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Abstract 

In September 2015, in the aftermath of the European refugee crisis, the European Union made 

a decision regarding a relocation program to move refugees from Italy and Greece to other 

member states. Poland voted in favor of the decision, but then didn’t follow through their 

obligations. The purpose of this paper is to study Poland's decision not to participate in the 

relocation program and to understand it based on the securitization theory. The chosen method 

for this essay is process tracking. The theory discusses various parts, including that if there is 

reason to believe that the object is threatened, there are legitimate reasons for taking actions to 

survive. 

Statistics, various statements and speeches will be used as basis for this study. The result shows 

that Poland sees refugees as a threat to its citizens' security, their culture and way of life. In 

respect to the analyze, it is possible to justify Poland's decision not to participate in the 

relocation program based on the securitization theory. 
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1 Inledning 

 

2015 är ett år som många kommer att förknippa med den extremt stora flyktingströmmen som 

kom till EU-länderna genom Turkiet, Nordafrika och mellanöstern. Flyktingarna1 ankom i 

första hand till Grekland, Ungern och Italien. De länder där flest flyktingar kom ifrån var Syrien, 

Afghanistan och Irak. I alla dessa länder står civilbefolkningen inför hot från extremister och 

rebellgrupper (Europaparlamentet 2017). Den 22 september 2015 la EU-kommissionen fram 

ett förslag gällande att omplacera 120 000 flyktingar från Italien, Grekland och Ungern till 

andra EU-länder. Förslaget fick stöd av europaparlamentet och röstades igenom av EU:s 

medlemsländer. Detta förslag kommer i denna uppsats att tas upp som 

omfördelningsprogrammet. Länder som motsatt sig detta förslag är Tjeckien, Slovakien och 

Ungern, men eftersom beslutet fattades med kvalificerad majoritet gick det igenom trots 

oenigheten mellan medlemsländerna. Polen var ett av de länder som röstade för 

omfördelningsprogrammet men har sedan dess inte stått fast vid sina förpliktelser. Polen är inte 

det enda landet som vägrat ta emot flyktingar sedan beslutet gick igenom 2015, Slovakien, 

Ungern och Tjeckien har även de motsatt sig beslutet och riskerar att dras inför EU-domstolen 

(Haglund, 2017). 

 

1.1 Syfte 
 
 

Föregångaren till EU var den europeiska kol- och stålgemenskapen som skapades efter andra 

världskriget i syfte att uppnå ett ökat ekonomiskt samarbete. Baktanken med detta var att 

handeln skulle bidra till att ländernas beroende till varandra skulle öka och därigenom skapa 

förutsättningar för fred och utveckling. Detta var unionens syfte från början men detta har 

succesivt utvecklats till att omfatta mycket mer. Dagens EU behandlar bland annat frågor som 

klimat, miljö, hälsa, rättsliga frågor och migration2 (Europeiska unionen 2019). Det är därför 

intressant att närmare studera hur stater i vissa frågor väljer att ge upp sin suveränitet men i 

andra väljer att inte göra det.  

Hur förklarar säkerhetiseringsteorin denna typ av icke-integration? 

																																																								
1 Flyktingar definieras som människor som flyr från krig eller förföljelse (UNHCR 2016).  
2 Migration definieras som förflyttning av människor från en plats till en annan (NE 2019).	
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Syftet med studien är att med hjälp av säkerhetiseringsteorin studera Polens agerande gällande 

att inte samarbeta inom omfördelningsprogrammet. 

Syftet med denna uppsats är inte att generalisera utifrån flera fall och komma fram till en 

universell förklaring, utan syftet är att presentera en tänkbar förklaring och skildring av det 

valda fallet med hjälp av teorin.  

 

1.1.1 Frågeställning 
 

Hur kan Polens ovilja till att delta i beslutet gällande omfördelningen av flyktingar förklaras 

utifrån säkerhetiseringsteorin? 
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2 Metod 

 

I denna uppsats studeras ett fall på djupet vilket gör att metoden fallstudie kommer att användas. 

Fallstudie är en metod som kan användas för att på ett konsekvent sätt studera ett fenomen och 

genom denna metod undersöks fenomenet i dess kontext och ”hur” frågor är ofta relevanta. 

Denna metod används när forskaren vill ha en viss slutprodukt eller ställer olika frågor gällande 

fenomenet. Det finns både för och nackdelar med en sådan metod och det är viktigt att belysa 

dessa för att minimera nackdelarna. En fördel är att om man väljer att endast fokusera på ett 

fenomen kan man koncentrera sig och belysa viktiga förhållanden som är av relevans för just 

detta specifika fenomen (Merriam, 1994:24). 

 

En kritik som brukar tas upp gällande metoden är att enskilda fall inte kan ge fullständiga 

insikter i orsakssamband och generella förhållanden (Lindvall, 2007:270). Ytterligare en 

nackdel som brukar tas upp när det kommer till metoden är att den kan förenkla faktorer i den 

studerade situationen vilket kan leda till att läsaren drar bristande slutledningar om hur det 

egentligen förhåller sig (Merriam, 1994:47).  

Fallstudier används ofta när aktuella fenomen ska undersökas och manipulation av relevanta 

variabler är svårare att genomföra. En styrka som kan kopplas till fallstudier är att den har en 

viss förmåga att hantera flera olika sorter av empiriskt material (Merriam, 1994:23). Genom att 

använda sig av denna metod får man en insikt i problemet som undersöks och kan på detta sätt 

utvidga publikens kunskaper. Fallstudier fyller även en annan viktig uppgift när det kommer 

till att förbättra kunskapsunderlaget inom ett visst område (Merriam, 1994:46).  

 

Det är viktigt att belysa avsikten med denna uppsats vilken inte är att dra allmänna slutsatser 

utifrån flera fall och komma fram till en övergripande förklaring, utan att erbjuda en möjlig 

tolkning av det valda fallet med hjälp utav säkerhetiseringsteorin.  

Med hjälp av teorin och olika förklaringsmodeller ska denna uppsats försöka ge ett svar på vad 

det var som hände i det specifika fallet.  
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2.1 Processpårning 
 

Det finns olika typer av strategier inom fallstudiemetoden, i artikeln fallstudiestrategier 

beskriver Johannes Lindvall tre huvudtyper av fallstudiestrategier. Vilken av dessa strategier 

man använder sig av beror på undersökningens syfte. Processpårning går ut på att visa hur x 

leder till y, vilket beskriver vad aktörer gör och säger i olika skeden av förloppet (Lindvall, 

2007:274). Processpårning är den strategi som lämpar sig mest i denna uppsats, då jag ska 

undersöka vad aktörer gjort och sagt i olika skeden av processen. För att använda sig av 

processpårning krävs det att den teorin som används kan ge en detaljerad bild av förloppet som 

visar hur x leder till y. Vart gränsen går för hur många följder som kan härledas från teorin är 

upp till ens egna fantasi. Följderna används sedan som föremål i den empiriska undersökningen 

(Lindvall, 2007:275). Dessa följder hjälper därefter till att gallra ut vad som kan användas i 

materialet. 

 

Även författarna Jan Teorell och Torsten Svensson skriver i boken Att fråga och att svara om 

processpårning. Enligt författarna handlar processpårning om att göra en systematisk ”inom- 

fallsanalys” och kräver därför att metoden har en välutvecklad förklaringsteori (Teorell & 

Svensson, 2007:247). Utöver att påvisa den väsentliga förklaringsfaktorn måste teorin även ge 

möjligheten att peka ut tydliga implikationer för den process som utgör att x orsakar y. En fråga 

författarna ställer är: Om teorin stämmer, vad vore då att förvänta av processen? (Ibid). 

