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S łowa k luczowe polityka migracyjna, uchodźcy, Niemcy, pomoc socjalna

Abstrak t Przedmiotem artykułu jest analiza polityki integracyjnej Niemiec wobec uchodźców ubie-
gających się o pobyt w Niemczech oraz próba oceny charakteru i zakresu pomocy udziela-
nej w ośrodkach dla uchodźców. 
Autorzy koncentrują się na regionalnym wymiarze polityki wobec uchodźców, problemach 
związanych z realizacją jej założeń, a także specyficznych uwarunkowaniach udzielania 
pomocy socjalnej. Analiza opiera się na działaniach realizowanych przez ośrodek dla 
uchodźców Billstieg. 
Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jaka liczba 
uchodźców przebywa w ośrodkach w Hamburgu, tj. jaka jest skala zjawiska w tym mieście? 
Czy i jakie problemy pojawiły się wraz z wdrożeniem „polityki otwartych drzwi”? Jakie 
działania na rzecz integracji proponuje się uchodźcom? Jakie podmioty są odpowiedzialne 
za realizację zadań związanych z polityką socjalną wobec uchodźców w Niemczech? Jaką 
pomoc uchodźcom oferują agendy państwowe, a jaką organizacje pozarządowe w ośrodku 
Billstieg? Czy oferowane formy wsparcia są adekwatne do potrzeb uchodźców? 
W pracy wykorzystano analizę instytucjonalno-prawną, analizę treści, analizę danych 
zastanych oraz analizę komparatystyczną.
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Immigration policy solutions for Germany based on the example of the Billstieg refugee 
center in Hamburg.
Key words migration policy, refugees, Germany, social assistance

Abstrac t The subject of the article is the analysis of Germany’s integration policy towards refugees 
applying for a stay in Germany and an attempt to assess the nature and scope of assistance 
provided in refugee centers.

 T he authors focus on the regional dimension of policy towards refugees, problems related 
to the implementation of its assumptions, as well as specific conditions for the implemen-
tation of social assistance, its characteristics and character. The analysis is based on the 
presentation of activities carried out by the Billstieg refugee center.

 T he authors attempt to answer the following research questions: What is the scale of refu-
gees staying in the centers in Hamburg? What problems have emerged with the open-door 
policy? What activities are carried out with refugees for integration? Which entities are re-
sponsible for the implementation of tasks related to social policy for refugees in Germany? 
What assistance to refugees does the State’s agencies offer and what non-governmental 
organizations in the Billstieg center? Are the forms of support offered adequate to the needs 
of refugees?
The analysis was carried out using content analysis, analysis of existing data, comparative 
analysis, statistical analysis.

Wstęp
W 2015 r. do Niemiec przybyło ponad milion uchodźców. Pochodzą oni głównie z Syrii, Afga-
nistanu, Erytrei, Iraku i Libii. Według ONZ wojna w Syrii pochłonęła od 2011 r. ponad 220 
tys. ofiar, ponad 11 mln Syryjczyków zostało przesiedlonych, a ponad 4 mln uciekło za granicę. 
Ci, którzy nie zdecydowali się na wyjazd do Turcji, Jordanii i Libanu, próbują złożyć wniosek 
o azyl w Unii Europejskiej (Wahlers, 2016, s. 5).

Niemcy odgrywają przewodnią rolę w kryzysie migracyjnym, z którym zmaga się Unia Eu-
ropejska. Przynosi on zagrożenia i wyzwania, ale daje również możliwość pokazania, że stać ich 
na przejęcie międzynarodowej odpowiedzialności za pomoc uchodźcom oraz przedstawienie im 
zachodnich wartości – takich jak wolność, pluralizm, demokracja i poszanowanie praw człowie-
ka – których przyswojenie jest warunkiem skutecznej integracji.

Przedmiotem artykułu jest analiza polityki integracyjnej Niemiec wobec uchodźców ubie-
gających się o pobyt w Niemczech oraz próba oceny charakteru i zakresu pomocy udzielanej 
w ośrodkach dla uchodźców. Autorzy zaprezentują działania realizowane przez ośrodek dla 
uchodźców Billstieg. Analiza jest próbą odpowiedzi na pytania badawcze: Jaka jest aktualnie 
liczba uchodźców przebywających w ośrodkach w Hamburgu? Czy i jakie problemy pojawiły 
się wraz z wdrożeniem „polityki otwartych drzwi” w Niemczech? Jakie formy integracji pro-
ponowane są uchodźcom? Jaką pomoc oferują uchodźcom agendy państwa, a jaką organizacje 
pozarządowe w ośrodku Billstieg? Czy formy wsparcia są adekwatne do potrzeb uchodźców? 
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W badaniach zastosowano analizę instytucjonalno-prawną, analizę treści, analizę danych 
zastanych oraz analizę komparatystyczną.

