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WSTĘP

Migracje, w kontekście których rozważamy problemy opieki, nie są zjawiskiem nowym. Od zawsze poszczególni ludzie lub większe ich grupy, z wielu
powodów wędrowali, by zmienić miejsce i warunki życia. I zawsze, jak należy
zakładać, wiązało się to z jednej strony z marzeniami o poprawie własnego losu,
z drugiej - z wieloma doświadczeniami, w tym z materialnymi zyskami, ale też
z emocjonalnymi, zdrowotnymi kosztami i stratami. Jednak nigdy migracje nie
miały tak globalnego charakteru, jak obserwujemy to w kilku ostatnich dekadach.
Zmienił się także charakter migracji międzynarodowych ponieważ ze względu na
rozwój transportu lotniczego migranci mogą częściej odwiedzać swój kraj i utrzymywać regularny kontakt z rodziną, nawet jeśli ta mieszka na drugim końcu świata. W rezultacie fale migracyjne są bardziej zróżnicowane (Stalker 2000) i w różny
sposób warunkowana jest możliwość i częstotliwość bezpośrednich kontaktów.
Szczególnie na początku narastania fali migracyjnej ostatnich lat, która miała głownie charakter ekonomiczny, zwracano uwagę na kwestie rynku pracy. Już
w latach 70. czy 80. poprzedniego wieku coraz bardziej uwidaczniały się nierówności społeczne i narastały różnice w standardach życia, w rozwoju ekonomicznym a także w ofertach rynku pracy między poszczególnymi krajami. Dodatkowo w Europie Środkowo-Wschodniej zmiany polityczne lat 90., „podniesienie”
żelaznej kurtyny dzielącej kraje europejskie w czasach zimniej wojny i wreszcie
poszerzenie Unii Europejskiej w związku z akcesją 2004 roku – umożliwiły wielotysięczne ruchy ludności ze wschodu na zachód Europy. Bowiem w tym czasie
perturbacje związane ze zmianami struktury gospodarczej i systemu centralnego
zarządzania oraz liberalizacją polityki ekonomicznej spowodowały między innymi gwałtowną falę bezrobocia a ta pociągnęła za sobą falę migracji zarobkowych.
Jest wiele opracowań na temat procesów migracyjnych, w których uczestnikami są Polacy. W opracowaniach tych są ukazane i pozytywne i mniej korzystne
aspekty migracji w ujęciu indywidualnym, rodzinnym a także w perspektywie
kraju „wysyłającego” i kraju przyjmującego. Znajdujemy także szereg opracowań
na temat poszczególnych aktorów migracji – samych czynnych uczestników migracji ale również uczestniczących i nie uczestniczących w migracji członków ich
rodziny, zwłaszcza dzieci i współmałżonków i zupełnie sporadycznie ukazują się

12

Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet

też opracowania na temat ich rodziców. Dużo uwagi poświęca się także rodzinie
jako zbiorowemu aktorowi migracji – często z podkreśleniem różnych zysków
i strat, jakie są jej udziałem.
Kilkanaście lat trwania procesów migracyjnych ukazało dodatkowe ich oblicze – kwestie opieki. W krajach, w których doświadczenia migracyjne są dłuższe,
bo nie były przerwane „wielkim zamknięciem” (Stola 2010), problem ten został
opisany już wcześniej i nazwany „transferem opieki” (Isaksen, Devi, Hochschild,
2008). Oznacza on przepływ „kapitału opieki” uosobionego w pochodzących
z biedniejszych krajów kobietach-matkach, które opuszczają swój kraj i swoją rodzinę, by podjąć pracę w obszarze usług domowych a zwłaszcza w opiece nad
starszą populacją w siwiejących krajach dobrobytu. Nawet wówczas, gdy kobiety
znajdują inne, bardziej cenione obszary zatrudnienia – ich nieobecność w relacjach rodzinnych wywołuje zmiany w opiekuńczym potencjale ich rodzin. Co
w tej sytuacji dzieje się w rodzinach tych kobiet, w jakim kierunku idą zmiany, czy
można dostrzec tworzenie dodatkowej, zwykle rodzinnej sieci opieki, czy raczej
poszerzające się jej deficyty. Ale też jaki jest udział samych kobiet - migrantek
i ich społecznego otoczenia (dalszej rodziny, instytucji pomocy społecznej, szkoły) w interpretacji i w rolach, jakie pełnią w przebiegu tych zmian.
