz rząd nie 
widzi potrzeby wspierania rodaków 
na obczyźnie (poza nauczaniem dzie-
ci języka polskiego). Opublikowałam 
w tutejszej prasie kilka artykułów 
przedstawiających sytuację z punk-
tu widzenia imigrantów. Obecnie po-
stuluję dialog polsko-holenderski na 
szczeblu obywateli i organizacji po-
zarządowych, aby sprostać nowym, 
wspólnym problemom. Bo one istnie-
ją, tylko że Wilders pokazuje sprawę 
jednostronnie – w roli winowajców 
stawia m.in. Polaków, a z trudnościa-
mi spotykają się przecież również 
sami imigranci.

ILE
KOSZTUJE ŻYCIE
W HOLANDII

:  Najpierw niechęć Partii Wol-
ności skierowana była w mu-
zułmanów, potem w Greków, 
teraz przyszła kolej na Pola-
ków. Skąd tak silna wrogość 
wobec naszych rodaków?

MB-K: Od maja 2002 r., kiedy zamor-
dowano polityka Pima Fortuyna, Ho-
landia żyje podszyta strachem przed 
obcymi. Najpierw byli to muzułma-
nie, którym zarzucano fanatyzm 
religijny, potem z Turków i Marokań-

czyków zrobiono kozłów ofiarnych 
niewykazujących chęci do integracji. 
Na to wszystko nałożyło się poszerze-
nie UE w 2004 r., którego Holandia 
obawiała się już w okresie przedak-

cesyjnym. Kraj ten wciąż 
ma problemy z własną toż-
samością ze względu na ro-
snącą liczbę imigrantów, 
głównie z Polski, i kurczącą 
się liczbę ludności lokalnej. 
Holendrzy bombardowani 
są negatywnym przekazem 
w prasie, w tym wypowie-
dziami niektórych polity-
ków. Części z nich wydaje 
się, że Polacy zabierają im pracę, ale 
Holendrzy przecież sami nie chcą 
pracować na stanowiskach dla osób 
o niskich kwalifikacjach.

ILE
KOSZTUJE ŻYCIE
W HOLANDII

:  Co konkretnie działa na nieko-
rzyść przybyszów znad Wisły?

MB-K: Polacy stwarzają problemy 
w przestrzeni publicznej. Wynika to 
głównie z nadużywania przez nich 
alkoholu, co skutkuje wypadkami sa-
mochodowymi, głośnymi imprezami, 
brakiem kultury osobistej. Wyrwa-

ni spod kontroli społecznej w rodzi-
mym środowisku, robią, co chcą, nie 
licząc się z lokalnymi normami. Za-
chowanie małej grupy imigrantów 
(głównie ludzi z prowincji) rzutuje 
niestety na wizerunek wszystkich Po-
laków w Holandii. W efekcie pojawia-
ją się zarzuty, że nasi rodacy nie chcą 
się integrować, podobnie jak Turcy 
czy Marokańczycy, bo nie uczą się 
niderlandzkiego. Holendrzy, mający 
złe doświadczenia z poprzednią falą 
imigracji zarobkowej, boją się, że po-
wstaną polskie getta, a niezintegro-
wani Polacy będą mieli słabe szanse 
na rynku pracy, zwłaszcza w okresie 
kryzysu. Nowym problemem są kre-
dyty na 30 lat, które Polacy zaciągają 
na zakup mieszkania. To duża lek-
komyślność, jeśli nie ma się stałego 
zatrudnienia. Kupić dom jest łatwo, 
natomiast w czasie kryzysu ze spłatą 
odsetek lub sprzedażą może być bar-
dzo trudno. 

ILE
KOSZTUJE ŻYCIE
W HOLANDII

:  Pojawił się również zarzut o tu-
rystykę zasiłkową.

MB-K: To kolejna łatka, którą przy-
kleił nam minister pracy Henk Kamp. 
W ubiegłym roku nazwał Polaków 
„turystami zasiłkowymi”. Liczby na 
to nie wskazują, ale minister twierdzi, 
że mamy do czynienia z początkiem 
zjawiska. To reakcja rządzącej partii 
VVD na wzrost popularności antyimi-
granckiej partii Wildersa.

ILE
KOSZTUJE ŻYCIE
W HOLANDII

:  W jaki sposób rynek pracy za-
reagował na inicjatywę Wil-
dersa? Pracodawcy z większą 
rezerwą podchodzą do kandy-
datów z Polski?

MB-K: W interesie Holandii jest, 
aby Polacy tam pracowali. W dzień 
po rozpoczęciu działalności portalu 
ostro go potępił Bernard Wientjes, 
szef najważniejszej organizacji pra-
codawców – VNO-NCW. Na agencje 
pracy padł strach, ponieważ bez Pola-
ków biorą w łeb ich interesy. Niestety 
w miejscach zatrudnienia niektórzy 
przełożeni wykorzystywali sytuację, 
szantażując Polaków, że jeśli nie wy-
konają zadania, zostaną zgłoszeni na 
stronę internetową Wildersa. Ale to 
pojedyncze przypadki. Obecnie trwa 
sezon w szklarniach – naszych roda-
ków ściąga się tu na potęgę. Za pracą 
do Holandii przyjeżdżają też bezro-
botni Grecy i Hiszpanie, więc konku-
rencja rośnie. Szkoda, że tak niewielu 
pracodawców naprawdę troszczy się 
o swoich tymczasowych pracowników 
i dba tylko o to, by utrzymać niskie 
koszty prowadzenia biznesu.