Ytterligare en viktig faktor som ska beaktas är vad teorin kan säga om hur olika sorter av aktörer 

bör agera, vilka utlåtande de kan tänkas att göra och även i vilken ordning skilda händelser och 

handlingar då bör infalla. Ju fler implikationer vi kan framställa från teorin och sedan testa desto 

bättre möjligheter blir det att förklaringen består (Teorell & Svensson, 2007:248).  

 

Det intressanta i denna studie är inte att förklara utfallet av omfördelningsprogrammet utan det 

centrala är att se hur Polen har resonerat sig fram till deras ställningstagande att inte delta i 

beslutet efter att initialt röstat för omfördelningsprogrammet. Processpårning är därför, i detta 

fallet, en väl lämpad metod att använda sig av. Genomförandet av en processpårning betyder 

att man försöker ta reda på vad som håller samman den oberoende variabeln och resultatet av 

den beroende variabeln i en kausal kedja.   

 

 



	 5	

3 Teori 

 

I följande avsnitt beskrivs säkerhetiseringsteorin utifrån Köpenhamnskolan och utifrån 

Huysmans säkerhetisering av migration. Den beskrivs utifrån olika delar av 

säkerhetiseringsteorin och dessa delar kommer att vara uppdelade inom avsnittet. 

Teorin kommer att användas för att analysera Polens ovilja att inte följa EU:s beslut gällande 

omplaceringen av 120 000 flyktingar 2015 (Europaportalen, Asyl och Migration 25/4–2019). 

 

3.1 Säkerhetiseringsteorin- Köpenhamnsskolan 

Köpenhamnsskolan förespråkar att säkerhet handlar om överlevnad. Forskarna inom 

Köpenhamnsskolan hävdar att inom internationella relationer blir något en säkerhetsfråga när 

den utgör ett existentiellt hot mot något objekt, detta hot måste hanteras snabbt och med 

extraordinära åtgärder (McSweeney 1996:83). 

Barry Buzan och Ole Waever, professorer i internationella relationer, är namn som associeras 

till begreppet säkerhetisering inom säkerhetsteorin. De två professorerna kopplas till 

utvecklingen av Köpenhamnsskolan. Köpenhamnsskolan är något som ofta refereras till inom 

säkerhetsstudier. Boken Security: A New Framework for Analysis är skriven av Buzan och 

Waever tillsammans med Jaap de Wilde, även han professor i säkerhetsstudier. I denna bok 

argumenterar forskarna för vikten av att fokusera på regioner som ting i sig själva inom 

säkerhetsanalysen för att kunna begripa och tolka hur de har etablerat sig inom det 

internationella systemet (Buzan et. Al, 1998:9).  

Efter kalla krigets slut efterfrågades det en bredare definition på säkerhet. Säkerhet har länge 

handlat om militär säkerhet med staten som mittpunkt (Buzan et. Al, 1998:1). Begreppet har 

utvecklats till att handla om mer än bara militär säkerhet, det har även gått över till att handla 

om migration (Buzan et. Al, 1998:29). Det finns olika uppfattningar gällande vilka frågor som 

ska klassas som en säkerhetsfråga. Köpenhamnsskolans säkerhetisering har som grund att 

säkerhet är intersubjektiv politik. När migration tas upp som ett hot betraktas den som en 

subjektiv fråga vilket leder till att det finns oklarheter gällande om det verkligen ska ses som 

ett hot mot säkerheten (Buzan et. Al, 1998:31). 
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Säkerhetisering handlar om överlevnad, finns det anledning att tro att objektet är hotat så finns 

det legitima skäl att vidta åtgärder för att överleva. Säkerhetiseringsteorin ger utrymme för att 

alla ska kunna använda säkerhetiseringen på ett särskilt politiskt område. Dock är det vanligast 

att det är aktörer som politiska ledare, byråkrater, regeringar, lobbyister och pressgrupper som 

kan utnyttja säkerhetiseringen fullt ut (Buzan et. Al, 1998:41). 

Det är upp till aktörerna att forma ett resonemang där man övertygar medborgarna att alla 

politiska yttranden och resultat från en politisk och social handling innefattar en 

säkerhetiseringshandling (Emmers, 2013:134). Polen är en demokrati vilket innebär att 

regeringen har blivit vald av folket, vilket ses som en fördel när det beslutande organet ska 

övertyga sina invånare att handla snabbt för att försvara staten från existentiella hot (Ibid). 

Migration definieras utifrån Köpenhamnsskolan som ett samhälleligt säkerhetshot eftersom den 

hjälper till med ”överträdande” eller ”utspädning” i samhället och kan förändra den nationella 

identiteten (Sheehan, 2005:90–92). Under 1990-talet har oron gällande migrationens effekter 

ökat. Begreppet säkerhetisering har utvidgats, detta har gjort det möjligt för fler kategorier att 

inkluderas som säkerhetshot (Sheehan, 2005:95).  

Enligt Köpenhamnskolan ska hot inte ses som något generellt, utan det kan endast förstås i 

relation med referensobjektets roll. Därför är det viktigt att säkerhet analyseras inom olika 

sektorer (Buzan et. Al,1998:21–22). Varje sektor står för olika typer av hot, aktörer och 

referenter, det är dock möjligt för samma aktörer, referenter och hotbilder att befinna sig 

innanför skilda sektorer.  

Forskare inom Köpenhamnsskolan argumenterar för olika typer av säkerhet. Samhällssäkerhet 

tar upp hotet mot en grupps identitet där det finns ett existentiellt hot mot den kollektiva 

identiteten, språket eller kulturen. I boken Critical security studies tar Columba Peoples och 

Nick Vaughan-Williams upp ett exempel gällande migration som en möjlig 

samhällsäkerhetsfråga. Om dessa immigranter3 har rivaliserande och potentiellt konkurrerande 

värderingar, kan de ses som ett hot mot det dagliga livet i ett samhälle (People &Vaughan-

Williams 2015:81). 

 

																																																								
3 Immigrant definieras som en person som flyttar från ett land till ett annat i syfte att bosätta sig där (NE 2 2019).  
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En annan professor i internationella relationer, Jef Huysmans, tar upp svårigheten att bestämma 

vem det ska värnas om. Är det befolkningen i de mottagande länderna eller är det 

immigranterna? Enligt Huysmans drivs en politik som skildrar invandrare, flyktingar och 

asylsökande som ett säkerhetsproblem (Huysmans, 2000:757). Migration framställs alltmer 

som en fara för allmän ordning, kulturell identitet och välfärdsidentitet (Huysmans, 2000: 752). 

Stöttar man, direkt eller indirekt, strategier för säkerhetisering försvårar man integrationen för 

invandrare, asylsökande och flyktingar i europeiska samhällen. Det innebär också konsekvenser 

för chanserna att främja mångkulturell politik baserad på idén om gemenskap och en fördelning 

av rättigheter och skyldigheter som inte bestäms av den kulturella identiteten (Huysmans, 2000: 

753).  

3.2 Huysmans säkerhetisering av migration 

I denna del sätter Huysmans säkerhetiseringsteorin i kontrast till migrationsfrågan utifrån EU 

medlemsländernas perspektiv. Huysmans använder sig av tre olika infallsvinklar av 

säkerhetisering: internsäkerhet, kulturell säkerhet och välfärdssäkerhet (Huysmans, 2000:752). 

