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❖ Zadania i cele 

Niemcy są de krajem imigracyjnym. Integracja i migracja to kluczowe kwestie, które także w 
kolejnych dekadach będą stawiały politykę i społeczeństwo przed trudnymi wyzwaniami. Jako 
niezależna instytucja naukowego doradztwa politycznego, Sachverständigenrat (Rada Ekspertów 
Niemieckich Fundacji ds. Integracji i Migracji, SVR) przedstawia decydentom rekomendacje 
konkretnych działań oraz oferuje merytoryczne wsparcie działań politycznych w dziedzinach 
integracji i migracji.  
Rada Ekspertów zapewnia naukową i metodologiczną rzetelność swoich analiz; aktualny rozwój 
wydarzeń i naglące zagadnienia ocenia w sposób neutralny politycznie. Co roku SVR przedkłada 
ekspertyzę na temat integracji i migracji, zabierając głos w aktualnych debatach. Z jednej strony 
jest to wkład SVR w umerytorycznienie debat politycznych i przedstawienie opinii publicznej 
rzeczowych informacji, z drugiej – ukazuje konkretne opcje działania dla decydentów na poziomie 
federacji, krajów związkowych, gmin, a także przedstawicieli środowisk obywatelskich. 
 

❖ Historia powstania 

Rad Ekspertów powstała w roku 2008 z inicjatywy Fundacji Mercator i Fundacji Volkswagena, do 
których przyłączyło się sześć kolejnych prestiżowych niemieckich fundacji w celu wspólnego 
wsparcia SVR. Porozumienie to stanowiło novum w ówczesnym niemieckim systemie 
funkcjonowania fundacji. Inicjatywa zrodziła się z przekonania o konieczności utworzenia 
niezależnej instytucji naukowego doradztwa politycznego w tym kompleksowym i tak 
emocjonalnie nacechowanym obszarze badań.  
 

❖ Członkostwo w Radzie Ekspertów 

To interdyscyplinarne gremium ekspertów tworzy dziewięciu profesorów, uznanych ekspertów w 
zakresie integracji i migracji z różnych dziedzin naukowych. Członkowie Rady Ekspertów są 
powoływani przez udziałowców na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej na okres trzech lat. 
Dopuszczalny jest ponowny wybór na członka Rady. Od roku 2008 Przewodniczącą Komisji 
Kwalifikacyjnej jest prof. dr Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu. Rada Ekspertów 
jest niezależna i nie stanowi organu spółki z o.o. Jest wolna w doborze zakresu badań, a w 
swoich opiniach podlega wyłącznie kryteriom naukowej rzetelności. W jej skład wchodzą: 

● Prof. dr Thomas K. Bauer, Przewodniczący SVR, Profesor Ekonomii Empirycznej, 
Uniwersytet Ruhr w Bochum 

● Prof. dr Hacı Halil Uslucan, Wiceprzewodniczący SVR, Profesor Nowoczesnych Badań 
nad Turcją i Integracją, Uniwersytet Duisburg-Essen 

● Prof. dr Gianni D’Amato, Profesor Badań nad Migracjami i Obywatelstwem, 
Uniwersytet w Neuchâtel, Szwajcaria 

● Prof. dr Petra Bendel, Profesor Nauk Politycznych, Uniwersytet im. Friedricha-
Alexandra w Erlangen-Norymberdze 

● Prof. dr Wilfried Bos, Profesor Badań nad Edukacją i Zapewnieniem Jakości 
Kształcenia, Uniwersytet w Dortmundzie 

● Prof. dr Claudia Diehl, Profesor Socjologii, Uniwersytet w Konstancji
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● Prof. dr Viola B. Georgi, Profesor Diversity Education oraz Dyrektorka Centrum 
Integracji Oświatowej, Diversity i Demokracji w Społeczeństwach Migracyjnych, Fundacja 
Uniwersytetu w Hildesheimie 

● Prof. dr Christian Joppke, Profesor Socjologii, Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria  
● Prof. dr Daniel Thym, Profesor Prawa Publicznego, Europejskiego i Międzynarodowego, 

Uniwersytet w Konstancji 
 

❖ Udziałowcy i Konsorcjum Fundacji 

Udziałowcem SVR spółki z o.o. jest Fundacja Mercator. Mercator wraz z sześcioma dalszymi 
fundacjami tworzą obecnie Konsorcjum fundacji dotujących i zabezpieczają finansowe ramy 
działalności podstawowej Rady w trzyletnich transzach. SVR została zarejestrowana przez Urząd 
Skarbowy w Berlinie jako spółka użyteczności publicznej z o. o. na rzecz dotowania badań i nauki.  

Każda z wspierających fundacji deleguje po jednej przedstawicielce/jednym przedstawicielu do 
Kuratorium SVR spółki z o.o. Kuratorium jest ciałem doradczym udziałowcy, Biura 
Koordynacyjnego oraz Rady. Kuratorium wybiera ze swojego grona Przewodniczącą bądź 
Przewodniczącego oraz Zastępczynię bądź Zastępcę. 
 

❖ Biuro Koordynacyjne 

Fundacje dotujące powołały swoje Biuro Koordynacyjne (Geschäftsstelle) w formie spółki 
użyteczności publicznej z o.o. Biuro rozpoczęło swoją operacyjną działalność 1 stycznia 2009 r.; 
ma siedzibę w berlińskiej dzielnicy Mitte. Wspiera ono Radę Ekspertów na płaszczyźnie naukowej, 
a także w kwestiach organizacyjnych oraz promocyjnych. 
 

❖ Ekspertyza Roczna i Barometr Integracyjny 

Roczna Ekspertyza (Jahresgutachten) stanowi od początku istnienia SVR kluczową, a z punktu 
widzenia zainteresowania opinii publicznej - wręcz najważniejszą publikację. Ukazuje się ona od 
2010 roku raz w roku na wiosnę. W swoich Rocznych Ekspertyzach SVR dostarcza polityce 
naukowych podstaw do podejmowania decyzji. Równocześnie stanowią one wkład naukowy w 
umerytorycznienie debaty debat społecznej poświęconej kwestiom integracji i migracji. 

Publikowany co dwa lata jako część Rocznej Ekspertyzy, Barometr Integracji 
(Integrationsbarometer) to - opierająca się na badaniach empirycznych - analiza społecznego 
postrzegania integracji w Niemczech. W ramach tej publikacji przeprowadzane są wywiady 
zarówno z migrantami, jak i z Niemcami, by w ten sposób ukazać przekonania i opinie obu stron 
społeczeństwa imigracyjnego. 
 

❖ Dział Naukowy SVR  

W listopadzie 2011 r. swoją pracę zainaugurował Dział Naukowy (Forschungsbereich), stanowiący 
drugi filar działalności naukowej Rady Ekspertów. Dział Naukowy realizuje własne projekty 
naukowe, zorientowane na praktyczne działania, tym samym uzupełniając pracę Rady Ekspertów. 
Głównym donatorem Działu Naukowego jest Fundacja Mercator. Pojedyncze ekspertyzy i projekty 
naukowe są czasem finansowane także przez pozostałe fundacje Konsorcjum lub przez 
zewnętrznych zleceniodawców. Kluczowym obszarem naukowych zainteresowań Działu 
Naukowego jest bieżący rozwój wydarzeń i toczące się aktualnie dyskusje, zwłaszcza wokół 
problematyki edukacji, ucieczki i azylu. 
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