Rozmawiała Agnieszka Bałazy

Małgorzata Bos-KarczewsKa mieszka w Holan-
dii od 31 lat. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie 
w Amsterdamie. Pracowała w holenderskiej gazecie 
„De Volkskrant”, a w latach 1993–2001 była haską 
korespondentką „Rzeczpospolitej”. W 2005 r. otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi RP za promocję Polski w mediach 
holenderskich w okresie przedakcesyjnym. Portal Polo-
nia.nl prowadzi od 2001 r.

w raporcie pt. „Polscy imigranci” opu-
blikowanym we wrześniu 2011 r. przez 
holenderski Instytut Badań społecznych 
(scP) stwierdzono, że   Polaków czuje 
się dyskryminowana.

OBIEKTYW

„Straciłeś pracę przez Polaka, Bułgara czy Rumuna? Chcielibyśmy o tym 
usłyszeć” – w ten sposób portal Geerta Wildersa, lidera holenderskiej 
Partii Wolności, zachęca do składania skarg na imigrantów zarobkowych. 
O szczegółach mówi Małgorzata Bos-Karczewska, redaktor naczelna 
portalu Polonia.nl, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Polskich – STEP

HOLANDIA

Walka z Polakami?
ILE
KOSZTUJE ŻYCIE
W HOLANDII

:  Opozycja rządowa sta-
nowczo potępiła inicjaty-
wę nacjonalistów z Partii 
Wolności (PVV), podobnie 
zareagowały tamtejsze 
media. Jakie jest oficjalne 
stanowisko holenderskie-
go rządu w tej sprawie?

Małgorzata Bos-Karczewska: 27 
marca parlament w Hadze więk-
szością głosów przyjął uchwałę 
potępiającą portal Geerta Wil-
dersa. Wniosek zyskał popar-
cie niemal całej opozycji oraz 
wsparcie współrządzącej par-
tii chadeków CDA. Jednak rząd 
Holandii wciąż nie zdystanso-
wał się do treści publikowanych 
na stronie. Premier Mark Rut-
te powtarza, że jest to inicjatywa 
partii politycznej, a nie rządu. 
Z jego postawą wielu Holendrów 
się nie zgadza. Wielka szkoda, że 
polski rząd nie wystąpił z kryty-
ką przyzwolenia władz Holandii 
na składanie donosów na Po-
laków. Poczuliśmy się osamot-
nieni. Na szczęście Parlament 
Europejski 15 marca przyjął re-
zolucję potępiającą stronę PVV.

ILE
KOSZTUJE ŻYCIE
W HOLANDII

:  Wiadomo już, ile skarg na 
emigrantów wpłynęło do 
portalu www.meldpunt-
middenenoosteuropeanen.
nl?

MB-K: Wilders chwalił się, że 
dostał 100 tys. e-maili, ale są 
wśród nich także listy chwalą-
ce Polaków. Po Holandii krąży 
e-mail, w którym obywatele kra-

ju wzajemnie zachęcają się do 
pisania pozytywnych „dono-
sów” na Polaków. Wilders ma 
opublikować wyniki swojej akcji 
i chce je przedstawić ministrowi 
pracy Henkowi Kampowi. Waż-
ne jest to, że w efekcie całego 
zamieszania ostatnio z frakcji 
partii Wildersa wystąpił jeden 
polityk, Hero Brinkman. W ten 
sposób rząd stracił większość 
w parlamencie. To skutek po-
wstania portalu Wildersa – jego 
partia traci popularność, a rząd 
ma duży problem.

ILE
KOSZTUJE ŻYCIE
W HOLANDII

:  Czy Polacy w Holandii 
mogą czuć się napiętno-
wani? 

MB-K: Na portalu www.polonia.
nl poprosiliśmy naszych roda-
ków, by zgłaszali nam przypad-
ki dyskryminacji. Od dłuższego 
czasu otrzymujemy sygnały 
złego traktowania Polaków. Jest 
ich jednak bardzo mało w świe-
tle wyników raportu SCP (ho-
lenderskiego Instytutu Badań 
Społecznych). Ludzie boją się 
lub nie chcą o tym mówić. Poza 
tym wielu Polaków nie wie, do-
kąd zwrócić się o pomoc przy 
tym problemie. Brak jest infor-
macji, punktów pomocy. Z kolei 
Holendrzy chcieliby, aby Pola-
cy wszędzie porozumiewali się 
po niderlandzku.

ILE
KOSZTUJE ŻYCIE
W HOLANDII

:  Czy w związku z portalem 
Wildersa pojawiły się 
konkretne działania pol-

Ku mojemu zaskoczeniu 
bardzo wielu Holendrów od 

razu potępiło portal Wildersa, a co 
ważniejsze, miała miejsce erupcja 
sympatii do Polaków i wzrost 
zainteresowania naszym krajem – 
mówi Małgorzata Bos-Karczewska

Dzięki inicjatywie największej agencji 
pracy zatrudniającej Polaków w Holan-
dii – otto workforce – powstała strona 
www.propolen.nl, na której Holendrzy 
mogą wyrażać swoją sympatię do Po-
laków.


