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Głównie wyniki 
 

Nadrenia Północna-Westfalia będzie krajem nowych szans integracji. 

 

W ciągu pierwszych trzech lat czternastej kadencji legislatury stworzono i 

rozbudowano podstawy do tego, aby Nadrenia Północna-Westfalia stała się krajem 

nowych szans integracji. Jednakowe szanse dla mężczyzn i kobiet, dla ludności 

rodzimej i imigrantów - tak brzmi cel postawiony przez premiera, dr Jürgena 

Rüttgersa w deklaracji rządowej z dnia 13 lipca 2005 r. Po raz pierwszy w całych 

Niemczech w nazwie ministerstwa pojawiło się pojęcie „integracja”. Ministerstwo ds. 

Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji (Ministerium für Generationen, Familie, Frauen 

und Integration) skupia centralne zadania polityczne kraju związkowego, które mają 

decydujące znaczenie dla pomyślnej przyszłości kraju. 

 

Polityka integracji w Nadrenii Północnej-Westfalii posiada sprawne 

struktury i zaangażowanych pracowników. 
 

W ciągu minionych trzech lat Nadrenia Północna-Westfalia zmodernizowała swoją - 

posiadającą duży potencjał - infrastrukturę polityki integracji w kierunku realizacji tego 

celu. Przez wielostronne programy i działania, takie jak program „Przybądź do 

Nadrenii Północnej-Westfalii – innowacja w komunalnej pracy integracyjnej“ („KOMM-

IN Nordrhein-Westfalen - Innovation in der kommunalen Integrationsarbeit"), agencje 

integracyjne, sieć placówek oświatowych itd. oraz pracę zaangażowanych 

specjalistów stworzono i zapewniono podstawy udanej integracji. 

 

Integracja odbywa się na szczeblu lokalnym w gminach, miastach i ich 
dzielnicach.  

 
Integracja odbywa się na szczeblu lokalnym. To właśnie w gminach, miastach i ich 

dzielnicach rozstrzyga się, czy uda się współżycie ludzi z historią imigracyjną i 

ludności rodzimej. Rząd krajowy Nadrenii Północnej-Westfalii wyraża się z uznaniem 

o wielostronnych działaniach, które realizowane są przez gminy na rzecz zwiększenia 

integracji i będzie wraz z nimi wspólnie kształtować ich dalszy rozwój. 
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"Plan działań integracyjnych" z dn. 27 czerwca 2006 r. jest realizowany 
konsekwentnie.  

 
„Plan działań integracyjnych“ („Aktionsplan Integration“) jest programem działania 

rządu krajowego w dziedzinie polityki integracji. Rząd określa konkretne etapy prac 

na 20 polach działania na rzecz udanej polityki integracji. Utworzona mocą uchwały 

gabinetu z dnia 15 listopada 2005 r. Międzyministerialna Grupa Robocza ds. 

Integracji (IMAG) pod przewodnictwem Ministerstwa ds. Pokoleń, Rodziny, Kobiet i 

Integracji koordynuje proces wdrażania i steruje nim. 

 

Nauka języka niemieckiego w wieku dziecięcym jest kluczem do 
integracji. Nadrenia Północna-Westfalia jest tutaj prekursorem w całej 
Republice Federalnej. 
 

Rząd krajowy opracował dla wszystkich dzieci obowiązkowy system rozwijania 

znajomości języka przed rozpoczęciem nauki szkolnej i rozbudował go w 

wykwalifikowany sposób. Jako pierwszy kraj związkowy uregulował ustawowo 

badanie stopnia znajomości języka u wszystkich dzieci na dwa lata przed 

rozpoczęciem edukacji szkolnej. Znacznie zwiększono środki finansowe na rozwijanie 

znajomości języka z 7,5 mln euro w roku 2005 do 28 mln euro w roku 2008. W roku 

przedszkolnym 2007/08 środki te dotarły do ok. 91 500 dzieci, które wzięły udział w 

programach dodatkowego rozwijania umiejętności językowych przez ½ roku, przez 

rok i przez dwa lata przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Na podstawie 

przeprowadzonego w roku 2008 badania znajomości języka, w roku przedszkolnym 

2008/2009 około 36 000 dzieci obejmie się programem rozwijania znajomości języka; 