Ustalenia terminologiczne
Migracje są zjawiskiem powszechnym, towarzyszą ludzkości od wieków. Przyczyny migracji 
można podzielić na ekonomiczne oraz pozaekonomiczne. Według modelu push-pull taką de-
cyzję podejmuje się w oparciu o analizę czynników wypychających, takich jak konflikty mię-
dzynarodowe, konflikty zbrojne, reżimy totalitarne, prześladowania, przymusowe przesiedle-
nia, dyskryminacja, terroryzm, ubóstwo, bezrobocie, klęski żywiołowe, katastrofy ekologiczne, 
jak również przyciągających: gwarancja minimum socjalnego, otwarty rynek pracy, możliwość 
kształcenia, poziom rozwoju gospodarczego, łączenie rodzin, szansa osiągnięcia dobrobytu, de-
mokracja, rządy prawa, skuteczna ochrona praw człowieka, pluralizm (Balicki, 2012, s. 19).

Pojęcie imigracja (od łacińskiego immigrare – wprowadzić się) oznacza rodzaj ruchu wę-
drówkowego ludności, a także napływ ludności na terytorium państwa. Imigracja stanowi etap 
końcowy procesu emigracji. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. „»imigracja« oznacza działanie, w wyniku 
którego osoba ustanawia swoje miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego 
na okres, który wynosi co najmniej dwanaście miesięcy lub co do którego przewiduje się, że bę-
dzie on tyle wynosić, będąc uprzednio rezydentem innego państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego” (PE, 2007).

W literaturze przedmiotu występują dwa znaczenia terminu uchodźca. Ogólne obejmuje on 
wszystkie osoby zmuszone do opuszczenia miejsca zamieszkania przez okoliczności od nich 
niezależne, np. klęski żywiołowe bądź sytuacje powodowane przez człowieka (wojna, prześla-
dowanie). W znaczeniu prawnym określenie to dotyczy wszystkich osób przebywających poza 
terytorium państwa, w którym zamieszkiwały na stałe, z powodu uzasadnionej obawy prześla-
dowania ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecz-
nej i poglądy polityczne oraz niekorzystających z ochrony jakiegokolwiek państwa (Wierzbic-
ki, 1993, s. 9). Pojęcie uchodźcy zostało również zdefiniowane w Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźców sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. 1991). Według niej jest to osoba 
spełniająca jednocześnie następujące warunki: 

przebywa poza terytorium kraju, którego jest obywatelem lub w którym dawniej zamieszkiwała na 
stałe, w sposób uzasadniony obawia się prześladowania z powodu swojej rasy, religii, narodowości, 
przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, z powodu tych 
obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada lub – jeśli jest 
bezpaństwowcem – nie chce lub nie może powrócić do państwa swego dawnego stałego zamieszkania.

Na potrzeby niniejszego artykułu autorzy będą stosować określenie uchodźca w stosunku do 
imigrantów ubiegających się o azyl w Niemczech.
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Polityka imigracyjna Niemiec
Do lat 90. XX w. w Niemczech nie podjęto żadnych działań na rzecz stworzenia długofalowej 
polityki imigracyjnej. Polityka rządu CDU–CSU w latach 80. opierała się na trzech filarach: pro-
mocji i integracji legalnych imigrantów i ich rodzin, ograniczeniu imigracji spoza Wspólnoty Eu-
ropejskiej oraz działaniach na rzecz zachęcenia imigrantów do dobrowolnego powrotu. Kolejne 
rządy formułowały programy służące dostosowaniu napływu pracowników cudzoziemskich do 
potrzeb i wymagań niemieckiego rynku pracy. Przez prawie pół wieku polityka dotycząca imi-
grantów w Niemczech ograniczała się do takich regulacji, dopiero z czasem zaczęto dostrzegać 
to, co określa się jako tymczasowa społeczna imigracja. Wraz z przejęciem władzy przez koalicję 
lewicową SPD–Zieloni nastąpiły kolejne zmiany. Zliberalizowany został system pobytu i system 
pozwoleń na pracę, a także wdrożono program przeznaczony dla wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów (Lesińska, 2013, s. 115–116). Według danych Federalnego Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych z 2016 r. w Niemczech przebywało 9 107 893 emigrantów (Bundesministerium des 
Innern, 2016, s. 276). Liczba osób z imigranckim pochodzeniem stanowiła 11,29% całej populacji 
kraju. 8,5 mln imigrantów posiadało niemieckie obywatelstwo (Lesińska, 2013, s. 108). W 2015 r. 
do Niemiec przybyło 2 136 954 imigrantów. Najliczniejszą grupę stanowili Syryjczycy – 5,3%, 
Rumuni – 10,0% oraz Polacy – 9,2% (Bundesministerium des Innern, 2016, s. 21).