Ett exempel är den konservativa diskursen som identifierar multikulturalism som en orsak till 

att ett samhälle upplöses. Den förmedlar skillnaden mellan dem och oss genom att identifiera 

andra kulturer som utgör en fara för ens hemlands kulturella överlevnad. Huysmans menar att 

migration är identifierad som en av huvudfaktorerna till att försvaga en nations traditioner och 

samhälleliga homogenitet. Det kan utgöra en yttre och inre fara för överlevnaden av den 

nationella gemenskapen eller uppbyggnaden av den västerländska civilisationen. Enligt 

Huysman gör denna diskurs så att invandrare utesluts från samhällets normala strukturer, de ses 

som utlänningar som utgör ett hot mot reproduktionen av de sociala strukturerna. Diskursen 

återger den politiska myten gällande att den så kallade västerländska civilisationen har funnits 

tidigare och kan återupprättas idag genom uteslutning av de som hotar den bilden (Huysmans, 

2000:757–758).   

3.2.1 Internsäkerhet 

Att bibehålla säkerheten mot externa och interna hot och utmaningar är statens främsta åtagande 

enligt internsäkerheten. Skydda sina medborgare mot yttre hot är en av statens uppgifter men 

de ska även skydda medborgarna genom lagstiftning och tillämpning av lagar (Waever, 

1993:49). Finns det inte säkerhetisering vid de inre gränserna så borde det finnas vid de yttre 

gränserna för att kunna kontrollera vilka som rör sig in och ut genom den så kallade fria 
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rörligheten. Att gränskontroller skulle vara det främsta hindret för den fria rörligheten anser 

vissa är tveksamt. Istället förespråkar de att det är beviljande av arbetstillstånd och tillgången 

till välfärd och socialt bistånd som är de viktigaste aspekterna för ökning eller minskning av 

den fria rörligheten. Att kontrollera vilka som rör sig mellan gränserna och hur många det 

innefattar har blivit en stor utmaning (Huysmans, 2000:758–759). Migrationsfrågan öppnar upp 

för olika delar av politiska frågor, såsom frågor kopplade till kulturell- och ras-identitet men 

det skapar även utmaningar för välfärdsstaten. Migration är ett ämne som rör många olika delar 

och det kan även ses som orsaken till många problem (Huysmans, 2000:760). 

3.2.2 Kulturell säkerhet 

Ett land kan vara öppet och mottagligt för invandring men en stor migrationsvåg kan påverka 

ett lands identitet och förändra det sociala och politiska livet i landet. Så länge det är ett land 

som är tillräckligt anpassningsbart och öppet för förändring så hotas det inte av invandringen 

(Waever, 1993:43). Europeiseringen4 av migrationspolitiken är inte endast en teknisk och 

professionell fråga utan det är en även en högaktuell politisk fråga. Den är en del av den 

politiska kartan där kriterierna för tillhörighet ifrågasätts. En faktor som har stor betydelse är 

att blandningen av kulturer har åstadkommits av migration. Detta politiseras sedan eftersom 

den mångkulturella utvecklingen trotsar önskan om samma kulturella och politiska gränser 

(Huysmans, 2000:762). Migrationspolitiken, på den nivån den är nu, måste ta itu med 

verkligheten gällande att europeiska länder har blivit invandringsländer. Invandrare, 

asylsökande och flyktingar finns och är närvarande, genom detta utmanar de myten angående 

en nations kulturella homogenitet (Ibid). 

Inom den europeiska integrationsprocessen finns det tre teman som är väsentliga för 

utvecklingen och kampen mot att migration ses som ett hot mot ett lands kulturella identitet. 

Kulturell betydelse av gränskontroll och synen på begränsning av den fria rörligheten innefattar 

det första temat. De externa gränskontrollerna ska finnas där för att kontrollera personer från 

tredjeländer,5 vilket dock inte är det som händer i praktiken. Anledningen till detta är att 

individer som passerar gränser omfattas av mer än en bedömningsgrund (Huysmans, 

2000:763). Det andra temat introducerar frågan om integration och assimilering av 

immigranterna i medlemsstaterna. EU-kommissionen har i slutet av 1990-talet uttryckt oro över 

utvecklingen av integrationen för invandrare. Behovet av att integrera invandrare har även 

																																																								
4 Europeisering är en process för nationell anpassning till EU:s regler (Webber, 2016:121).  
5 Tredjeland innefattar stater i Europa som inte ingår i den Europeiska Unionen (Migrationsverket 2019).		
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använts för att motivera länder till en restriktiv migrations politik. Tas ett för stort antal 

immigranter emot kan det belasta välfärdssystemet och genom det komplicera integrationen 

(Huysmans, 2000:765). Det tredje och sista temat tar upp utvecklingen av multikulturella och 

icke rasistiska samhällen i Europa. Detta är ett viktigt tema för EU. Utvecklingen av en 

gemensam migrations politik presenteras som ett verktyg för att hantera ökningen av rasistiska, 

främlingsfientliga och extrema nationalistiska idéer i Europa (Ibid).  

3.2.3 Välfärdssäkerhet 

Tillhörighet förmedlas inte bara genom kulturell identitet och gränskontroller. Utan tillgång till 

sociala och ekonomiska rättigheter är också avgörande för att känna samhörighet inom 

välfärdsstaten. De immigranter som kommer till landet konkurrerar, indirekt eller direkt, med 

nationens medborgare gällande fördelningen av resurser. Migrationen har en framträdande roll 

i dagens kamp inom välfärdsstaten. Invandrare, asylsökande och flyktingar ses alltmer utifrån 

perspektivet att de inte har någon legitim rättighet till hela välfärdssystemet. Utformningen av 

ett lands välfärdssystem kan bidra till hur många immigranter som lockas till just det landet. En 

konsekvens av detta kan vara att landet begränsar tillgången till välfärdssystemet för invandrare 

och asylsökande med syftet att minska antalet asylsökande (Huysmans, 2000:767). I 

välfärdschauvinism6 framträder en mer radikal form, där immigranterna porträtteras som 

främlingar som endast vill dra fördel av ett lands välfärdssystem och utnyttja det samhälle som 

tagit emot dom. Immigranten förvandlas här från att ha varit en konkurrent till att bli någon 

som uppfattas stå för ett bedrägligt beteende. Det är inte överraskande att de som vill dra ner 

på flyktingars och asylsökandes sociala rättigheter även är de som anser att migration är något 

som hotar ett lands kulturella homogenitet (Huysmans, 2000:768). 

 
3.3 Kritik mot Köpenhamnsskolan 
	
Johan Eriksson är en av flera forskare som är kritisk mot Köpenhamnsskolans syn på säkerhet. 

Eriksson har kritiserat Köpenhamnskolan för att de objektifierar sektorer och genom det gör sig 

själva till säkerhetiseringsaktörer. Eriksson invänder emot Köpenhamnskolan i frågan gällande 

innebörden av introduktionen av multisektoralismen enligt säkerhetsaspekten (Eriksson, 

1989:316–317).  Eriksson tar även upp att Köpenhamnskolan argumenterar för att säkerhet är 

subjektivt men de gör samtidigt en indelning av säkerhet i olika sektorer och genom detta 

																																																								
6 Välfärdschauvinism är ett begrepp som beskriver det ideologiska ställningstagandet att sociala förmåner bör 
vara begränsade till vissa grupper (Kitschelt & McGann, 1997:82). 
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exkluderar de individens säkerhet vilket innebär att de gör en objektiv granskning av 

innebörden av säkerhet (Eriksson, 1989:349).   