w ten sposób w bieżącym roku przedszkolnym około 67 000 dzieci w wieku czterech i 

pięciu lat otrzyma pomoc w nauce języka niemieckiego. W roku 2008 36 000 dzieci, 

które rozpoczną nauką szkolną za dwa lata, otrzymało na podstawie 

przeprowadzonego badania znajomości języka zaświadczenie o konieczności 

dodatkowego wspierania rozwoju umiejętności językowych. Dzieci te zostaną objęte 

programem rozwijania znajomości języka od początku roku przedszkolnego 

2008/2009. Rozwijanie znajomości języka jest uregulowane w nowej ustawie o 

edukacji dzieci (KiBiz - Kinderbildungsgesetz), która weszła w życie dnia 1.08.2008 r. 
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Centra rodzinne powstały na całym obszarze kraju związkowego, jako 
dodatkowe punkty kontaktowe w sprawach oświaty, doradztwa i opieki. 

 
W ciągu zaledwie dwóch lat rząd krajowy opracował i zrealizował w praktyce ideę 

centrów rodzinnych. Faza pilotażowa tworzenia centrów rodzinnych została 

pomyślnie zakończona przez certyfikację 261 centrów rodzinnych. Rozbudowa sieci 

centrów rodzinnych na całym obszarze Nadrenii Północnej-Westfalii rozpoczęła się w 

dniu 1 sierpnia 2007 r. Od początku roku przedszkolnego 2008/2009 około 1 500 

centrów rodzinnych otrzyma wsparcie od rządu krajowego w wysokości 12 000 euro 

rocznie, dodatkowo do indywidualnej pomocy na rozwój przedszkoli, wykształcenie 

rodzinne i poradnie rodzinne. Do roku 2012 rząd krajowy postawił sobie za cel 

rozbudowanie 3 000 przedszkoli w Nadrenii Północnej-Westfalii do centrów 

rodzinnych. 

 

Sukcesywnie rozszerzana jest oferta całodziennej opieki w szkołach: 
korzyść właśnie dla dzieci z historią imigracyjną.  
 

Stale rozszerzane są oferty całodziennej opieki w szkołach w Nadrenii Północnej-

Westfalii. Na dzień 1.8.2008 r. 216 szkół zawodowych typu Hauptschule i 25 szkół 

specjalnych posiadało rozszerzony program opieki całodziennej. W roku szkolnym 

2008/2009 liczba szkół typu Hauptschule z rozszerzonym programem opieki 

całodziennej może wzrosnąć do 250. Ze względu na duże znaczenie opieki 

całodziennej w placówkach szkolnych, w kwietniu roku 2008 rząd krajowy uchwalił 

obszerny program rozbudowy opieki całodziennej w szkołach typu Realschule i 

liceach oraz pedagogicznej opieki popołudniowej dla wszystkich uczniów szkół 

pierwszego poziomu sekundarnego (Sekundarstufe I), nie uczęszczających do szkoły 

całodziennej, ale korzystających z zajęć popołudniowych. Do roku 2010 rząd krajowy 

zainwestuje w tym celu dodatkowe 100 milionów euro w inwestycje budowlane i 

dodatkowe 75 milionów euro w koszty osobowe. Na dzień 1.08.2008 r. w 2 927 

szkołach stopnia podstawowego – w tym także w około 150 szkołach specjalnych – 

było łącznie do dyspozycji 183 951 miejsc w ogólnodostępnej szkole całodziennej. Do 

roku 2009 ma powstać łącznie 205 000 miejsc z opieką całodzienną w szkołach 

stopnia podstawowego, wskutek czego ponad jedna czwarta dzieci ze szkół 

podstawowych będzie miała możliwość całodziennego pobytu w szkole. Oferty 

pomocy dla dzieci i młodzieży w porze popołudniowej, jakie powstają we współpracy 
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szkół i urzędów ds. pomocy młodzieży, są skierowane także do uczniów z historią 

imigracyjną. Na ten cel udostępniono z planu wspierania dzieci i młodzieży kwotę 2,7 

mln euro. 

 

Rząd krajowy Nadrenii Północnej-Westfalii poparł z sukcesem regulację 
prawa pobytu.  