Należy podkreślić, że migracja głównego opiekuna, najczęściej kobiety, sprawia, iż rodzina znajduje się w sytuacji kryzysowej. Oznacza to, iż musi wypracować
strategie radzenia sobie z pojawiającymi się naturalnie w cyklu życia rodzinnego
zadaniami opiekuńczymi. Migracja z jednej strony może powodować dystrofię
więzi rodzinnych, a z drugiej strony może aktywować zarówno międzygeneracyjne normy wzajemności w rodzinie jak i normy wzajemności w środowisku lokalnym. W Polsce migrujące kobiety oraz ich dzieci pozostawione w kraju były
przez pewien czas stygmatyzowane w kontekście deficytów opieki generowanych
przez migrację matek. Niewiele się mówiło natomiast na temat sytuacji rodziców
migrujących kobiet. Tymczasem badania prowadzone wśród Polaków w Islandii
pokazują, iż migracja jednego dziecka nie powoduje wykluczenia społecznego ludzi starych pozostających w kraju (Krzyżowski 2012), bowiem kobiety próbują
znaleźć różnorakie wsparcie dla swoich transnarodowych działań opiekuńczych.
Teksty zebrane w naszej książce pozwalają przyjrzeć się nie tylko temu, w jaki
sposób funkcjonuje transnarodowa rodzina w kontekście opieki nad dzieckiem
i człowiekiem starym ale też poszerzają kontekst migracji i kontekst opieki. Autorzy prezentują wyniki badań prowadzonych zarówno wśród kobiet przebywających za granicą, podopiecznych pozostających w kraju jak i wśród rzeczywistych
opiekunów dzieci i osób starszych, których matki/córki przebywały na emigracji
oraz instytucji, na których wsparcie mogą liczyć. Takie ujęcie, obejmujące wszystkich aktorów zaangażowanych w transnarodową opiekę, także delegowanie opieki poza rodzinę ukazuje, jak bardzo złożona jest problematyka transnarodowych
praktyk opiekuńczych. W książce przedstawione zostały także niektóre sytuacje
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funkcjonowania rodziny migracyjnej zarówno te, które osłabiają jej więzi („gościnne małżeństwa”, „tymczasowe żony”), jak i te, które dążą do ich wzmocnienia
(kulturowo warunkowane wsparcie macierzyństwa w etnicznej społeczności imigranckiej).
Przez całą książkę przewija się kwestia opieki. Konkluzje z poszczególnych
rozdziałów sprowadzają się do stwierdzenia, że znaczenie i rola rodziny i rodzinnego modelu opieki dla osób, które tej opieki potrzebują, stają się bardziej widoczne wówczas, gdy dostrzegamy osłabienie rodzinnego potencjału opieki między
innymi w związku z migracją w ogóle a szczególnie w związku z migracją kobiet
– matek i córek. Wówczas też coraz wyraźniejsza staje się potrzeba włączenia innych instytucji i wskazania działań mających na celu ograniczenie tych deficytów
rodzinnej, transnarodowej opieki, które są trudne do rozwiązania przez pozbawione wsparcia rodziny.
Zofia Kawczyńska-Butrym
Elżbieta Czapka
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POTENCJAŁ OPIEKUŃCZY RODZINY
– KONCEPCJA I JEJ KONTEKSTY
[CARE POTENTIAL OF FAMILY. CONCEPT AND CONTEXTS]

Summary: This article is an attempt at outlining the concept of the family care potential
from the perspective of everyday practice. The author introduces a notion of community
care potential treating the same as a frame for everyday practices, their creation and reinforcement within the existing social networks and local systems of social support.
The aim of this article is to develop a social concept of care, initial defining of the family
and community care potentials by way of indicating the variety of practices which are
present in daily life of units, families, in the networks and support systems, demonstrating
the difficulties in diagnosing the family and community care potentials.
Key words: care, social work, family care potentials, local community care potentials
Streszczenie: Prezentowany artykuł jest próbą naszkicowania koncepcji potencjału opiekuńczego rodziny z perspektywy praktyk dnia codziennego. Autorka wprowadza pojęcie
potencjału opiekuńczego społeczności, traktując je jako ramę dla praktyk dnia codziennego, ich tworzenia i wzmacniania w ramach istniejących sieci społecznych i lokalnych
systemów wsparcia społecznego.