 

En annan forskare som har riktat kritik mot Köpenhamnskolan är Thierry Balzacq. Enligt 

honom fokuserar Köpenhamnskolan för mycket på vad han kallar för det internalistiska 

tillvägagångssättet. Detta begrepp innebär att sammanhanget formas av aktörernas användande 

av begreppet säkerhet. Detta betyder att säkerhetiseringsaktörernas konstaterande om säkerhet 

verkar som ”instruktioner för konstruktionen och tolkandet av situationen” (Balzacq, 

2005:180). Monika Barthwal-Datta, forskare inom internationellsäkerhet, är en annan som 

uttalat sig kritiskt mot Köpenhamnskolan. Hon tvivlar på deras syn på säkerhet och anser att de 

inte för ett resonemang gällande säkerhetens natur. Enligt Barthwal- Datta undviker 

Köpenhamnskolan att göra en så kallad orsakskoppling mellan varför somliga ärenden blir 

säkerhetsfrågor och andra inte. Köpenhamnskolan tar inte hänsyn till socio politiska strukturer 

utan de vill enbart undersöka hur frågorna ramas in utifrån perspektivet säkerhetsfrågor 

(Barthwal-Datta, 2009:282–283).  

 

3.4 Teoridelens anknytning till uppsatsen 
 

Denna uppsats ska använda sig av Säkerhetiseringsteorin, Köpenhamnskolans teori men även 

Huysmans säkerhetiseringsteori, som analysram. Detta ska utgöra grunden i analysen för att 

förstå Polens agerande i migrationskrisen 2015 utifrån deras ovilja att delta i EU:s 

omplaceringsbeslut av immigranter. I uppsatsen ska säkerhetsteorin appliceras på material 

gällande Polens syn på migration. Tanken är att teorin skapar förutsättningar att förstå Polens 

agerande och genom denna analys få fram ett svar på den definierade frågeställningen. Att kritik 

mot teorin tas upp är för att visa att teorin har svagheter, men även för att det finns olika 

tolkningar gällande säkerhetisering. Teorin har valts för att det är en väldigt känd teori inom 

internationella relationer och den kan bidra till att uppsatsen blir relevant och därigenom kunna 

skapa förutsättningar för fortsatt forskning inom detta ämne.  
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4 Analys 

 

I denna del kommer exempel gällande statistik, utlåtanden och tal att tas upp. I texten kommer 

det tydligt framgå varifrån talen, statistiken och utlåtandena är hämtade ifrån och vem som är 

ansvarig för desamma. Dessa exempel kommer i texten löpande kopplas till 

säkerhetiseringsteorin. Olika nyckelpunkter inom teorin kommer att vara markerade i avsnittet 

för att underlätta förståelsen i diskussionsdelen. 

 

4.1 Omfördelningsprogrammet 
 

22 september 2015 röstar EU:s Ministerråd för rättsliga och inrikesfrågor igenom ett beslut 

gällande att omfördela7 120 000 flyktingar från Ungern, Grekland och Italien ut till övriga 

medlemsländer, i ett så kallat omfördelningsprogram. Polen var ett av länderna som röstade för 

detta förslag (Europaportalen, Asyl och Migration 25/4–2019). Flyktingarna skulle fördelas 

mellan de olika EU medlemsländerna. Hur många varje land skulle ta emot bestämdes utifrån 

befolkningsmängden, totala BNP och den korrigerande faktorn (vilket står för det 

genomsnittliga antalet asylsökningar landet haft under de föregående fyra åren och 

arbetslöshetsnivån i landet). EU skulle stå för kostnaderna, de mottagande medlemsstaterna 

skulle få en ersättning på 6000 euro per omplacerad individ (Europakommissionen 2017). 

När detta beslut togs hade det polska partiet medborgarplattformen (förkortat PO) makten i 

Polen. PO är ett liberalkonservativt parti och anses även vara ett mycket EU-positivt parti 

(Utrikespolitiska institutet 2019). 

 

En månad efter omfördelningsprogrammet hade röstats igenom i EU avgjordes Polens 

nationella val vilket resulterade i ett regeringsskifte. De som stod som segrare var det 

nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa (förkortas PiS). Partiet beskrivs som ett parti där 

en traditionell familjesyn ska ses som kärnan i samhället och deras fokus ligger i lag och ordning 

samt en stark stat. De talar för en preservering av nationell kultur och nationens självständighet 

och de tror på social solidaritet understött av staten och på traditionell agrikultur (Flood & 

Usherwood, 2007:16–17). Strax efter deras vinst i det nationella valet bildade partiet för första 

gången i landets historia en egen majoritetsregering. De fick totat 37,58% av rösterna och 

																																																								
7 Omfördelning innebär i denna text att en flykting flyttas runt inom EU:s gränser (Europaportalen, Haglund, 
2015). 
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Andrzej Duda valdes till president (Puhl Jan 2017). Valet blev genom detta historiskt. Det är 

första gången sedan demokratin återupprättades 1989 som ett parti klarat av att styra på egen 

hand utan några kompromisser med andra partier (Easton, Adam, BBC 2015). Partiet grundades 

av Jaroslaw Kaczynski och hans tvillingbror Lech (omkom i en flygolycka 2010). Kaczynski 

är idag ordförande för PiS. PiS har kontroll över Polens politiska strukturer, Kaczynski är inte 

premiärminister men det är han som styr i bakgrunden (Krzyzanowski, 2018:82). 

 

När PiS tog över intog de en annan position i migrationsfrågan än deras föregångare PO. PiS 

hävdade att Polen borde motstå EU:s press för att ta in immigranter och de borde fatta politiska 

beslut som är baserade på polska intressen. De varnade också för att det fanns en allvarlig fara 

att göra samma misstag som många västeuropeiska länder gjort, vilket skulle göra polackerna 

till gäster i sitt eget land. Under PiS valkampanj använde de sig av skrämseltaktik och tog upp 

olika exempel på hur invandring förstört länder som tagit emot ett stort antal flyktingar, 

däribland Sverige (Aleks Szczerbiak 2015). I mars 2016 annonserade PiS att Polen inte kommer 

vara med i EU:s omplaceringsprogram och kommer därigenom inte ta emot några flyktingar 

(Matt Broomfield 2016).  

 
4.2 Statistik 
	
Polen har i samband med anslutningen till EU 2004 fått stora ekonomiska bidrag. Efter att den 

kommunistiska eran i Polen tog slut 1989 hade landet en tuff period men under inledningen av 

2000-talet har landet fått ett uppsving genom industrialisering och snabb ekonomisk tillväxt. 