Kryzys uchodźczy wywołał w Niemczech nowe problemy. Jednym z nich jest wybuch pra-
wicowego ekstremizmu i akty przemocy (Zeit Online, 2015), kolejnym natomiast ustanowienie 
zasad podejmowania decyzji o przyznaniu azylu. Czy wystarczającym kryterium jest znajomość 
języka niemieckiego lub posiadanie pracy? Co z dziećmi i młodzieżą, które już chodzą do nie-
mieckich szkół i nie znają innego życia niż to w Niemczech? W konsekwencji zaproponowano, 
aby rodziny imigrantów bez szans na otrzymanie azylu, które zdecydują się na powrót do kraju 
pochodzenia, nagradzać premią (Der Spiegel Online, 2015). Zdaniem lewicowej partii Die Lin-
ke problem uchodźców należy rozwiązać poprzez inwestowanie w regionach ich pochodzenia 
(szczególnie na Bałkanach), w ten sposób bowiem zmniejszy się motywację tamtejszej ludności 
do migracji (Kammholz, 2015). Pomimo kryzysu migracyjnego pojawiają się jednak również 
opinie, że napływ imigrantów może być zbawienny, ponieważ dynamika procesów demogra-
ficznych nie wskazuje na łatwą zastępowalność pokoleń, a niemiecka gospodarka potrzebuje siły 
roboczej. Integracja poprzez rynek pracy może okazać się rozwiązaniem problemów związanych 
z napływem imigrantów (Niejahr, 2015).

Hamburg jako miejsce przyjęcia uchodźców
Hamburg zamieszkuje 1,86 mln ludzi, z czego 13,9% stanowią imigranci (obywatele 183 różnych 
krajów). 31,5% mieszkańców Hamburga posiada korzenie migracyjne. Największym okręgiem 
administracyjnym miasta jest Hamburg Mitte (289 tys. mieszkańców). W ośrodkach pierwszego 
przyjęcia (Erstaufnahmestelle) oraz w ośrodkach docelowych (Wohnunterkunft) położonych na 
tym terenie znajduje się 7 339 miejsc (Hamburg.de, 2017b). 
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Hamburg każdego roku przyjmuje ok. 2,5% wszystkich imigrantów przybywających do kra-
ju. W 2015 r. o azyl w Niemczech ubiegało się 890 tys. uchodźców (w 2016 r. – 280 tys.).

Analiza powyższych danych wskazuje, że w latach 2010–2016 do Hamburga przybyło 98 908 
uchodźców. Największy napływ nastąpił w 2015 r. – 40 868 osób (wzrost o 63,04% w stosunku 
do 2014 r.). W 2016 r. (m.in. dzięki umowie z Turcją zawartą 18 marca 2016 r.1) nastąpił spadek 
liczby imigrantów ubiegających się o ochronę w Hamburgu o 60,44 % w stosunku do 2015 r.

Tabela 1. Imigranci ubiegający się o ochronę w Hamburgu w latach 2010–2016

Rok Liczba cudzoziemców ubiegających się o ochronę 
w Hamburgu

Cudzoziemcy pozostający  
w Hamburgu

2016 16 176 9 448
2015 40 868 22 315
2014 12 635 6 638
2013 7 833 3 619
2012 5 022 2 091
2011 3791 1546
2010 3574 1378

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hamburg.de (2017a).