 
Na konferencji ministrów i senatorów spraw wewnętrznych krajów związkowych w 

listopadzie roku 2006 osiągnięto porozumienie w sprawie prawa pobytu. Ponadto 

rząd federalny w związku z nowelizacją prawa imigracyjnego stworzył ustawowe 

uregulowanie starych przypadków oraz prawo pobytu dla zintegrowanych dzieci 

cudzoziemców posiadających status tolerowanego pobytu (Duldung). Do dnia 

31.12.2007 r. w Nadrenii Północnej-Westfalii złożono łącznie 29 025 wniosków o 

przyznanie zezwolenia na pobyt na podstawie wydanego przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii zarządzenia o prawie pobytu z dnia 11 

grudnia 2006 r. lub ustawowego uregulowania starych przypadków. Pozwolenie na 

pobyt mogło zostać udzielone około 13 000 osobom, ok. 3 500 wniosków odrzucono. 

Obecnie sprawdzane są dalsze wnioski. 

 

Kursy integracyjne sprawdziły się jako instrument integracji.  
 

w roku 2006 Urząd Federalny ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) dopuścił 386 

instytucji do prowadzenia kursów integracyjnych w Nadrenii Północnej-Westfalii. W 

ten sposób zapewniono na całym obszarze kraju związkowego pełną ofertę kursów 

integracyjnych. W roku 2006 na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec 76 401 

osób (w Nadrenii Północnej-Westfalii 15 967) ukończyło kurs integracyjny. Z tej liczby 

50 952 osób wzięło udział w dobrowolnych egzaminach końcowych, w celu uzyskania 

certyfikatu językowego z języka niemieckiego. Z tej liczby egzaminowanych 36 599 

osób (71,8 %) zdało egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskało certyfikat językowy. 

Największą grupę uczestników kursu stanowili obywatele tureccy (26,8 %), 7,7 % 

pochodziło z Federacji Rosyjskiej. 
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Program „Miasto społeczne“ dowartościowuje dzielnice miast o dużym 
udziale mieszkańców z historią imigracyjną. 

 

W ramach ponadresortowego programu działań „Miasto społeczne“ („Soziale Stadt”) 

rząd krajowy realizuje cel ponownego dowartościowania dzielnic miast, w których 

skupiają się problemy urbanistyczne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. W ten 

sposób powinny się odczuwalnie poprawić warunki życia w problematycznych 

dzielnicach miast o ponadprzeciętnie dużej liczbie imigrantów. Inwestycje 

urbanistyczne kraju związkowego na rok 2008 przewidują kwotę 76 mln € na 

federalno-krajowy program „Miasto społeczne”. Obecnie z pomocą zintegrowanego 

programu działań wspiera się 48 wielokierunkowych projektów w 42 dzielnicach 

miast. 

 

4,1 mln ludzi w Nadrenii Północnej-Westfalii posiada historię imigracyjną. 

 
Historią imigracyjną legitymuje się nie tylko zaledwie 1,9 mln cudzoziemców płci 

obojga lecz łącznie 4,1 mln ludzi w Nadrenii Północnej-Westfalii. Dla więcej niż co 

piątego mieszkańca Nadrenii Północnej-Westfalii migracja jest częścią tożsamości 

własnej lub rodzinnej. W ten sposób staje się jasne: imigracja i integracja to nie 

tematy marginalne, one dotyczą większości naszej ludności i społeczeństwa. W 

Nadrenii Północnej-Westfalii mieszka 638 000 byłych cudzoziemców, którzy przez 

uzyskanie obywatelstwa stali się Niemcami. Największą po przesiedleńcach grupą 

napływową są osoby o tureckiej przynależności państwowej. Ponad 850 000 ludzi w 

Nadrenii Północnej-Westfalii to osoby o tureckiej przynależności państwowej albo 

dawni Turcy o przyznanym obywatelstwie niemieckim.  

 

Nowa jakość danych: nie tylko na temat informacji o obcokrajowcach i 
Niemcach, lecz również o ludziach z historią imigracyjną. 
 

W niniejszym sprawozdaniu po raz pierwszy podano nie tylko dane o sytuacji 

życiowej Niemców i cudzoziemców, lecz także o większej grupie ludzi z historią 

imigracyjną. W ten sposób uzyskuje się znacznie lepszą jakość danych. 

