Occsurrence euro-orphanhood in Poland. Is it really problem?
Analysis of social discourse about euro-orphanhood
Wstydliwym efektem ubocznym fali emigracyjnej jest osamotnienie dziesiątek tysięcy dzieci, które nie mieszczą się w planach rodziców i zostają w kraju. Ale i te wywiezione przechodzą dramat wykorzenienia. Emigracja rozrywa rodzinę. Zwłaszcza taką,która wcześniej była krucha ( E.

Joanna Bielecka-Prus, Marzena Kruk

Winnicka, Eurosieroty – raport, ,,Polityka” nr 46, 17 listopada 2007) .
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Dyskurs wokół eurosieroctwa jest przykładem tego, jak konstruuje się określony obraz problemu społecznego ( S. Urbańska,
„CałaSocjologii,
Polska liczy
eurosieroty”.
Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów, Kultura i Społeczeństwo, 2010, n4 3, s. 86).

ROZMIARY EUROSIEROCTWA FAKTY CZY MIT?


tylko w 2007 roku 1299 polskich dzieci znalazło się w domach dziecka lub u rodzin zastępczych dlatego, że nie interesują się nimi rodzice pracujący za granicą.



Robert Rauziński, ekonomista i demograf, wyliczył, że na Opolszczyźnie jest prawie 37 tys. eurosierot. Dokonując tych szacunków, wziął po uwagę wyłącznie mieszkańców regionu przebywających za granicą dłużej niż 12 miesięcy.



Według badań przeprowadzonych w 2010 na zlecenie MEN w szkołach (próbą objęto 70% szkół, do których uczęszczało 3384164 uczniów) obliczono, że w co piątej placówce są dzieci, których obydwoje lub samotnie wychowujący rodzic wyjechali za granicę do pracy. Jednocześnie
w 16 802 szkół/placówek podano, że taki problem u nich nie występuje - stanowi to 74,20% badanych placówek. 0,3% dzieci pozostaje bez opieki obydwu rodziców, którzy wyemigrowali w celach zarobkowych. Czy to dużo? To jest prawie 11 tys. dzieci.

JAKA JEST ŻYCIOWA SYTACJA DZIECKA?

Migracja zarobkowa rodzin niesie ze sobą wiele konsekwencji szczególnie dla dzieci, których rodzice opuścili kraj w celu zabezpieczenia lub polepszenia bytu rodzinie. Czy eurosieroctwo jest tak wielkim problemem jak przedstawiany jest w dyskursie medialnym? Czy dzieci pozostawione
pod opieką jednego rodzica, dziadków, lub bliskiej rodziny rzeczywiście sprawiają problemy wychowawcze większe niż ich rówieśnicy?

NEGATYWNE STRONY WYJAZDU RODZICA/ÓW

„Przytoczone najważniejsze zagrożenia wynikające z wyjazdu rodziców do pracy
za granicę w pełni uzasadniają potrzebę zarówno oszacowania skali problemu,
jak i ustalenia, w jakim zakresie szkoła może i powinna łagodzić skutki sieroctwa migracyjnego.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że szkoła nie jest najważniejszym

„Tak naprawdę nie istnieje jakakolwiek definicja eurosieroctwa, ale

i pierwszoplanowym elementem w sieci instytucji i osób,

wielu ludzi używa tego określenia (…). Ostatnio media często dotykają
tematu, którego tak naprawdę nie powinno być. Wszędzie mówi się o

które powinny być zaangażowane w ograniczanie skutków migracji zarobkowej za granicę.”

eurosieroctwie, ale intuicyjnie. Nikt nie wie, co to jest! „ - Niewidzialni
Z raportu MEN

rodzice. Czas globalnych migracji jako wyzwanie dla współczesnych
SZKOŁA:

ludzi,

-Pogorszenie wyników w nauce

http://www.supermozg.pl/supermozg/1,93139,5741902,Eurosieroctwo__

-Brak stałej kontroli w nauce

czy_afera_wokol_niczego_.html

-lekceważenie obowiązku szkolnego,
wagarowanie
-Brak współpracy między rodzicami a
nauczycielami
-Nieprzygotowanie nauczycieli na rozwiazywanie
problemów rodziny migrantów

RODZINA BLISKA:
GRUPA RÓWIEŚNICZA;
-Wykluczenie z grupy rówieśniczej i
napiętnowanie
-Osamotnienie, poczucie niezrozumienia
- Podatność na grupowo popełniane czyny
zabronione (np. spożywanie alkoholu,
narkotyków, rozboje, kradzieże)

-Osłabienie, a nawet zerwanie więzi
rodzinnych

DZIECKO/EUROSIEROTA

-Wzrost konfliktów domowych

Negatywny wpływ na psycho-fizyczny
rozwój dziecka

-Problemy wychowawcze opiekunów
dziecka (np. babci)
-Zaburzenia w strukturze autorytetu w
rodzinie
-ryzyko przemocy domowej

RODZINA DALSZA:
- Zmniejszenie ilości kontaktów
-Powierzchowność kontaktów
-Wykorzystywanie sytuacji dziecka w
osiągnięciu własnych celów (np.
majątkowych)

Procentowe wskaźniki liczby uczniów, których rodzice wyjechali do
pracy za granicę.

- Napiętnowanie rodziny i jej izolacja z sieci
kontaktów rodzinnych
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-Lepsze wyniki w nauce ze względu na płatną pomoc
korepetytorów
- Korzystanie z różnych form rozwijania własnych
zainteresowań
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-edukacja w szkołach prywatnych o wyższym
poziomie nauczania
-posiadanie komputera, Internetu, przydatnych w
procesie dydaktycznym
-uczęszczanie do szkół językowych

RODZINA BLISKA:
GRUPA RÓWIEŚNICZA:

DZIECKO/EUROSIEROTA

-nawiązanie głębszych relacji z innymi członkami
rodziny (np. ojcem)

-Otwartość na nowe znajomości/grupy
-Poczucie przynależności, budowanie relacji i
przyjaźni

-kapitał emocjonalny: samodzielność,
odporność na stres, poczucie
odpowiedzialności

-wzrost zaangażowania członków rodziny w życie
rodzinne

-wzrost prestiżu w grupie z powodu dobrego
statusu materialnego

-kapitał materialny: poprawa sytuacji
materialnej dziecka

-redefinicja ról związanych z płcią i wiekiem

-integracja rodziny
-wzrost opiekuńczości
-polepszenie sytuacji materialnej rodziny,
wyposażenia gospodarstwa domowego

RODZINA DALSZA:
-Zwiększenie kontaktów z rodzina dalszą
-Wzmocnienie poczucie więzi z krewnymi
-intensyfikacja wymiany wzajemnych usług
-wzrost zainteresowania dzieckiem
(nadkompensacja)
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