Celem artykułu jest opracowania socjologicznej koncepcji opieki, wstępne zdefiniowanie
potencjałów opiekuńczych rodziny i społeczności poprzez wskazanie na różnorodność
praktyk obecnych w życiu codziennym jednostek, rodzin, w sieciach i w systemach wsparcia, wskazanie trudności w diagnozowaniu potencjałów opiekuńczych rodzin i społeczności.
Słowa kluczowe: opieka, praca socjalna, potencjał opiekuńczy rodziny, potencjał opiekuńczy społeczności lokalnej.

1. Wprowadzenie
Zaproponowana przez Zofię Kawczyńską-Butrym koncepcja potencjału
opiekuńczego rodziny (1996, 2008) jest propozycją wzmocnienia warsztatu diagnostycznego pracowników socjalnych i asystentów rodzin oraz innych przedstawicieli służb społecznych zaangażowanych w pomoc rodzinie. Wskazane przez
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Autorkę koncepcji wymiary pola potencjału opiekuńczego rodziny wymagają
dalszych prac nad przygotowaniem narzędzia diagnostycznego, a następnie przygotowania i przeprowadzenia pilotażu, w rezultacie czego możemy wzmocnić
warsztat diagnostyczny specjalistów „od pomagania”. Wprowadzenie nowego
narzędzia może, ale nie musi, zwłaszcza w krótkim okresie czasu, prowadzić do
zamierzonych efektów. Przekonuje nas o tym historia naturalna kontraktu socjalnego w Polsce. Dlatego też proponuję spojrzenie na koncepcję potencjału opiekuńczego rodziny z perspektywy praktyk dnia codziennego, wprowadzam pojęcie
potencjału opiekuńczego społeczności, traktując je jako ramę dla praktyk dnia codziennego, ich tworzenia i wzmacniania w ramach istniejących sieci społecznych
i lokalnych systemów wsparcia społecznego.
Celem mojego artykułu jest zwrócenie uwagi na pożytki płynące dla pracy
socjalnej z wypracowania socjologicznej koncepcji opieki, wstępne zdefiniowanie potencjałów opiekuńczych rodziny i społeczności poprzez wskazanie na różnorodność praktyk obecnych w życiu codziennym jednostek, rodzin, w sieciach
i w systemach wsparcia, wskazanie trudności w diagnozowaniu potencjałów opiekuńczych rodzin i społeczności.

2. W poszukiwaniu socjologicznej koncepcji opieki użytecznej
dla pracy socjalnej
Za Piotrem Sztompką (2016) przyjmuję założenie o możliwości opracowania
koncepcji opieki w teoretycznych ramach trzech wielkich tradycji socjologicznych, podkreślając zarazem rzeczywiste odnoszenie się do tych tradycji, widoczne
- w mojej opinii - w tych nielicznych socjologicznych pracach teoretycznych i empirycznych, których autorzy i redaktorzy zmagali się z próbą zarysowania tej koncepcji i zdefiniowania istoty opieki, w powiązaniu z socjologicznymi analizami kwestii,
problemów społecznych i strategii ich rozwiązywania. Mam na myśli wydane w Polsce po 1989 r., socjologiczne i interdyscyplinarne prace poświęcone wprost problemom opieki, w których dyskutowano na temat jej istoty: „Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze” pod redakcją Zofii Kawczyńskiej-Butrym (2001), „Opieka i pomoc
społeczna. Dynamika instytucji” autorstwa Dariusza Zalewskiego (2005), „Opieka
i kontrola” autorstwa Kazimierza W. Frieske i Pawła Poławskiego (1996), „Publiczna
troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych” pod redakcją
Marioli Racław (2011) i inne opracowania tej autorki, poświecone opiece zastępczej
oraz opiece nad osobami starszymi. Należy również podkreślić wkład badaczy zaangażowanych w diagnozę stanu opieki nad dziećmi w systemie pieczy zastępczej,
prowadzonej przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, w tworzenie socjologicznej koncepcji opieki (M. Racław-Markowska [red.] 2005; J. Hrynkiewicz 2006;
A. Kwak [red.] 2006). Stosunkowo nowym nurtem w refleksji nad koncepcją opieki
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jest zaproponowana przez Piotra Krakowiaka koncepcja pracy socjalnej w opiece
paliatywnej (P. Krakowiak, w druku). Wybór pozycji jest celowy, podstawą jego było
powiązanie przez autorów (głównie, choć nie wyłącznie socjologów), zagadnień
opieki z funkcjonowaniem pomocy społecznej i z pracą socjalną.