Procedura azylowa w Niemczech
Do ośrodków pierwszego przyjęcia trafiają uchodźcy zaraz po przybyciu do Niemiec. Tu otrzy-
mują dowód przybycia (Ankunftsnachweis). Jest to dokument potwierdzający legalność pobytu 
i uprawniający do świadczeń, takich jak nocleg, wyżywienie oraz opieka medyczna. Uchodźcy 
mogą tu przebywać do 6 miesięcy lub do rozpatrzenia wniosku o azyl (AsylG, 1992).

Pobyt uchodźców na terenie Niemiec reguluje prawo o azylu (Asylgesetz), rozdział 6: Pra-
wo pobytu w trakcie procedury azylowej (Recht des Aufentchalt während des Asylverfahrens) 
(AsylG, 1992). Określone są tutaj zasady, na jakich osoba ubiegająca się o azyl może przebywać 
w Niemczech, dokumenty, które na ten czas otrzymuje, a także możliwości dotyczące badań 
zdrowotnych czy zatrudnienia (AufenthG, 2004, § 55, 61, 62).

Uchodźcy najczęściej składają wnioski o azyl w ośrodku pierwszego przyjęcia, w którym 
znajdują się oddziały zewnętrzne Urzędu Federalnego do spraw Migracji i Uchodźców (Bun-
desamt für Migration und Flühtlinge), zgodnie z § 14 ust. 2 prawa azylowego (AsylG, 1992). Po 
złożeniu wniosku dotychczasowy dowód przybycia zostaje zastąpiony przez tzw. zaświadczenie 
o legalności pobytu (Aufenthaltsgestattung). Zaświadczenie to zobowiązuje do pozostania na 
określonym terenie (najczęściej w konkretnym okręgu administracyjnym). Imigranci pochodzą-
cy z krajów zaliczanych do bezpiecznych są zobowiązani do pozostania w ośrodkach pierwszego 

1 Podstawą porozumienia UE–Turcja z dnia 18 marca 2016 r. jest zgoda Turcji na przyjęcie z powrotem wszystkich 
imigrantów, którzy dotrą stamtąd do Grecji, oraz zobowiązanie krajów UE do przyjmowania syryjskich imigrantów 
bezpośrednio z obozów w Turcji. Za każdego odesłanego z Grecji Syryjczyka UE ma przyjąć jednego syryjskiego 
uchodźcę z Turcji.
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przyjęcia do czasu decyzji rozstrzygającej o azylu. Uchodźcy, którzy pochodzą z tzw. krajów 
mało bezpiecznych, np. z Syrii, przebywają w ośrodkach pierwszego przyjęcia do trzech mie-
sięcy. Po tym czasie ich prawo pobytu rozszerza się na teren całych Niemiec. Najważniejszy 
etap w postępowaniu azylowym w Niemczech to przesłuchanie, którego celem jest poznanie 
doświadczeń uchodźcy związanych z ucieczką. Podczas przesłuchania może być obecny adwo-
kat lub przedstawiciel Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, a w przypadku niepełnoletnich 
pozostających bez opieki również kurator. Jeżeli występują wątpliwości co do tożsamości osoby 
ubiegającej się o ochronę, zlecana jest analiza językowa i tekstowa. Takie przypadki są zawsze 
rejestrowane w oddziale bezpieczeństwa urzędu, współpracującym ściśle z komórką do spraw 
ochrony przed terroryzmem. W przypadku każdego wniosku o azyl urząd sprawdza, czy i w ja-
kiej formie uchodźcy przysługuje ochrona. Jeśli istnieją przesłanki do udzielenia ochrony, urząd 
wydaje pozytywną decyzję, która może rozstrzygać o przyznaniu:

 – statusu uchodźcy, zgodnie z § 3 prawa azylowego (AsylG, 1992), bazującego na konwencji 
genewskiej dotyczącej statusu uchodźców;

 – azylu ze względów politycznych, zgodnie z art. 16a ustawy zasadniczej (Ustawa, 2010), 
jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że po powrocie do kraju pochodzenia osoba ubiegająca 
się o jego nadanie będzie prześladowana (ze względu na rasę, narodowość, przekonania 
polityczne, religię czy przynależność do określonych grup społecznych) i że ucieczka była 
jedynym wyjściem, aby uniknąć prześladowania (AsylG, 1992);