Najważniejszym źródłem danych jest Mikrozensus, coroczna ankieta 

przeprowadzana z udziałem 1 % ludności, systematycznie analizowana w ramach 

stałego monitoringu integracji. Łącznie korzysta się z danych na temat 13 różnych 
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grup ludności z historią imigracyjną lub nie posiadających takiej przeszłości. Oprócz 

ankiety Mikrozensus, sprawozdanie oparto na dalszym obszernym materiale danych. 

 
Dramatyczny spadek liczby urodzeń w Nadrenii Północnej-Westfalii.  
 

W latach od 1964 do 2006 roczna liczba urodzeń w Nadrenii Północnej-Westfalii 

zmniejszyła się z 300 425 do 149 925, co stanowi spadek o połowę w ciągu zaledwie 

40 lat. Bez napływu przesiedleńców pochodzenia niemieckiego oraz obcokrajowców 

rozwój demograficzny w Nadrenii Północnej-Westfalii miałby znacznie bardziej 

negatywny przebieg. 

 
Ludność z historią imigracyjną jest znacznie młodsza niż przeciętna 
wieku niemieckiego społeczeństwa. 
 

Prawie 3,4 mln Niemców w Nadrenii Północnej-Westfalii ukończyło 65 rok życia, w 

tym zaledwie 158 440 obcokrajowców. Procentowy udział osób powyżej 65 roku 

życia wynosi w przypadku Niemców 21,1 %, a u ludności cudzoziemskiej tylko 8,3 %. 

Więcej niż co piąty Niemiec ukończył 65 rok życia, ale tylko co dwunasty 

obcokrajowiec. W ten sposób przyczyniają się oni w decydującym stopniu do 

"odmłodzenia" społeczeństwa w Nadrenii Północnej-Westfalii. 

 

Po uwzględnieniu napływu przesiedleńców okazuje się: raczej to 

wiejskie regiony wnoszą ogromny wkład w integrację.  
 

To właśnie regiony Nadrenii Północnej-Westfalii o raczej wiejskim charakterze 

przyjęły w ciągu minionych dziesięcioleci szczególnie dużo przesiedleńców i tzw. 

"późnych" przesiedleńców. W okręgu Detmold, liczącym około 2,1 mln mieszkańców, 

w latach od 1989 do 2006 osiedliło się łącznie 137 744 przesiedleńców. W znacznie 

większym okręgu rządowym Düsseldorf, liczącym 5,2 mln ludności, przybyło dla 

porównania 128 782 przesiedleńców, czyli o prawie 10 000 mniej. W liczbach 

bezwzględnych na czele imigracji przesiedleńców znajduje się okręg rządowy 

Arnsberg z 149 800 osobami w okresie od roku 1989 do 2006. 
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Wyraźny regres: dzisiaj nie ma już mowy o „falach imigrantów“. 
 

Napływ imigrantów do Nadrenii Północnej i Westfalii maleje od lat. Po raz pierwszy 

odnotowano lekki wzrost w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2006, zapewne 

wskutek dobrej koniunktury gospodarczej. Ale czasy dużego napływu imigrantów, jak 

w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, już minęły. W roku 1995 przybyło 

łącznie ponad 190 000 osób, w roku 2007 było ich zaledwie 135 500. Według 

statystyki imigracji, w roku 2006 do Nadrenii Północnej-Westfalii przybyło 8 680 

tureckich obywateli, a wyjechało 9 081. 

 

Szczególnie mocny spadek liczby przesiedleńców i osób ubiegających 
się o azyl polityczny. 
 

W okresie od 1995 do 2007 imigracja osób ubiegających się o azyl spadła z 29 018 

do zaledwie 5 140. W tym samym okresie liczba późnych przesiedleńców spadła z 44 

938 do zaledwie 1 266. Także ściąganie członków rodzin ma już najwyraźniej za 

sobą punkt szczytowy. Dotyczy to także ściągania dzieci. Łącznie z pozostałymi 

członkami rodzin w roku 2007 do Nadrenii Północnej-Westfalii przybyło w sumie 10 

155 osób z powodów rodzinnych (w roku 2006: 12.158). 

 
Napływ osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych i prowadzących 
samodzielną działalność gospodarczą znacznie poniżej oczekiwań. 