Polens dåvarande utvecklingsminister Elzbieta Bienkowksa (2012) beskrev att Polens BNP per 

capita har ökat från att ha varit ca 40% av genomsnittet i EU till ca 70% från tidpunkten då de 

gick in i EU 2004 fram till 2012 (Kushnir, 2014:63–64). Vid denna tidpunkt var Polen en av de 

snabbaste växande ekonomierna i Centraleuropa och ansågs då vara den sjätte största ekonomin 

i EU. Den fortsatta starka tillväxten är beroende av EU:s ekonomiska bistånd, särskilt av de 

investeringar som kommer från sammanhållningsfonderna8 (Kushnir, 2014:64). En stor del av 

Polens medborgare ser på invandring som ett hot mot Polens ekonomi och kultur. Faktumet att 

Polen är det land som tagit emot mest bidrag inom EU, ses inte som ett tillräckligt motiverande 

skäl för att gå med på EU:s omfördelningsförslag. 2014 var Polen ett av de länder i EU som tog 

																																																								
8 Sammanhållningsfonden riktar sig till medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per invånare 
understiger 90” av genomsnittet i EU. Den riktar in sig på att minska ekonomiska och sociala skillnader för att 
främja hållbar utveckling (Europeiska kommissionen 2019). 
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emot mest bidrag från EU (Carlehed Marcus 2016). Statistik visar att Polen är ett av de länder 

som tar emot mest bidrag från EU men tar emot minst flyktingar. Statistiken demonstrerar att i 

Polen fick 1 asylsökande på 100 000 invånare ja på sin ansökan, detta kan jämföras med Sverige 

där denna siffra låg på 353st. Efter att medlemsavgiften dragits av från summan av de bidrag 

som länderna får från EU så hade Polen 354 euro per invånare över, Sverige förlorar istället 

273 euro per invånare (Svensson H Anna 2016). Resonemanget gällande att Polens 

skattebetalande medborgare känner sig utnyttjade kan placeras under begreppet 

välfärdssäkerhet (Huysmans, 2000:767). Medborgarna ser invandringen som ett hot mot deras 

egen välfärd och de känner sig utnyttjade gällande tilldelningen av sociala tjänster och varor.  

I en studie som genomfördes i september 2015 av MPI (Migration Policy Institute) refererade 

44% av de som var emot flyktingar i Polen till brist på resurser och att de skulle försämra Polens 

ekonomiska situation, 41% gav även andra orsaker som hot mot säkerhet och trygghet. De 

vanligaste orsakerna som angavs som skäl till motståndet mot mottagande av flyktingar var: 

Kulturella rädslor, rädda för att förlora landets identitet 

Sociala rädslor, rädsla för snabb förändring efter tillströmning av flyktingar  

Ekonomiska rädslor, gällande fördelningen av offentliga resurser 

Säkerhetsskräck, oro över brott och terrorism  

(Bart Bachman 2016). 

Ur denna statistik går det att utläsa att medborgarna i Polen anser att invandring är något som 

kommer förstöra deras egna ekonomiska välfärd vilket faller in under begreppet 

välfärdssäkerhet. De immigranter som kommer till ett land utan rättigheter att befinna sig där 

blir en börda för välfärdssystemet och medborgarna anser att immigranter kommer att skapa 

oreda i hur offentliga resurser fördelas. De invandrare som kommer till landet konkurrerar med 

landets invånare gällande sociala och ekonomiska resurser. En konsekvens av detta kan vara att 

landet då sänker sina socialbidrag och andra sociala rättigheter för invandrare och asylsökande 

för att göra landet mindre attraktivt att söka sig till (Huysmans, 2000:767). 

Attityden gällande mottagande av flyktingar ändrades radikalt från före och efter 

migrationskrisen 2015. När den årliga europeiska sociala undersökningen gjordes 2014 visade 

siffrorna att 63,4% av de polska medborgarna ansåg att deras regering skulle vara generösa vid 

bedömningen av asylsökande, att jämföra med exempelvis Sverige där sifforna låg på 60,3%. I 

samma undersökning blev även Polens medborgare tillfrågade om hur de såg på mottagandet 
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av muslimska invandrare och 34,3% var negativa till ett mottagande. I Polen är endast 0,1% av 

befolkningen muslimer. 45% av polackerna ansåg även att invandrare tar fler jobb än vad de 

skapar, denna siffra var betydligt lägre i både Sverige och Tyskland. 

Efter migrationskrisen 2015 visade en undersökning, gjord av The Polish Public Research 

center, att polska medborgare hellre tar emot flyktingar från Ukraina än från Mellanöstern. 25% 

av polackerna var för ett mottagande av flyktingar från mellanöstern medan 60% var beredda 

att ta emot flyktingar från Ukraina (Bart Bachman 2016). Detta resultat kan kopplas till 

multikulturalism. Ukrainska medborgare anses ha mer liknande värderingar i relation till 

immigranter från t.ex.  mellanöstern. Multikulturalism kan vara en orsak till att ett samhälle 

upplöses, där andra kulturer utgör en fara för ens hemlands kulturella överlevnad (Huysmans, 

2000:757–758). Det går att argumentera för att det finns mer kulturella likheter mellan den 

polska livsstilen och den ukrainska än vad det finns till mellanösterns kultur. Ukraina är en del 

av den västerländska civilisationen och enligt Huysmans är migration från en annan del av 

världen en av huvudfaktorerna till att försvaga en nations traditioner och samhälleliga 

homogenitet (Ibid). Det går därför att dra paralleller till statistiken och Huysmans 

säkerhetisering av migration. 

4.3 Tal och utlåtanden 
 

Den 16 oktober 2015 höll Jaroslaw Kaczynski, partiledare för PiS, ett tal i parlamentet gällande 

migrationskrisen. I talet framför Kaczynski både sitt parti och sin egen åsikt. Jag kommer nedan 

ta en närmare titt på detta specifika tal9 och peka på vissa särskilt intressanta delar. I exempel 

1 nedan så redogör Kaczynski för hur flyktingarna (som de utifrån omfördelningsbeslutet i EU 

är tvungna att ta emot) kommer att skapa en negativ inverkan på de olika delarna av Polens 

”everyday reality”. 

 
Exempel 1  
JK: In reality, the high house, one question is important: does the government have 
the right to—acting under foreign, external pressure and with no explicit agreement 
of the nation—to take decisions—that with a great level of probability— might 
have negative influence on our lives, on our everyday reality, on our public life, on 
our public sphere, on our de facto sphere of freedom and lastly, what has been 
brought up before, on our security (Youtube 2015).  

																																																								
9 Talet är översatt på engelska och kommer därför vara på det språket som exemplen redovisas på här nedanför. 
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Kaczynski ses i denna kontext som en aktör som tar upp att hans objekt, Polen, är hotat. Han 

använder detta argumentet för att försöka övertala medborgarna att staten måste försvaras mot 

detta existentiella hot, det existentiella hotet i denna mening är flyktingarna. Migration ses som 

ett samhälleligt säkerhetshot enligt Köpenhamnsskolan (Buzan et. Al, 1998:29) och genom 

detta rättfärdigas Kaczynskis agerande.  

 

Fortsättningsvis talar Kaczynski om att invandrare är objektet i hans tal. Han pekar uttryckligen 

ut farorna med invandring, främst genom att argumentera för invandrarna och deras ovilja att 

följa de regler som de mottagande länderna har. I talet använder han ofta uttrycket utlänningar 

när han talar om invandrarna. Enligt Kaczynski blir utlänningarna (se exempel 2 nedan) ofta 

aggressiva och våldsamma samt försöker införa sina seder och bruk på det mottagande landets 

befolkning. 

 
Exempel 2 
JK: It is not about taking in some number of foreigners, irrespective of what sort of 
for- eigners those are. It is about the danger that one will start a process that will 
more or less look like this: first the number of foreigners suddenly increases, then 
they do not obey— do not want to obey, they declare they do not want to obey—
our customs ... (Voice from the floor: What are you talking about?) JK: ... and then 
or even simultaneously they impose their sensitivity and their claims in the public 
space in different spheres of life, and they do so in a very aggressive and violent 
way (Youtube 2015).   

 

Detta påstående kan placeras under kulturell säkerhet. Invandrare hotar Polens kulturella 

homogenitet och de kommer till det mottagande landet för att implementera deras sätt att leva 

och genom detta ändra Polens kulturella identitet (Huysmans, 2000:763). Utlänningarna ska 

inte ta med sina utländska seder utan de ska acceptera landets kultur samt språk och sträva efter 

en anpassning sig till Polens kulturella identitet.  