 – ochrony uzupełniającej, zgodnie z § 4 prawa azylowego, jeżeli osoba nie kwalifikuje się do 
objęcia ochroną w postaci statusu uchodźcy ani azylu ze względów politycznych, a wiado-
mo, że grożą jej poważne szkody, jeżeli wróci do kraju pochodzenia; za poważne szkody 
uważa się tu nałożenie lub wykonanie kary śmierci, katusze, nieludzkie kary czy poważne 
i zindywidualizowane zagrożenie dla życia osoby cywilnej wskutek masowej przemocy 
w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego (AsylG, 1992);

 – zakazu deportacji, zgodnie z § 60 prawa pobytowego, który może zostać zastosowany, je-
żeli nie ma możliwości przyznania powyższych formy ochrony oraz jeżeli powrót do kraju 
pochodzenia wiąże się z pogwałceniem Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka 
lub z konkretnym zagrożeniem życia, zdrowia i wolności.

Jeżeli uchodźcy przyznano azyl lub status uchodźcy, to otrzymuje on z Urzędu ds. Cudzoziem-
ców zezwolenie na pobyt (Aufenthaltserlaubnis) na okres trzech lat. Po tym czasie może zostać 
przyznane zezwolenie na osiedlenie się (Niederlassungserlaubnis), jeśli dana osoba utrzymuje się 
samodzielnie i zna język niemiecki. Imigrant, któremu została przyznana ochrona uzupełniająca, 
może otrzymać zezwolenie na pobyt na okres jednego roku, które potem zostaje ewentualnie 
przedłużone na kolejne dwa lata. Po co najmniej pięciu latach może być udzielone zezwolenie na 
pobyt stały, pod warunkiem spełnienia dalszych warunków, takich jak utrzymywanie się bez po-
mocy państwa i wystarczająca znajomość języka niemieckiego. Jeżeli został zastosowany zakaz 
deportacji do kraju pochodzenia, to pozwolenie na pobyt jest przyznane na okres jednego roku, 
ale może być później przedłużone (Bundesamt für Migration und Flüchtlige, 2016).
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Urząd Federalny może cofnąć prawo do azylu i statusu uchodźcy, jeśli w późniejszym okresie 
nie są spełniane wymagania dla określonej ochrony. Dzieje się tak w przypadku, gdy sytuacja się 
zmieniła i prześladowania nie mają już miejsca, a ludziom po powrocie do kraju pochodzenia nie 
grozi niebezpieczeństwo (AsylG, 1992, § 73).

Wyróżnia się dwa rodzaje odmowy przyznania ochrony: 
 – odmowa prosta (imigrantowi zostaje wskazany termin opuszczenia Niemiec – 30 dni), 
 – odmowa oczywiście bezzasadna (termin wyjazdu określony jest w ciągu tygodnia). 

Za deportację odpowiedzialny jest Urząd ds. Cudzoziemców.
Wobec imigrantów, którzy po negatywnej decyzji w procedurze azylowej nie chcą dobrowol-

nie opuścić Niemiec, stosuje się zakaz wjazdu i pobytu na terenie Niemiec jak również zakaz 
ponownego wjazdu (AufenthG, 2004, § 11).

Ośrodki dla uchodźców w Hamburgu
W Hamburgu funkcjonuje jeden centralny ośrodek pierwszego przyjęcia, 25 decentralnych 
ośrodków pierwszego przyjęcia (Zentrale Erstaufnahme) dla 5 723 uchodźców oraz 121 ośrod-
ków docelowych dla 27 tys. osób (Hamburg.de, 2017c).

Centralny ośrodek pierwszego przyjęcia jest pierwszym punktem kontaktowym dla uchodź-
ców przybywających do Hamburga. Mogą w nim przebywać do pięciu dni. To tutaj odbywa 
się rejestracja i pierwsze badania lekarskie, jak również podejmuje się decyzję, czy uchodźca 
pozostanie w Hamburgu, pojedzie do innego landu czy opuści Niemcy. W tym czasie uchodźcy 
składają wniosek o udzielenie azylu (w ośrodku znajduje się oddział Federalnego Urzędu ds. Mi-
gracji i Uchodźców) oraz dostają przydział do określonego decentralnego ośrodka.