 
Pomimo dobrej koniunktury i częstego uskarżania się na brak wykwalifikowanej siły 

roboczej, w roku 2007 jedynie 111 wysoko wykwalifikowanych pracowników (§ 19 

Ustawy o prawie pobytu (Aufenthaltsgesetz)) uzyskało pozwolenie na osiedlenie się 

w Nadrenii Północnej-Westfalii. Spośród nich jedynie 24 osoby faktycznie przybyły z 

zagranicy, 87 mieszkało już wcześniej w Niemczech. W przypadku osób 

prowadzących samodzielną działalność gospodarczą obraz jest podobny: 595 

cudzoziemców otrzymało w roku 2007 zezwolenie na pobyt (§ 21 Ustawy o prawie 

pobytu), 30 osób pozwolenie na osiedlenie się. Łącznie w roku 2007 tylko 82 osoby 

prowadzące samodzielną działalność gospodarczą faktycznie przybyły z zagranicy do 

Nadrenii Północnej-Westfalii, 543 mieszkało w Niemczech już wcześniej. Jak widać, 

nie został osiągnięty cel reformy ustawy o imigracji - przeobrażenia Niemiec w kraj 

atrakcyjny dla najlepiej wykwalifikowanych pracowników. 
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Nie ma sprzeczności między wybiórczą imigracją wysoko 
wykwalifikowanych pracowników a potrzebą zdobywania kwalifikacji.  

 
Wybiórcza imigracja może przyczynić się do usuwania istniejących luk na rynku 

pracy. Ale w pierwszej linii musi to nastąpić przez działania na rzecz podnoszenia 

kwalifikacji rodzimych pracowników. Celowe otwarcie rynku pracy dla osób o 

wysokich kwalifikacjach zawodowych lub prowadzących samodzielną działalność 

gospodarczą nie stanowi zatem alternatywy dla konieczności podnoszenia kwalifikacji 

miejscowych zasobów siły roboczej lecz jest sensownym uzupełnieniem. 

Sprzeczność pomiędzy podnoszeniem kwalifikacji a wybiórczą imigracją osób 

wysoko wykwalifikowanych – a chodzi tylko o tę grupę – nie istnieje. Imigracja osób 

nie posiadających kwalifikacji musi być nadal ograniczana. 

 

Negatywny trend: coraz więcej Niemców emigruje za granicę. 

 
Od lat więcej Niemców emigruje z kraju niż przybywa z zagranicy. Bilans migracji jest 

ujemny, w minionych latach tendencja ta nasiliła się. W roku 2007 z Nadrenii 

Północnej-Westfalii wyemigrowało za granicę 28 787 Niemców, a przybyło stamtąd 

zaledwie 18 345. Nadwyżka emigracji Niemców w roku 2007 ponownie wyraźnie 

wzrosła w liczbie 10 477 w stosunku do roku 2006 (8 594) i roku 2005 (6 130). 

 
W roku 2006 po raz pierwszy od dłuższego czasu wzrost liczby osób 

naturalizowanych. W roku 2007 ponowny spadek. 
 

Jedynie uzyskanie niemieckiego obywatelstwa zapewnia pełne zrównanie prawne. 

Liczba corocznych nadań obywatelstwa w Nadrenii Północnej-Westfalii w latach od 

2000 do 2005 spadła, w roku 2006 po raz pierwszy wzrosła, ale w roku 2007 znowu 

spadła. W roku 2007 w Nadrenii Północnej-Westfalii nadano obywatelstwo 32 581 

cudzoziemcom. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2006 o 11,4 %, kiedy to 36 

758 osoby przyjęły obywatelstwo niemieckie. Spośród cudzoziemców, którym w roku 

2007 nadano obywatelstwo największa grupa 10 259 osób (w poprzednim roku 11 

484) pochodzi z Turcji, na dalszych miejscach plasuje się Serbia/Serbia i Czarnogóra 

z 3 636 nadaniami obywatelstwa (w poprzednim roku 4 896) oraz Maroko z 1 850 (w 

poprzednim roku 1 888). 
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Duże różnice w pracy, wykształceniu i dochodach między ludźmi z historią 
imigracyjną i ludnością rodzimą.  

