
Obcy: muzułmanin-arab-uchodźca-terrorysta
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61% 

Polaków uważa, że Polska powinna odmówić przyjmowania uchodźców muzułmańskich nawet gdyby 
wiązało się to z koniecznością opuszczenia UE 51,2% 

59% 

Polaków nie darzy sympatią Arabów (wzrost o 10 pp w ciągu roku)76% 
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44% 

Polaków czuje wobec Arabów „niechęć” (największa niechęć z 25 nacji do wyboru)

71% 

Czy Polska powinna przyjmować uchodźców 
z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?

(a) (b)

Polaków zadeklarowało kontakt z kimś krajów arabskich w ostatnim roku (c)

Polaków ze słowem „uchodźcy” kojarzy w pierwszej kolejności określenie „terroryści”

(c)

Polaków odmawia uchodźcom człowieczeństwa, traktuje ich jako gatunkowo gorszych, mniej rozwiniętych

(c)

(c)

(c)

Czy Iistnieje realne zagrożenie 
terroryzmem w Polsce?

Czy osobiście obawiasz się 
ataków terrorystycznych? (j)

Czy zagrożenie terroryzmem 
w Polsce jest wyolbrzymiane?(j)

22% 

(j)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Polaków nie zgadza się ze stanowiskiem Kościoła, by uchodźcom pomagać przez korytarze humanitarne (h)

Polaków uważa, że cudzoziemcy stanowią zagrożenie dla Polski 
(dla bezpieczeństwa 82%, rynkowi pracy 35%, religii 28%, obyczajom 25%, kulturze 21%) 

(i)

1.  W 2016 roku w Europie odbyła się najmniejsza liczba ataków terrorystycznych od 11 lat 
2. W 2016 roku mieliśmy w Europie o jedną trzecią mniej zamachów, niż w roku 2015 
3. W 2016 roku mieliśmy o 7% mniej ofiar zamachów, niż w roku 2015 
4. W 2016 roku mieliśmy o jedną czwartą mniej zamachów dżihadystycznych, niż w roku 2015 
5. Większość terrorystów w Europie to nie są muzułmanie 
6. Większość ataków terrorystycznych nie ma motywacji religijnej 
7. 1.45% wszystkich zamachów w ciągu ostatnich 11 lat było motywowanych religijnie 
8. Dżihadyści są super skuteczni z punktu widzenia liczby ofiar w ciągu ostatnich 6 lat 
9. Dżihadyści są średnio skuteczni z punktu widzenia liczby ofiar w ciągu ostatnich 40 lat 
    (w zamachach ETA zginęło niemal 900 osób, IRA niemal 2000)
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Najczęstszym motywem działania sprawców była 
przynależność ofiar do społeczności muzułmańskiej 

22% ofiar przestępstw z nienawiści w Polsce to 
muzułmanie (100% wzrost w skali roku) 

Z roku na rok o 47% zwiększyła się liczba spraw 
dotyczących stosowania przemocy fizycznej

Liczba postępowań w sprawie przestępstw z nienawiści  

W 2013 r. prowadzono 835 postępowań, w tym 719 nowych. 
W 2014 r. prowadzono 1365 postępowań, w tym 1062 nowych. 
W 2015 r. prowadzono 1548 postępowań, w tym 1169 nowych. 
W 2016 r. prowadzono 1631 postępowań, w tym 1314 nowych.
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(a) - CBOS, stosunek Polaków do uchodźców, XII 2016 
(b) - Tygodnik Polityka, 2 V 2017. 
(c) - Badanie na temat postaw wobec cudzoziemców w Polsce, Ipsos, IX2016 
(d) - Badanie dla ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna, VI 2017
(e) - Kryzys uchodźczy czy kryzys postaw? CBU, 2017 
(f) - Tygodnik Polityka, 5 VII 2017

(g) - CBOS, Stosunek do innych narodów, II 2017 
(h) - Rzeczpospolita, 28 VI 2017. 
(i) - Badanie Chatham House, II 2016 
(j) - CBOS, Polacy o bezpieczeństwie w kraju, IV 2016 
(k) - EUROPOL, Te-Sat 2007-2017 
(l) - EUROPOL, Te-Sat 2017 
(m) - Prokuratura Krajowa PK II P 404.4.2016

zamachów 
 terrorystycznych

Czego Polacy boją się najbardziej?

uchodźców

26% 41% 49% 
VII 2010 III 2015 IV 2016 
32% 56% 59% 

VII 2010 III 2015 IV 2016 
30% 21% 

utraty 
pracy

bycia ofiarą 
przestępstw

Polaków nie zaakceptowałoby Arabów jako sąsiadów (wzrost o 18 pp w ciągu roku!) 

Polaków nie zaakceptowałoby Arabów jako kolegów w pracy (wzrost o 17 pp wciągu roku!)

Polaków uważa, że Arabowie mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski

Polaków uważa, że dalsza migracja z większościowo muzułmańskich państw powinna być zatrzymana 