Decentralne ośrodki prowadzone są przez organizacje pomocowe, takie jak np. fördern&woh-
nen, Niemiecki Czerwony Krzyż (Deutsches Rotes Kreutz), Joannici Dzieło Pomocy (Johanitter 
Unfall-Hilfe), Arbeiter-Samariter-Bund, Malteser Hilfstdienst gGmgH, Arbeiterwohlfahrt Lan-
desverband Hamburg e.V. Uchodźcy mogą zacząć się uczyć języka niemieckiego i zobaczyć, jak 
działa system szkolny i przedszkolny. Ponadto mają zapewnioną opiekę lekarską i poradnictwo 
socjalne. W trakcie pobytu w ośrodku decentralnym, w którym mogą przebywać do sześciu 
miesięcy, otrzymują przydział do konkretnego docelowego ośrodka. Przydziałowi przyświeca 
zasada różnorodności kulturowej, co oznacza, że w ośrodkach są kwaterowani uchodźcy z róż-
nych kręgów kulturowych.

Uchodźcy przebywający w ośrodkach decentralnych otrzymują pomoc w formie rzeczowej, 
która jest uzupełniana zasiłkami pieniężnymi. Osoba samotna dostaje 145 EUR miesięcznie, 
małżeństwo – 131 EUR na osobę. Wysokość dodatku na dziecko wynosi: dzieci do 5 lat – 81 
EUR, 6–13 lat – 93 EUR, 14–17 lat – 76 EUR (Flüchtlingsrat, 2016).

Po trafieniu do docelowych ośrodków uchodźcy otrzymują zasiłki pieniężne (według prawa 
azylowego) na codzienne życie: 332 EUR dla osoby samotnej oraz 299 EUR dla osoby w związ-
ku. Dodatki na dzieci to: dzieci do 5 lat – 206 EUR, 6–13 lat – 258 EUR, 14–17 lat – 265 EUR. 
Państwo niemieckie pomaga również w opłacaniu czynszu i mediów (Flüchtlingsrat, 2016, § 53).
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Uchodźcy przebywający w ośrodkach centralnych ponad 15 miesięcy mogą ubiegać się o re-
gularne zasiłki z pomocy społecznej, które wynoszą 409 EUR na osobę samotną we własnym 
mieszkaniu oraz 368 EUR na osobę w związku. Wyjątek stanowi osoba samotna mieszkająca 
jeszcze w ośrodku, która otrzymuje 368 EUR. Dodatki na dzieci to: dzieci do 5 lat – 237 EUR, 
6–13 lat – 291 EUR, 14–17 lat – 311 EUR (Flüchtlingsrat, 2016). Przyznanie określonego zasiłku 
socjalnego jest uzależnione również od statusu pobytu w Niemczech.

Ośrodek dla uchodźców Billstieg
Ośrodek w Billstieg jest jednym z największych ośrodków docelowych dla uchodźców w Ham-
burgu. Znajduje się w okręgu administracyjnym Hamburg Mitte. Na przełomie lat 80. i 90. 
mieszkało tu wielu uchodźców z Polski.

Ośrodek dysponuje 620 miejscami. Około połowa mieszkańców to rodziny romskie z kra-
jów byłej Jugosławii i Kosowa, ok. 40% pochodzi z Afganistanu, a ok. 10% z Syrii. Uchodźcy 
mogą liczyć na pomoc w formie poradnictwa socjalnego i w załatwianiu codziennych spraw 
życiowych, tj. wsparcie w sprawach urzędowych (np. tłumaczenie korespondencji, uzgadnianie 
terminów w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego itp.). Mieszkają w 150 mieszkaniach, z któ-
rych każde ma własną łazienkę i kuchnię. Pobyt w ośrodku jest odpłatny. Mieszkańcy dokonują 
opłat z zasiłków pieniężnych otrzymanych z urzędu socjalnego (Sozialamt) lub Centrum Pracy 
(JobCenter).

Pracownicy ośrodka Billstieg inicjują działania oraz projekty mające na celu skuteczną in-
tegrację uchodźców. Odbywają się tu kursy, np. gotowania, tańca dla dzieci, taneczno-teatralny, 
języka niemieckiego dla dorosłych, komputerowy dla dzieci z różnych grup wiekowych, foto-
graficzny, hip-hopu, trening pisania podań o pracę, poradnictwo zawodowe. Organizowane są 
również zajęcia sportowe dla dzieci oraz spotkania grupowe dla dziewcząt i młodych kobiet. Na 
terenie ośrodka DRK zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 do 7 lat, a także organizuje 
cykliczne spotkania dla rodziców. Raz w roku przygotowywany jest wspólnie z innymi instytu-
cjami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom festyn Święto Lata (Sommerfest). W takich kwe-
stiach jak robienie zakupów, zamówienie wizyty u lekarza czy aktywne spędzanie czasu wolne-
go pomagają uchodźcom również mieszkańcy Hamburga.