Konstruowaniu socjologicznej koncepcji opieki nie sprzyja nieobecność zagadnień opieki w podręcznikach socjologii. Sytuację tę można w pewnej części
tłumaczyć interdyscyplinarnym charakterem opieki jako zjawiska społecznego,
co podkreśla w monografii „Troska” Judith Phillips (2009). Jednakże waga zagadnień składających się na problemat opieki we współczesnym świecie – problem
opieki w życiu ludzi, rodzin, społeczności, znaczenie sposobu rozumienia opieki
dla funkcjonowania struktur, instytucji, sieci społecznych, rola i ranga zagadnień
związanych z opieką w tworzeniu i realizowaniu polityki społecznej państwa skłania do postawienia pytania o przyczyny, dla których środowisko socjologiczne w tak nikłym stopniu angażuje się w opracowanie teoretycznej koncepcji opieki. Sygnalizuję jedynie ten problem, w kontekście innego, bardziej praktycznego
problemu – przygotowania studentów na kierunkach socjologia, pedagogika,
polityka społeczna oraz nauki o rodzinie i praca socjalna do podejmowania zawodowej aktywności, w której zderzają się oni na polu zawodowym z problematem opieki. Z mojego zawodowego i dydaktycznego doświadczenia wynika, iż nie
sposób uczyć pracy socjalnej, pomijając doprecyzowanie problematu opieki w socjologicznej perspektywie. Różne mogą być zatem powody, które przemawiają
za potraktowaniem socjologicznej koncepcji opieki jako sprawy pilnej, do której
środowisko socjologów powinno się przymierzyć.
W artykule odnoszę się przede wszystkim do ostatniej z trzech tradycji socjologicznych, „trzech socjologii” Piotra Sztompki (2016). Każda z tych tradycji
umożliwia nam stworzenie odmiennej koncepcji opieki. Aktualnie zainteresowanie socjologów „trzecią socjologią” może stanowić samoistny czynnik motywujący do spojrzenia na opiekę w kategorii pola, które to spojrzenie nieco szerzej
charakteryzuję w kolejnym podrozdziale. Sama jednakże skłaniam się ku poglądowi – i podzielam go z M. Racław – iż socjologiczna analiza opieki, sytuowanej
w kontekście wyodrębnionych problemów społecznych i postulowanych oraz rzeczywistych strategii ich rozwiązywania, wymaga zastosowania potrójnej optyki
socjologicznej, z powodu złożoności problematu opieki.

3. Wieloparadygmatyczność opieki w świetle wybranych analiz
teoretyczno-empirycznych
Problemat opieki możemy sytuować i analizować, lokując go – za Sztompką
(2016) – w trzech głównych orientacjach teoretyczno-metodologicznych, reprezentowanych w rozwoju socjologii jako dyscypliny naukowej. Tradycja „pierwszej
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socjologii” umożliwia zaprezentowanie problematu opieki poprzez odwołanie się
w tworzonej koncepcji opieki do pojęcia systemu społecznego i do pojęcia instytucji społecznej, które są utrwalone za pośrednictwem różnych autorskich koncepcji w tej tradycji.
W tym nurcie teoretycznym lokują się prace teoretyczno-empiryczne podjęte
po 1999 r. przez badaczki i zespoły badawcze, skupione wokół Programu Polityki Społecznej Instytutu Spraw Publiczych w Warszawie: M. Racław-Markowską
(2005), J. Hrynkiewicz (2006); A. Kwak (2006). Ich autorki diagnozując sytuację
dzieci, rodzin i instytucji wsparcia społecznego opisały liczne dysfunkcje systemów i sieci wsparcia dziecka, i rodziny, a dodatkowym rezultatem ich opracowań
była diagnoza stanu pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej (D. Trawkowska 2007). Dodać warto, iż perspektywa systemowa była wykorzystana wraz
z perspektywą działania społecznego, charakterystyczną dla „drugiej socjologii”
w analizach funkcjonowania lokalnych systemów wsparcia dla osób starszych
przez M. Racław z zespołem (2011), umożliwiając badaczce ukazanie efektów
emergentnych wynikających z działań podejmowanych (lub braku takich działań)
wobec osób starszych w społecznościach lokalnych.