 

För att ge stöd till sina argument gällande att flyktingar innebär en fara för landet, använder han 

sig av exempel gällande andra medlemsländer i EU, ett exempel gäller Sverige. Enligt 

Kaczynski (se exempel 3) styr sharialagar över hela stadsdelar och alla kristna symboler (som 

korset på den svenska flaggan) har övergetts. 
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Exempel 3 
JK: If somebody says all of this is not true then have a look around Europe, let’s 
take Swe- den. There are 45 zones there governed by Sharia law, there is no control 
of the state (Rep. Jerzy Fedorowicz: I was in Sweden recently) JK: There are fears 
of hanging out Swedish flag at schools, since there is a custom like that over there, 
because there is a cross on the flag. Even as it appears. Swedish school girls can’t 
wear shorter skirts today, as this is also not accepted (Youtube 2015). 

 

Även detta påstående kan placeras under kulturell säkerhet. Här fortsätter Kaczynski med den 

tydliga tesen att flyktingar ska anpassa sig till det mottagande landet. För att stärka sina 

argument tar han upp Sverige som ett exempel, ett land som tydligt har öppnat upp sig för att 

ta emot flyktingar. Han använder sig här av en skrämseltaktik för att visa hur illa det kan gå för 

ett land som, enligt Kaczynski, tappar sin kulturella identitet. I Sverige har inte utlänningarna 

accepterat landets seder och enligt den kulturella säkerhetsteorin är det viktigt att immigranten 

accepterar ett lands kultur och inte försöker överföra sin ursprungliga kultur (Huysmans, 

2000:765). Även fast det går att argumentera huruvida Kaczynski har belägg för sina 

påståenden, argumenterar han till sin fördel och sprider genom detta sitt motstånd gällande att 

ta emot flyktingar.  

I talet fortsätter Kaczynski visa sin misstro mot Islam. Han ger ytterligare exempel på hur islams 

utbredning, enligt honom, har äventyrat kristendomen och hela det europeiska samhället. Han 

hävdar att problem orsakade av muslimer praktiskt taget är en verklighet inom hela Europa (se 

exempel 4). Kaczynski hävdar att länder som Italien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland 

alla är exempel på hur islam har påverkat deras sociala samhälle.  

Exempel4 
JK: Or what is going on in Italy? Churches have been taken over and are often 
treated as toilets. What is going on in France? Non-stop arguments, Sharia 
introduced, even patrols which check if Sharia is observed. Same in London or even 
in the toughest in this case Germany, all of this is taking place. So, do you all want 
that all of this becomes reality in Poland, that we stop feeling at home in our own 
country? Is that what you want? (Youtube 2015). 

Kaczynski tar även upp att det är svårt att hålla isär vilka som är faktiska flyktingar (flyktingar 

från krig) och vilka som är ekonomiska migranter10. När argumenten gällande hur farliga 

																																																								
10	En ekonomisk migrant lämnar i regel ett land frivilligt för att söka sig en bättre framtid någon annanstans 
(UNHCR 2019). 
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flyktingar skulle vara för Polen, går han vidare med att introducera en klassisk PiS anti-tysk 

argumentation (Shapiro & Leonard, ECFR 2019) och hävdar att den ekonomiska migrationen 

i Europa har orsakats genom Tysklands politik. Enligt honom är detta Tysklands problem och 

han avslutar denna del av talet med att han vill hjälpa flyktingarna men endast genom en väg 

som garanterar säkerhet för de polska medborgarna (se exempel 5).  

Exempel5 
JK: At the same time, if we look at the problem, that has been raised here, we have 
to divide firmly between refugees, who really are fleeing the war, from economic 
migrants. We have to differentiate between them. And who created the whole 
magnet here, the magnet of inducing all economic migrants? Germany. And it is 
their problem. Orban was right here, it is their problem, not ours. (Applause) We 
can help the refugees but, let me repeat, in a way that is safe and secure for the 
Polish people. (Youtube 2015).  

 

Det är viktigt för Kaczynski att man separerar ekonomiska migranter från de som flyr från krig 

för att inte öppna upp landet för fler än de som verkligen är i fara. Han avslutar dock denna del 

med att understryka att de endast är möjligt att ta emot flyktingar om det är säkert för det polska 

folket. Detta går att koppla till Köpenhamnsskolans teori, är objektet hotat så är det ens 

rättighet att vidta de åtgärder som behövs för att överleva (Buzan et. Al, 1998:41). Anser en 

aktör att ens stat är under hot och det går inte att säkerställa ens medborgares säkerhet kan det 

anses vara legitimt att avstå från det existentiella hotet vilket i detta fall är definierat som 

flyktingar. 

 

Nästa del kommer att fokusera på ett tal11 som lades ut på Youtubekanalen radio maryja/ TV 

Trwkam, som är ett känt radikalt och konservativt katolskt program. Det är även känt för att 

vara en trogen supporter av PiS. Titeln på talet var ”Gloz z Polski” (översatt till ”rösten från 

Polen”) och talaren var Antoni Macierewicz. Macierewicz är vice ordförande i PiS och även 

känd som nationalistisk aktivist och blev utsedd till försvarsminister 2015. Macierewicz tal 

hölls ca en vecka efter Kaczynskis tal i parlamentet. Talet tar sin grund i de hot som Polen, 

enligt Macierewicz, står inför. Polen är översvämmat av invandrare och enligt Macierewicz är 

invandrarna öppet emot den polska kulturen och den europeiska säkerheten (se exempel 6). 

																																																								
11 Talet är översatt på engelska och kommer därför vara det språket som redovisas på exemplen här nedanför. 
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Exempel6 
The consequences of voting against the nation’s will and against the agreed position 
of the Visegrad countries and in favor of the position of Germany—because that is 
the real hegemonic power of the EU—are almost inconceivable as far as the future 
of Poland is concerned. This is vital in the context of flooding, of potential flooding, 
of Poland by people who openly say that they will be combating Polish civilization 
and culture and also the European security (Youtube 2, 2015). 

 

Återigen tas argumentet upp gällande att de flyktingar som ska tas emot utifrån 

omfördelningsprogrammet aktivt kommer att vara emot Polens kultur, samhälle och säkerhet. 

Det går att tolka detta, direkt eller indirekt, att det finns en utmaning i att medborgare från en 

annan kultur migrerar till Polen och genom detta har inflytande på den mottagande nationens 

kultur. Detta förs in under kulturell säkerhet. Flyktingarna i detta utlåtande framställs som en 

fara för allmän ordning, en fara för den kulturella identiteten och en fara för det polska folket 

(Huysmans, 2000: 752). Enligt Macierewicz har flyktingarna öppet visat och gått ut med att de 

ska vara emot Polens kultur och genom detta är de ett hot mot Polens framtid. 

I en annan del av talet fördjupas detta argument (se exempel 7) genom att Macierewicz öppet 

refererar till Kaczynskis tal i parlamentet och använder detta för att legitimera sina egna 

påståenden. 

 

Exempel7 7 

This was discussed in his excellent intervention by the Prime Minister Jaroslaw 

Kaczynski when he presented last week the PiS position. He said PiS will never 

agree to the fact that immigrants are flooding our country (Youtube 2, 2015).   