 
Monitoring integracji dowodzi: nawet ponad 50 lat po pierwszym zwerbowaniu 

włoskich "gastarbeiterów", osoby z historią imigracyjną mają wyraźnie gorszą 

sytuację z pracą, dochodami i wykształceniem w porównaniu z ludnością rodzimą, 

przy czym występują ogromne różnice pomiędzy różnymi grupami imigrantów. 

Szczególnie duża potrzeba nadrabiania dystansu występuje u imigrantów o tylko 

tureckim obywatelstwie, a zwłaszcza dotyczy to kobiet. 

 

Osoby z nadanym obywatelstwem mają wyraźnie lepszą pozycję w 
pracy, dochodach i wykształceniu.  
 

Zadowolenie budzi wyraźnie lepsza socjoekonomiczna integracja osób z nadanym 

obywatelstwem, co po raz pierwszy można zarejestrować statystycznie. Dotyczy to w 

szczególności także osób z korzeniami tureckimi, które przyjęły obywatelstwo 

niemieckie. Okazuje się, że porównywalnie niekorzystne wskaźniki dla ludności 

cudzoziemskiej częściowo wynikają z tego, że dobrze zintegrowani imigranci nie 

występują w statystykach cudzoziemców wskutek uzyskania obywatelstwa 

niemieckiego. Jeśli rozpatruje się wspólnie cudzoziemców i osoby z nadanym 

obywatelstwem, to znacznie zmniejsza się dystans do rdzennej ludności niemieckiej. 

 

Duże różnice pod względem udziału w życiu zawodowym: mniejszy 
wskaźnik aktywności zawodowej u ludzi z historią imigracyjną. 
 

Wskaźnik aktywności zawodowej Niemców (w wieku od 15 do 65 lat) w Nadrenii 

Północnej-Westfalii wynosi około 73,5 %, dla mężczyzn nawet ponad 80 %, a dla 

kobiet około 66,7 %. U osób z historią imigracyjną wskażnik aktywności zawodowej 

wynosi 65, 9 %, u cudzoziemców jest jeszcze niższy i wynosi 62,2 %. Najniższy 

wskaźnik aktywności zawodowej wykazuje ludność turecka na poziomie zaledwie 55 

%. Szczególnie wydatna jest tu różnica między mężczyznami a kobietami. Przy 

wskaźniku aktywności zawodowej 35,6 % tylko co trzecia turecka kobieta jest 

aktywna zawodowo. Zjawisko pozytywne: wskaźnik aktywności zawodowej u osób, 

które przyjęły obywatelstwo niemieckie wynosi 71,3 % czyli zaledwie o 2 punkty 

procentowe mniej niż u Niemców. 
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Ludzie z historią imigracyjną pracują znacznie częściej fizycznie i 
znacznie rzadziej umysłowo. 

 
Ponad połowa osób aktywnych zawodowo (55,5 %) w Nadrenii Północnej-Westfalii 

pracuje umysłowo, niewiele ponad jedna czwarta (27,1 %) pracuje na stanowisku 

fizycznym: jest to wyrazem gwałtownych gospodarczych przemian strukturalnych w 

Nadrenii Północnej-Westfalii w minionych dekadach. U osób z historią imigracyjną 

sytuacja wygląda inaczej: udział procentowy 49,1 %, świadczy o tym, że prawie co 

druga osoba pracuje jako robotnik. W przypadku tureckich osób aktywnych 

zawodowo udział pracowników fizycznych wynosi prawie 65 %, jedynie zaledwie 

jedna czwarta (26,3 %) pracuje umysłowo. Bardzo duże są też różnice w przypadku 

kobiet: Jedynie 17 % niemieckich aktywnych zawodowo kobiet, 39,2 % kobiet z 

historią imigracyjną, ale aż 54,9 % kobiet z tureckim paszportem pracuje fizycznie. 

 

Nadrenia Północna-Westfalia szczególnie silnie profituje ze zdolności 
przedsiębiorczych osób z historią imigracyjną.  
 

Imigranci mają duży potencjał przedsiębiorczości. Co szósta osoba prowadząca 

samodzielną działalność gospodarczą w Nadrenii Północnej-Westfalii (125 000) ma 

historię imigracyjną. W minionych 20 latach liczba osób pochodzenia tureckiego 

prowadzących samodzielną działalność gospodarczą wzrosła ponad trzykrotnie. 