Przemianami instytucji opieki, w powiązaniu jej z instytucją pomocy społecznej, w długiej perspektywie czasowej interesował się D. Zalewski (2005). Analizując cechy idealnego modelu opieki i pomocy społecznej, wyznaczające reguły
funkcjonowania instytucji opieki i pomocy, zaprezentował zakres opieki i pomocy
społecznej w okresie zaborów, w II Rzeczypospolitej, w PRL i po 1989 r. Podkreślił m. in. rolę „dziedzictwa przeszłości” dla kształtowania ładu instytucjonalnego
opieki i pomocy w Polsce niepodległej, wskazał na nietrafność dychotomicznego
podziału na starą opiekę i nową pomoc społeczną, uzasadniał znaczenie oddolnie
instytucjonalizowanych działań jednostkowych i organizacyjnych, dla skuteczności odgórnie wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu współczesnej instytucji
opieki i pomocy społecznej w Polsce. Także K. W. Frieske i P. Poławski (1996)
ukazywali opiekę jako towarzyszący kontroli wymiar funkcjonowania instytucji
wsparcia społecznego i wskazywali na istotność obu tych wymiarów w konstruowanych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Obecny w analizach M. Racław wątek praktyk w opiece realizowanej w lokalnych systemach wsparcia (pieczy zastępczej i osób starszych) oraz przedstawione
przez Nią uwagi na temat znaczenia tych praktyk dla możliwości wsparcia rodzin
za pośrednictwem pracy socjalnej, którymi zechciała się ze mną podzielić w rozmowie, zwróciły moją uwagę na możliwość opracowania koncepcji opieki nawiązującej
do założeń „trzeciej socjologii”. Refleksje wynikające z analizy doświadczania złożonych problemów towarzyszących działaniom podejmowanym przez wolontariuszy
i przedstawicieli zawodów pomocowych w bezpośredniej praktyce zwróciły moją
uwagę na potrzebę opracowania koncepcji opieki w przestrzeni międzyludzkiej.
Przygotowując działania i przygotowując innych ludzi do działania w tak ważnym
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kontekście życia społecznego, jakim jest opieka/troska: o słabych i zależnych, perspektywa „trzeciej socjologii” ukazuje znaczenie relacji moralnych w przestrzeni
międzyludzkiej, i to jest jej nieocenionym z perspektywy pracy socjalnej, walorem.

4. Opieka w przestrzeni międzyludzkiej
Eksponująca relacje moralne i ich rangę perspektywa, „trzecia socjologia” –
„socjologia przestrzeni międzyludzkiej” ukazuje ją jako przestrzeń płynną: „[…]
przestrzeń międzyludzka nieustannie się zmienia dzięki coraz to nowym konfiguracjom międzyludzkich relacji. Przestrzeń międzyludzka jest w ciągłym procesie stawania się (Sztompka 1991, 1993a). Dotyczy to zarówno skali zbiorowości, z sieciami relacji bogacącymi się lub rozpadającymi się, jak i skali jednostki, której „osobista sieć”
włącza coraz to nowych ludzi, a pozbywa się innych” (P. Sztompka, 2016, s. 28-29).
Przestrzeń międzyludzka w polu opieki obejmuje przestrzeń osobistą (jednostka
i jej sieci), przestrzeń grupową (rodzina, wspólnota sąsiedzka, wspólnota religijna,
stowarzyszenie, ruch społeczny, społeczność lokalna). Szczególnym i pożądanym
w polu opieki rodzajem przestrzeni międzyludzkiej jest przestrzeń moralna. Przestrzeń moralna jest konstytuowana przez sześć podstawowych relacji moralnych:
zaufanie, lojalność wzajemność, solidarność, szacunek i sprawiedliwość. Relacje te
są budulcem bardziej złożonych relacji: współpracy, przyjaźni, miłości.
Zakładam, że:
• podstawową cechą praktyk profesjonalnych (pracy socjalnej) w kontekście
opieki jest tworzenie relacji w przestrzeni moralnej, propagowanie i umacnianie moralnych relacji w kontekście opieki.
• w oparciu o relacje moralne tworzony jest i wzmacniany, z udziałem praktyk
profesjonalnych (diagnostów) potencjał opiekuńczy społeczności oraz potencjał opiekuńczy rodziny.
• problem społeczny migracji i jego konsekwencje na poziomie jednostki, rodziny i społeczności lokalnej, w szczególności nieobecność kobiety migrujacej (jako matki i córki/synowej starszego rodzica tradycyjnie głównych rodzinnych opiekunek) zasadniczo zmienia potencjał rodziny.