Macierewicz hävdar (se exempel 8) att hjälpa flyktingar inte bör innebära att Polen tar emot de 

i sitt eget land. Utan att det borde innebära att de ger ett ekonomiskt stöd till att bygga upp 

flyktingläger i de länder de flytt till och det bästa vore om de med ekonomiskt stöd kunde skapa 

en tillvaro i det land de ursprungligen flytt ifrån. 

Exempel8 
Lets help them, for example, financially, for example by sharing with other 
countries of the EU, according to our financial means and our wealth, sums of 
money that will be paid on so that in refugee camps or ideally in their own places 
of living they could live with dignity so that they would not have to flee. That is the 
right position (Youtube 2, 2015).  
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I detta uttalande anser Macierewicz att det ultimata vore att hjälpa flyktingarna att bo kvar i 

deras ursprungliga land, det land som de har flytt ifrån på grund av krig. Allt för att hålla 

flyktingarna borta från Polen. Den interna säkerheten handlar främst om att bibehålla 

säkerheten mot externa hot (Waever, 1993:49). Statens främsta åtagande är att skydda sina 

medborgare genom yttre gränser. Flyktingar ska få hjälp på plats och inte inom Polens gränser.  

Här nedan kommer ett till exempel redovisas, det är taget från ett tal12 som Kaczynski höll 

under ett valmöte före valet 2015 i staden Makow Mazowiecki. Kaczynski inriktar sig på 

flyktingar och invandringen och hur regeringen misslyckats i detta ärende (se exempel 9). 

Exempel9 
That information about getting 100 thousand Muslims into Poland is that true? Well 
the Minister of Health should respond to that because all of this is related to various 
dangers in that area. We already have symptoms of very serious diseases, not seen 
in Europe for long: cholera on the Greek islands, dysentery in Vienna, various 
parasites and protozoans which are not dangerous in those people’s organisms but 
can be dangerous here. I do not mean to discriminate but all this need to be checked 
(Youtube 3, 2015).  

Kaczynski använder i detta utlåtande sjukdomar som en anledning till att inte ta emot flyktingar.  

Även detta exempel kan kopplas till Köpenhamnsskolans teori om att säkerhet handlar om 

överlevnad (Buzan et. Al, 1998:41). Överlevnad från, enligt Kaczynski, sjukdomar som 

flyktingarna tar med sig över gränserna. Han tar upp exempel på att vissa sjukdomar som inte 

har setts i Europa på väldigt länge nu är tillbaka. Deras återkomst går enligt denna tes att koppla 

till migrationskrisen. 

Vid ett sammanträde vid kongressen för PiS, juni 2016, höll Kaczynski ett tal13. I detta tal 

hänvisade han till de många problem Polen och PiS regeringen står inför idag, bland annat tog 

han upp frågor gällande suveränitet och multikulturalism (se exempel 10). Han är även mycket 

tydlig gällande att Polen måste försvara sig själva mot utomstående hot mot deras suveränitet. 

Exempel10 
Poland is today the subject of pressure in a matter that refers to the shape of our 
lives, to the situation of the average Pole. To the shape of our society. We are 
offered to change radically, to create a multicultural society, to create a new 
identity. "Everyone who knows what is the situation in many countries of Western 
Europe knows that it means that radical deterioration of the quality of life. And this 

																																																								
12	Även detta tal är översatt på engelska och kommer därför vara det språket som redovisas på exemplen här 
nedanför.	
13 Exempel 10 och 11 är översatta från polska till engelska 
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is proposed to us. We are dealing with pressure. This is about sovereignty. If we 
maintain it, we will defend ourselves. We must defend ourselves (Warszawska 
gazeta 2016).  

Kaczynski framställer i detta tal mycket tydligt att mottagande av flyktingar är detsamma som 

att ge upp sitt egna lands suveränitet och att landet måste ändras och bli ett multikulturalistiskt 

samhälle. Detta kan kopplas till Huysmans säkerhetisering av migration. Multikulturalism är 

enligt den konservativa diskursen en orsak till att ett samhälle upplöses, andra kulturer utgör en 

fara för ens hemlands kulturella överlevnad (Huysmans, 2000:757–758). Det ses som en av 

huvudfaktorerna till att ens samhälleliga homogenitet försvagas. Polen måste försvara sig mot 

detta, de måste enligt Kaczynski stå upp mot den press som EU har satt Polen under.  

Fortsättningsvis tar Kaczynski upp att Polen inte är redo att, till skillnad från andra europeiska 

länder, säga upp sin polska suveränitet. Han menar att Polen måste förbli ett land med endast 

polskamedborgare och genom detta har de starkare chans att utvecklas. Enligt honom är det 

dessa mekanismer som förstört Polen, de måste elimineras så att Polen återfår sin styrka (se 

exempel 11). Flyktingarna ses som ett hot mot reproduktionen av de sociala strukturerna 

(Huysmans, 2000:757–758). För att Polen ska fortsätta vara ett starkt land kan de inte sälja sin 

suveränitet som enligt Kaczynski andra länder i EU har gjort, de är inte Polen redo för och den 

polska regeringen kommer se till att detta inte kommer att hända.  

Exempel11 
"There are those who think that PiS and the government and PiS president are those 
who are ready to sell Polish sovereignty. I wanted to say very clearly - we are not 
ready. We are the last political force in Poland that is ready for it [...] We do not 
agree with that. That's why we came to power, that these mechanisms, which have 
been destroying us over the past years, would be eliminated, so that Poland would 
regain strength and strength for others. We will go this way "  
(Warszawska gazeta 2016).  

Kaczynski har även uttalat sig i en politisk sändning som publicerades på Youtube (se exempel 

12)14. Där han refererar till de terrordåden som var i Paris november 2015 och terrordåden i 

Bryssel mars 2016 (Matt Broomfield 2016).  

 

 
 

																																																								
14	Exempel 12 är översatt till engelska	
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Exempel 12 
“After recent events connected with acts of terror, Poland will not accept refugees 
because there is no mechanism that would ensure security." (Youtube 2016).  
 

Här anger Kaczynski terrorhandlingar som ett exempel på varför Polen inte ska ta emot 

flyktingar och menar att det finns i nuläget inte förutsättningar att säkerhetsställa Polens 

säkerhet. Polens medborgare står inför ett hot och så länge det inte går att fastställa 

medborgarnas säkerhet kommer landet inte att ta emot några flyktingar. Kaczynski använder 

terrorattentaten som ett argument för att övertyga sina invånare att flyktingar är ett hot och detta 

hot måste staten försvaras emot (Emmers, 2013:134). 
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5 Diskussion 

 
Denna del avser att besvara frågeställningen och diskutera denna utifrån teorin. Olika 

nyckelpunkter inom teorin kommer att användas för att dela upp kapitlet. Avsnittet avslutas 

med en avslutande diskussion.  

5.1.1 Välfärdssäkerhet 
	
Polen är ett av de länder som tjänar mest ekonomiskt på att vara med i EU, då de tar emot bidrag 

för att kunna bygga upp deras land och bli en starkare stat. Detta verkar inte bidra till att de 

känner någon slags skyldighet att följa EU:s regler. De rättfärdigar sina beslut att inte delta i 

omfördelningsprogrammet med hjälp av olika argument emot invandring. De hänvisar till att 

en del av Polens medborgare ser invandring som ett hot mot deras egna välfärd och de känner 

att de blir utnyttjade när det kommet till tilldelningen av sociala tjänster och varor. 44 % av de 

som var emot flyktingar i Polen 2015 angav att orsaken var att det skulle försämra Polens 

ekonomiska situation. Flyktingarna skulle direkt eller indirekt konkurrera med landets invånare 

gällande sociala och ekonomiska resurser. Argumentet gällande att flyktingar är ett hot mot 

landets ekonomi är något som tas upp ett flertal gånger i resultatdelen. Detta faller in under 

Huysmans teori angående välfärdssäkerhet och genom denna teori kan Polens beslut förklaras 

och förstås. Polen vill inte ta emot flyktingar pga. att de skulle innebära ett hot mot deras 

ekonomiska stabilitet, att de är med i en union med, till den kopplade skyldigheter, faller inte 

in under denna teori.  