Ośrodek dla uchodźców Billstieg na tle innych wyróżnia się również tym, że pracują tu peda-
godzy socjalni Jugendamtu (Urząd ds. Dzieci i Młodzieży). Urzędnicy wspierają rodziny w prze-
zwyciężaniu codziennych problemów związanych z wychowaniem dzieci oraz adaptacją w no-
wym środowisku. Jest to szczególne miejsce, ponieważ uchodźcy tu przebywający ze względu 
na swoje doświadczenia związane z wojną i bezpośrednim zagrożeniem życia mają problemy, 
które negatywnie wpływają na rozwój ich dzieci. Brak znajomości języka niemieckiego pogłębia 
ten stan.

Działania Jugendamtu regulowane są prawem socjalnym w zakresie pomocy dzieciom 
i młodzieży (SGB VIII – Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe) (SGB, 
1990). Urząd kieruje je przede wszystkim do rodzin dysfunkcyjnych, gdyż mają na celu wsparcie 
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funkcji rodzicielskiej. Pomoc oferowana jest w formie stacjonarnej oraz ambulatoryjnej. Forma 
ambulatoryjna polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i wsparcia dziecka w miejscu jego za-
mieszkania. Tę formę na zlecenie pedagogów socjalnych realizują najczęściej asystenci rodziny. 
Asystent rodziny wspierający rodzinę uchodźczą odpowiedzialny jest m.in. za kontakt z leka-
rzem (umawianie, asystowanie rodzicom podczas wizyt u lekarza) oraz kontakty z nauczycielem 
w szkole czy przedszkolu. Asystenci pełnią również rolę tłumaczy w kontaktach z instytucjami. 
Forma stacjonarna to najczęściej tzw. mieszkania chronione, które są przeznaczone dla dzieci 
i młodzieży do 21 roku życia pozostających bez opieki rodziców. Formą stacjonarną są również 
rodziny zastępcze.

Pomimo tego że oferta integracyjna skierowana do uchodźców jest bogata, spotyka się rów-
nież z krytyką. Podkreśla się chociażby, że ośrodki dla uchodźców budowane są z dala od cen-
trów miast i skupisk ludności. Przykładem jest właśnie ośrodek Billstieg, położony w dzielnicy 
przemysłowej, w której okolicy mieszkają tylko imigranci. Do pobliskiej szkoły podstawowej 
i przedszkola uczęszczają prawie same dzieci uchodźców, a autobus miejski dojeżdża tu tylko 
raz na godzinę. Wszystko to sprawia, że uchodźcy żyją trochę jak w getcie. W związku z tym 
próbują wysyłać dzieci do szkół i przedszkoli położonych z dala od ośrodków, żeby miały lepszą 
możliwość integracji z niemieckim społeczeństwem.

Zakończenie
System opieki socjalnej i integracyjnej w Niemczech w ocenie jego twórców jest dostosowany 
do potrzeb uchodźców, ponieważ zaspokaja nie tylko potrzeby finansowe, lecz także psycholo-
giczne, mieszkaniowe oraz społeczne, przez co umożliwia proces integracji. Napływ imigrantów 
w ostatnich latach sprawił, że polityka imigracyjna musiała dostosować się do nowych warun-
ków i okoliczności. Wzrosło również zaangażowanie organizacji pozarządowych w integrację 
imigrantów. Pomoc uchodźcom w Niemczech zorganizowana jest w ten sposób, że agendy rzą-
dowe udzielają wsparcia w legalizacji pobytu na terenie Niemiec oraz wsparcia finansowego, na-
tomiast dalsza pomoc, w tym zapewnienie mieszkania uchodźcom oraz umożliwienie integracji 
ze środowiskiem lokalnym, powierzana jest organizacjom pozarządowym. 

Analizując dane statystyczne, można uznać, że Hamburg ma duże doświadczenie w pracy 
z imigrantami. Napływ imigrantów do Niemiec, a tym samym również do Hamburga, pomimo 
krytyki niektórych środowisk ma również i pozytywny aspekt, związany z demografią – zaso-
bami imigranckimi mogą być uzupełniane braki na rynku pracy. W konsekwencji kryzys migra-
cyjny może docelowo rozwiązać problemy demograficzne Niemiec.
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