5. Potencjał opiekuńczy rodziny, potencjał opiekuńczy społeczności
w kontekście opieki
Prezentowane pojęcia potencjałów opiekuńczych i ich koncepcje sytuuję
w kontekście opieki, który – za Piotrem Sztompką (2002, s. 41) – traktuję jako
ważny, a niedoceniony we współczesnych analizach socjologicznych, kontekst
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społeczny: dziedzinę lub obszar aktywności życiowej ludzi, wyróżniany ze względu na cel, specyfikę działań, swoisty styl postępowania. W kontekście tym toczy
się życie społeczne, a w oglądzie tego życia (i kontekstu opieki) możemy stosować,
równocześnie, rozmaite socjologiczne perspektywy.
Pierwsza z nich, perspektywa demograficzna, zastosowana do analizy rodziny w sytuacji opieki, uwrażliwia diagnostę na znaczenie wieku, płci, poziomu
wykształcenia poszczególnych członków rodziny. Perspektywa ta zastosowana do
analizy potencjału opiekuńczego społeczności lokalnej, pozwala określić wielkość
populacji potencjalnie wymagających opieki. Populacje te wyznaczone przez wiek
(jego przedziały), to inaczej kategorie społeczne, w stosunku do których antycypowane są potrzeby opieki.
Druga perspektywa, grupowa, uwrażliwia diagnostę na stan więzi rodzinnych oraz na motywacje członków rodziny do sprawowania opieki, na gotowość
do jej sprawowania. Gdy mówimy o potencjale opiekuńczym społeczności, identyfikujemy formalne i nieformalne grupy społeczne: krewniacze, sąsiedztwo, grupy parafialne, grupy skupione wokół określonych praktyk religijnych, grupy samopomocowe i wsparcia, stowarzyszenia, rodziny wspierające i pomocowe, i inne
grupy, z których korzysta się w pracy socjalnej lub są one tworzone na potrzeby
jej prowadzenia.
Z perspektywy systemowej diagnosta „odkrywa” typowość lub nietypowość
powiązań w relacji opieki w rodzinie, otwartość (inkluzywność) lub stawianie wyraźnych granic (ekskluzywność) przez rodziny w sytuacji konieczności zabezpieczenia potrzeb opieki, typowość reakcji (interwencji społecznej) na niedostatek
opieki, co zdarza się znacznie częściej niż reakcja na nadmiar opieki. Zastosowanie tej perspektyw do analizy potencjału opiekuńczego społeczności lokalnej
oznacza przyjęcie przez diagnostę społeczności lokalnej podwójnej optyki: sieci
i systemów wsparcia, uwrażliwia go na obecność (lub na potrzebę wprowadzenia)
mechanizmów korekcji pozwalających na zintegrowanie działań na poziomie sieci, z działaniami prowadzonymi w lokalnych systemach wsparcia (m. in. dla osób
starszych, niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi).
Perspektywa kulturowa uwrażliwia diagnostę na różnorodność wzorów
i sposobów zaspokajania potrzeb opiekuńczych w rodzinach i w społecznościach,
swoistość „rodzinnych kultur opiekuńczych” w granicach społeczności, uwrażliwia na znaczenie otwartości rodziny na nowe wzory opieki, adresowane do niej
interwencje.
Zdefiniowany przez Z. Kawczyńską-Butrym „problem opiekuńczej wydolności rodziny czy inaczej jej potencjału opiekuńczego” ukazuje nam złożoność uwarunkowań dobrej jakości opieki w rodzinie. Autorka szczegółowo omawia cechy
rodziny, które mają znaczenie dla realizacji opieki, cechy istotne dla diagnostów,
profesjonalnie wzmacniających rodzinę. Do tych cech należą:
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Struktura rodziny, obecność osób/osoby, która może pełnić rolę opiekuna
i pozycja osoby chorej w rodzinie.
Stan zdrowia i sprawność pozostałych członków rodziny.
Dysponowanie czasem na opiekę, role domowe i pozadomowe członków rodziny (nauka, praca zawodowa).
Sytuacja bytowa, warunki materialne rodziny.
Sytuacja mieszkaniowa, standard techniczny, metraż na osobę i wyposażenie
mieszkania, w tym udogodnienia i sprzęt wspierający rehabilitację.
Sytuacja emocjonalna, więzi i motywacje opieki a także stopień akceptacji
często wieloletniej roli opiekuna.