Samodzielna działalność gospodarcza imigrantów rośnie i stanowi ważny czynnik 

gospodarki narodowej. Wskaźnik samodzielności gospodarczej ludzi z historią 

imigracyjną wynosi około 8,2 %, wskaźnik ogólny wśród osób aktywnych zawodowo 

wynosi około 9,6 %. Wskaźnik samodzielności gospodarczej osób z nadanym 

obywatelstwem jest nawet wyższy i wynosi 10,7 %. Wola samodzielnego 

kształtowania przyszłości zawodowej w roli przedsiębiorcy oraz gotowość do 

przyjęcia niemieckiego obywatelstwa często idą w parze. 

 
Wyższy wskaźnik samodzielności gospodarczej u kobiet z nadanym 

obywatelstwem niż wśród kobiet niemieckich.  
 

Olbrzymie znaczenie dla gospodarki narodowej ma wkład prowadzących 

samodzielną działalność gospodarczą kobiet z historią imigracyjną. Wśród 125 000 

osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą z historią imigracyjną w 
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Nadrenii Północnej-Westfalii jest 36 000 kobiet – stanowi to 28,8 %. Wskaźnik 

samodzielności gospodarczej kobiet z nadanym obywatelstwem wynoszący 7,5 % 

jest wręcz większy od wskaźnika dla niemieckich kobiet (6,6 %). Okazuje się, że 

wskaźnik samodzielności gospodarczej tureckich kobiet z nadanym obywatelstwem 

wynoszący 7,1 % jest znacznie większy niż u kobiet z tylko tureckim obywatelstwem 

(4,4 %). To właśnie kobiety, które przyjęły obywatelstwo niemieckie, chcą stać „na 

własnych nogach“ i wykazują ponadprzeciętną skłonność do zakładania własnych 

firm. 

 

Wysokie bezrobocie u imigrantów obojga płci. Niskie dochody zbyt 

często mają historię imigracyjną. 
 

Ze wskaźnikiem 17,9 % ludzie z historią imigracyjną są dotknięci bezrobociem prawie 

dwa razy silniej niż wszyscy czynni zawodowo (9,9 %). Prawie 40 % bezrobotnych w 

Nadrenii Północnej-Westfalii to ludzie z historią imigracyjną. Wysoki wskaźnik 

bezrobocia jest jedną z głównych przyczyn znacznie większego ryzyka biedy. 

Podczas gdy w Nadrenii Północnej-Westfalii wskaźnik ryzyka biedy wynosi u 

Niemców około 11,3 %, biedą zagrożonych jest 29,6 % ludzi z historią imigracyjną i 

nawet 40,4 % Turków płci obojga. Najniższy jest ten wskaźnik u osób bez historii 

imigracyjnej i wynosi zaledwie 10,0 %. 

 
Duża potrzeba nadrabiania zaległości w edukacji i zdobywaniu kwalifikacji.  

 
Według Mikrozensus, 4,9 % ludności Nadrenii Północnej-Westfalii powyżej 15 roku 

życia nie kończy nauki szkolnej. W liczbach bezwzględnych daje to 722 000 

mężczyzn i kobiet. Ludzie z historią imigracyjną stanowią mniej niż jedną czwartą 

ludności Nadrenii Północnej-Westfalii, ale w liczbie 474 000 stanowią dwie trzecie 

wszystkich osób, jakie nie ukończyły nauki szkolnej. Jeszcze bardziej jednoznaczne 

jest edukacyjne zacofanie u cudzoziemców: stanowią oni około 10 % ludności, ale w 

liczbie 358 000 są około połową wszystkich osób, które nie ukończyły nauki szkolnej. 
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Jednocześnie faktem jest: wielu imigrantów legitymuje się 
ponadprzeciętnym wykształceniem szkolnym. 

