Nowa książka Grzegorza Lindenberga
Książka doktora nauk socjologicznych Grzegorza Lindenberga pt. Wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji
demograficznej w Afryce powstała w Instytucie Spraw Europejskich a została wydana przez fundację
Instytut Dyplomacji Europejskiej. Podważa ona obiegowe przekonania, dotyczące problemu migracji. W sposób
przekonujący i rzeczowy uzasadnia następujące tezy:
1. Europejska gospodarka nie potrzebuje niewykwalifikowanych emigrantów z Afryki i krajów Bliskiego
Wschodu;
2. Kryzys imigracyjny się nie skończył i w ciągu najbliższych lat fala imigrantów będzie rosła.
3. Pomoc finansowa kierowana do Afryki i Azji wcale nie sprawa, że mniej ludzi chce z niej wyjechać
i szukać lepszych perspektyw na Starym Kontynencie.
Autor analizując dostępne dane pochodzące z rzetelnych i uznanych raportów badawczych (m.in. ONZ, UE,
Pew Research Center) stwierdza, że rozwój nowych technologii znacząco zmieni do 2030 roku rynek pracy.
Wiele zadań, które wykonują dziś ludzie w niedalekiej przyszłości, przejmą systemy wykorzystujące sztuczną
inteligencję. Sprawia to, że gospodarka będzie się rozwijać, ale pracy będzie coraz mniej. Biorąc pod uwagę
niskie kompetencje napływających imigrantów w gospodarce opartej o wiedzę i nowe technologie będą oni
raczej balastem dla budżetów państw.
Jesteśmy światkami prawdziwej eksplozji demograficznej w Afryce. Rosnąca populacja młodych i zdeterminowanych mieszkańców Czarnego Lądu w niedługim czasie sprawi, że miliony będą szukać możliwości osiedlenia się w Europie. Nawet przy najbardziej optymistycznym scenariuszu kryzys migracyjny, jakiego byliśmy
świadkami w 2015 roku najpewniej staniej się stanem permanentnym.
Poniższe fakty mówią same za siebie:
•
•
•
•
•

W Egipcie co pięć miesięcy przybywa milion osób;
W Afryce w ciągu miesiąca rodzi się tyle dzieci, co w Unii Europejskiej w ciągu roku;
Afryka w ciągu XXI wieku czterokrotnie zwiększy liczbę ludzi do 4,5 miliarda – i będzie ona nadal rosnąć;
Do roku 2030 w Afryce przybędzie 400 mln ludzi, czyli tyle, ile będzie żyło w całej Unii Europejskiej po
Brexicie. W Afryce będzie mieszkać 4 razy tyle ludzi, co w Unii. A potem 400 milionów ludzi będzie
w Afryce przybywać systematycznie co dziesięć lat;
W najbardziej optymistycznym wariancie z całej Afryki w krajach Unii zamieszka do roku 2030 około
7 mln nowych imigrantów, a do roku 2050 około 32 miliony

Jak przenikliwe i rzetelnie wylicza Grzegorz Lindenberg kwestia migracji stanowi jedno z największych, o ile
nie największe wyzwanie dla rządów i społeczeństw Unii Europejskiej. Myślenie o tym, że nas ten problem
nie dotyczy jest jedynie pobożnym życzeniem. Zachęcamy Państwa do przeczytania książki.