5.1.2 Multikulturalism 
	
Ett annat argument som framkommer i resultat delen är att Polens medborgare är mer öppna 

för att ta emot flyktingar ifrån Ukraina än från Mellanöstern. I statistiken går det att uttyda att 

60% var beredda att acceptera flyktingar från Ukraina men endast 25 % var för att ta emot 

flyktingar ifrån Mellanöstern. Huysman tar upp teorin gällande multikulturalism, vilket betyder 

att Ukrainas medborgare har ett mer liknande levnadssätt samt värderingar än vad flyktingar 

från mellanöstern förväntas ha. Ukraina och Polen är båda del av den västerländska kulturen 

och ser man till Huysmans teori så är migration från en annan del av världen en av 

huvudfaktorerna till att en nation försvagas. Mottagande av flyktingar från Mellanöstern skulle 

utifrån denna teori försvaga Polen och Polens medborgare vill inte riskera att deras kultur ska 
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förstöras. Kaczynski tar även upp detta argument i exempel 10, om man tar emot flyktingar är 

detta att likställa med att ge upp sitt lands suveränitet och bli ett mångkulturellt samhälle. När 

andra kulturer utgör en fara för ens hemlands kulturella överlevnad förespråkar Huysmans 

säkerhetisering av migration att man får agera. Att Polen inte vill delta i 

omfördelningsprogrammet går därmed utifrån denna teori att förstå och förklara. 

5.1.3 Kulturell säkerhet 
	
Kaczynski tar även upp att det finns flera olika faror med invandring. Han tar upp exempel 

gällande att flyktingarna ofta motsätter sig de regler som det mottagande landet har. De är enligt 

honom ofta aggressiva och våldsamma och försöker ofta överföra sitt sätt att leva på 

lokalbefolkningen, se exempel 2. För att rättfärdiga detta argument använder han sig av olika 

exempel gällande andra medlemsländer i EU, däribland Sverige, vilket man kan utläsa i 

exempel 3. Denna skrämseltaktik används för att visa hur ett land kan förstöras om gränserna 

öppnas upp för flyktingar, enligt Kaczynski har ett öppet flyktingmottagande gjort att Sverige 

tappat sin kulturella identitet. Detta argument tas även upp i exempel 6 där Macierewicz säger 

att invandrarna öppet är emot den polska kulturen och den europeiska säkerheten. Tar Polen 

emot flyktingar kommer dessa aktivt att vara emot Polens kultur, samhälle och deras säkerhet. 

Ett mottagande av flyktingar skulle enligt Macierewicz vara ett hot mot Polens framtid. 

Flyktingarna framställs i detta exempel som en fara för den kulturella identiteten och en fara 

för det polska folket. Den kulturella säkerhetsteorin tar upp att för att en säker övergång ska 

kunna ske så är det viktigt att immigranten accepterar landets kultur och inte försöker överföra 

sina ursprungliga seder på landet. Den kulturella säkerhetsteorin förespråkar att om ens nations 

homogena kultur är under hot och om detta hot även kan ändra Polens identitet rättfärdigas 

beslut som ska skydda landet. Detta innebär att beslutet gällande att inte delta i 

omfördelningsprogrammet även går att förklara utifrån den kulturella säkerhetsteorin.  

5.1.4 Internsäkerhet 
	
Macierewicz tar i exempel 8 upp att den bästa lösningen på allas problem är att försöka hjälpa 

flyktingarna att bo kvar i deras ursprungliga länder. Hjälp ska ges på andra ställen och inte inom 

Polens inre gränser, vilket förespråkas av den interna säkerhetsteorin. Teorin anser att statens 

främsta uppgift är att genom yttre gränser skydda ens egna medborgare och därigenom 

upprätthålla säkerheten mot externa hot. Säkerheten för ens inre gränser säkerställs genom yttre 

gränser, denna del rättfärdigar argumentet gällande att flyktingarna inte ska lämna det land de 
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flyr ifrån utan erbjudas hjälp inom detsamma. Polens yttre gränser ska skapa säkerhet för Polens 

medborgare. 

5.1.5 Köpenhamnsskolan 
	
I exempel 1 tar Kaczynski upp att Polen är hotat. I exemplet använder han argumentet att Polen 

måste försvaras från det existentiella hotet, som i detta fall är flyktingarna. Flyktingarna 

kommer att medföra en negativ inverkan på de olika sfärerna av Polens offentliga strukturer 

säger Kaczynski i talet. Fortsättningsvis i exempel 5 argumenterar han för att det går att ta emot 

flyktingar men endast om det är säkert för det polska folket. I exempel 9 talar Kaczynski om 

att sjukdomar är en orsak till att inte ta emot flyktingar, sjukdomar som flyktingar tar med sig 

över gränserna. Olika sjukdomar som inte har setts i Europa under en lång tid är nu tillbaka och 

enligt Kaczynski går detta att koppla till migrationskrisen. Enligt Köpenhamnsskolan ses 

migration som ett säkerhetshot, ett hot mot samhället. När en aktör anser att ens stat är under 

hot och säkerheten för ens medborgare inte går att säkerhetsställa kan det vara legitimt att avstå 

från detta hot. Säkerhet handlar även enligt Köpenhamnsskolan om överlevnad från olika typer 

av faror. Genom dessa argument går det att enligt Köpenhamnsskolans teori rättfärdiga 

Kaczynskis argument och förstå hans agerande i frågan.  

5.2 Avslutande diskussion 
	
För att binda ihop och konkludera denna uppsats så backar vi till den ursprungliga 

frågeställningen: Hur kan Polens ovilja till att delta i beslutet gällande omfördelningen av 

flyktingar förklaras utifrån säkerhetiseringsteorin? 

 

Utifrån olika exempel, tal och utlåtanden har beslutet analyserats utifrån multipla delar av 

säkerhetiseringsteorin. Utifrån teorin har beslutet gällande att inte delta i EU:s 

omfördelningsprogram varit möjligt att både förklaras och förstås. Diskussionen visar att det 

går det att koppla Polens argument och beslut utifrån perspektivet säkerhetiseringsteorin. 

Flyktingar har tagits upp som ett hot mot säkerheten och utifrån olika uttalanden har det gått att 

visa att det är denna väg Polen valt att gå, de har valt att se flyktingar som ett hot och genom 

detta rättfärdigas, enligt säkerhetiseringsteorin, deras beslut.  

Dock är det viktigt att klargöra att detta endast är ett tillvägagångssätt för att analysera Polens 

val av riktning och beslut. Detta innebär per definition inte ett rättfärdigande av Polens beslut 

men utifrån den frågeställning jag har valt att undersöka i denna uppsats har jag påvisat att 
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landets beslut går att både förklaras och förstås. För framtida studier inom detta område vore 

det intressant att se hur andra länder, som har valt att delta i omfördelningsprogrammet, har 

tänkt och resonerat och vilka olika aspekter dessa länder har valt att beakta och använda som 

underlag för sina beslut.  
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