
ZEWNĘTRZNA 
Przemieszczanie się ludności 

z jednej jednostki administracyjnej 
lub politycznej do innej.

WEWNĘTRZNA
Przemieszczanie się ludności 
w granicach danej jednostki 

administracyjnej.

POWROTNA
Przybycie do społeczności 
pochodzenia po bytności 

na emigracji.

WAHADŁOWA
Wielokrotne periodyczne 

przemieszczanie się wędrowca 
pomiędzy grupą pochodzenia 

i przyjmującą.

CZASOWA
 STAŁA

ZAROBKOWA

CZYM JEST MIGRACJA?
ZWAŻAJĄC NA SKALĘ ZJAWISKA OBECNE 

CZASY ŚMIAŁO MOŻNA NAZWAĆ 
„WIEKIEM MIGRACJI”.

Migracja to wędrówka ludzi mająca na celu zmianę miejsca pobytu 
na stałe lub na określony okres czasu. Decyzja o przeniesieniu jest 
oparta na systemie wartości i hierarchii celów. Zawsze jest dobrze 

przemyślana. Ludzie rozpatrują plusy i minusy przemieszczenia i dopiero 
potem wybierają właściwą drogę. Występuje parę rodzajów migracji: 

Brak perspektyw zarobkowych i bezrobocie, słabość gospodarcza 
ojczystego kraju, zagrożenie życia, prześladowania, niemożność 

poszerzania horyzontów i dążenia do celu – to przyczyny wypychające 
obywateli poza granice kraju. 

PLURALIZM KULTUROWY 
I MIGRACJA



Projekt „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie merytoryczne – dr Magdalena El Ghamari        Opracowanie graficzne – Izabela Troniarz

PLURALIZM KULTUROWY?

Pluralizm kulturowy to również pluralizm wartości 
wyrażający się w funkcjonowaniu w życiu społecznym 

wielu wzorów osobowych i wzorów zachowań.

Pluralizm kulturowy bardzo często wiąże się 
z koniecznością rezygnacji z idei jednej obiektywnej 

prawdy. Zwolennicy filozofii postmodernistycznej 
twierdzą, że wszelka jedność, wszelka Prawda 

i Sprawiedliwość i Słuszność w ostatecznym rachunku 
prowadzą do totalitaryzmu. Każdy, kto głosi, iż jego 

prawda jest jedyna albo najlepsza, w końcu jest 
totalitarystą.

Integracja społeczna w przypadku społeczeństwa 
zróżnicowanego kulturowo nie może być osiągana 

w procesie narzucania wartości przez struktury 
centralne. Jest to produkt świadomości poszczególnych 

członków społeczeństwa, którzy widzą w niej szansę 
rozwoju dla siebie i własnych grup przynależności.

Pluralizm kulturowy to mnogość wyznań i religii, 
wartości, grup społecznych, stylów życia oraz sił 

kształtujących zjawiska polityczne. W sensie 
normatywnym wiąże się z uznaniem i pochwałą tej 

rozmaitości. 

W kontekście obecnych kryzysów istotna jest 
interpretacja procesów migracyjnych w ujęciu teorii 

integracji i dezintegracji społecznej. 

Gettoizacja – odizolowanie się mniejszości. 

Skutki: rasizm, ksenofobia, prześladowania, modyfikacja 
stereotypów etnicznych i narodowych istniejących 

w społeczności pochodzenia i przyjmującej – to skrajnie 
negatywne owoce przemieszczania się ludności. 