 
Prawie co czwarta osoba z historią imigracyjną w Nadrenii Północnej-Westfalii (24,5 

%) ukończyła średnią szkołę zawodową lub ogólnokształcącą uzyskując (Fach-) 

Hochschulreife (porównywalne z polską maturą). Ten wskaźnik jest tylko niewiele 

niższy niż dla ludności niemieckiej (27,0 %). Szczególne wrażenie robią sukcesy 

szkolne osób, którym nadano obywatelstwo! Z udziałem procentowym 30,3 % osób z 

(Fach)Hochschulreife, wykazują oni najwyższą wartość ze wszystkich grup 

statusowych. Dowodzi to faktu, że ludność z nadanym obywatelstwem przywiązuje 

szczególną wagę do swoich kwalifikacji. 

 
Ponad 25 % uczniów posiada historię imigracyjną.  
 

Szkoły w Nadrenii Północnej-Westfalii mają skład międzynarodowy. Historia imigracji 

została po raz pierwszy ujęta w urzędowych danych szkolnictwa w Nadrenii 

Północnej-Westfalii w latach 2007/08. W szkołach publicznych 25,1 % uczniów ma 

historię imigracyjną, największy udział uczniów z przeszłością imigracyjną 37,6 % 

odnotowuje się w szkołach zawodowych typu Hauptschule, a najmniejszy w liceach 

na poziomie 13,3 %. W szkołach typu Realschule wskaźnik ten wynosił 26,7 %, w 

szkołach zbiorczych (Gesamtschule) 33,4 %, w szkołach specjalnych 26,6 %, a w 

szkole podstawowej 25,8 %. Ogólnie faktem jest: dziewczęta wypadają znacznie 

lepiej niż chłopcy pod względem wyników w szkole. 

 

Tureccy uczniowie stanowią z dużą przewagą największą grupę 
zagraniczną przed uczniami włoskimi.  

 
Uczniowie z Turcji stanowią z ogromną przewagą największą grupę zagraniczną w 

szkołach Nadrenii Północnej-Westfalii. W liczbie 162 188 prawie każdy co drugi (49,4 

%) nie niemiecki uczeń posiada obywatelstwo tureckie. Stanowią oni zatem 5,7 % 

wszystkich uczniów w Nadrenii Północnej-Westfalii. Drugą największą grupę 

obcokrajowców w liczbie 18 121 stanowią dzieci i młodzież włoska, przed grecką 

obejmującą 10 594. Prawie 34 000 uczniów pochodzi z Azji, 16 904 z Afryki i  

2 935 z Ameryki. 
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Coraz więcej muzułmańskich uczniów. Rośnie również liczba uczniów 
bezwyznaniowych.  

 
W szkołach ogólnokształcących w Nadrenii Północnej-Westfalii mocno wzrosła w 

ostatnich latach liczba uczniów bez przynależności religijnej oraz wyznania 

muzułmańskiego. Liczba uczniów bezwyznaniowych zwiększyła się z 65 586 w roku 

1996 do 241 427 w roku 2007. W roku szkolnym 2007/08 ich udział w ogólnej liczbie 

uczniów wynosił 10,9 % w porównaniu z 8,0 % w roku 1996. Co dziesiąty uczeń w 

Nadrenii Północnej-Westfalii nie należy do żadnego wyznania religijnego. W tym 

samym okresie wzrosła liczba dzieci wyznania muzułmańskiego z ponad 60 000 do 

259 550 w roku 2007. Ich udział procentowy wzrósł zatem z 9,0 % do 11,7 %. 

 
Wniosek: większy stopień integracji potrzebuje przede wszystkim 
więcej edukacji! 

 
Nasuwa się jeden wniosek: wykształcenie jest kluczem do integracji. Informacje na 

temat sytuacji życiowej ludzi z historią imigracyjną pokazują, jak ważny i niezbędny 

jest wkład rządu krajowego na rzecz systematycznego rozwoju znajomości języka u 

małych dzieci oraz poprawy całego systemu edukacji. Profitują z tego w szczególny 

sposób zwłaszcza dzieci i młodzież o historii imigracyjnej. Lepsze szanse na 

wykształcenie są decydującą przesłanką pozwalającą zapobiec późniejszym 

trudnościom w zdobywaniu kwalifikacji i w życiu zawodowym. Rząd krajowy 

uwzględnia to z konsekwencją i w szerokim zakresie, realizując "Plan działań 

integracyjnych" oraz określając wyraźnie priorytety w dziedzinie kształcenia małych 

dzieci i dzieci w wieku szkolnym 
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