Wiedza i umiejętności sprawowania opieki, wykonywanie zaleceń lekarza lub
przedstawicieli innych zawodów prowadzących rehabilitację czy umiejętność
zastosowania innych, wypracowanych przez siebie i sprawdzonych sposobów
usprawniania, aktywizacji osoby niepełnosprawnej oraz wykonywania poszczególnych czynności w opiece nad nią” (Z. Kawczyńska-Butrym 2008, s.
138-139).

Uwzględniając charakter stawania się przestrzeni międzyludzkiej możemy tę
autorską propozycję odczytać następująco: spójrzmy na szanse i ograniczenia, dla
pojawienia się i wzmacniania podstawowych relacji, tworzących przestrzeń międzyludzką w polu opieki: na styczności, interakcje, stosunki społeczne, więzi społeczne, tożsamości wspólnotowe. Zastanówmy się, w jakim stopniu i w jaki sposób
cechy opisujące potencjał opiekuńczy rodziny wskazują nam czynniki sprzyjające
krystalizacji i erozji relacji, w tym relacji w przestrzeni moralnej. Wskażmy na
konsekwencje jednostkowe, rodzinne, lokalne i ogólnospołeczne problemu migracji w diagnozach potencjału opiekuńczego rodziny oraz potencjału opiekuńczego społeczności lokalnej.
Potencjał opiekuńczy społeczności nie został do tej pory, o ile mi wiadomo,
zdefiniowany. Proponuję określić go następująco: potencjał opiekuńczy społeczności to zdolność, gotowość i umiejętność tworzenia adekwatnych do potrzeb,
praktyk w polu opieki, opartych na moralnych relacjach w przestrzeni międzyludzkiej: obejmuje on wzory opieki i strategie opieki tworzone i przetwarzane
w tej przestrzeni. Wzory opieki, czyli strukturalizowane w relacjach praktyki,
określane za pośrednictwem celów, form, sposobów zaspokojenia potrzeb osób
i środowisk działających w polu opieki, są jednym z dwu wymiarów tego potencjału. Mogą być one specyficzne dla określonego czasu i typu społeczności, mogą
mieć nieformalny, lub w różnym stopniu zinstytucjonalizowany, charakter.
Strategie opieki, to spontaniczne i/lub planowe działania zmierzające do
wdrażania wzorów opieki, oparte o działania profilaktyczne, prewencyjne i interwencyjne. Mogą być wyrazem oddolnych inicjatyw, jak i systemowych rozwiązań.
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Wzory i strategie opieki mogą, ale nie muszą współtworzyć strategii rozwiązywania problemów społecznych, które za K. W. Frieske definiuję jako uogólnione,
stosunkowo trwałe i często - choć nie zawsze – realizowane w toku działalności
prowadzonej przez wyspecjalizowane organizacje, wzory interwencji społecznych” (K.W. Frieske 1996, s. 15), gdyż nie muszą być brane pod uwagę przez lokalnych diagnostów. Wzory i strategie opieki stanowią lokalne zasoby. Ulegają
one wzmocnieniu lub atrofii w przestrzeni moralnej.

6. Zakończenie
Opracowanie koncepcji opieki użytecznej w praktyce pracy socjalnej stanowi
nie lada wyzwanie. Przedstawiony szkic, zarys tej koncepcji, nie wyczerpuje złożonego problematu opieki. Z perspektywy pracy socjalnej (nowe) wzory opieki
i (nowe) strategie opieki wytwarzane w rodzinach lub kierowane do rodzin (rutynowe lub innowacyjne/ interwencyjne), skłaniają do zastanowienia i do stawiania
pytań o rzeczywistą otwartość rodziny na dostępne jej/kierowane do niej wzory
i strategie wsparcia. Z tej „praco-socjalnej” perspektywy zarówno diagnozowanie
potencjału opiekuńczego rodziny, wzorów i strategii opieki obecnych w społeczności, diagnozowanie przestrzeni międzyludzkiej, w tym przestrzeni moralnej
staje się z pewnością problemem praktycznym, bo praktycznie nierozwiązanym
na ten czas. Potrzeba diagnozowania przestrzeni moralnej w opiece, wynikająca
wprost z założeń naszkicowanej koncepcji, przestrzeni ważnej, bo przenikającej
wszystkie podstawowe relacje społeczne, jest zarówno problemem praktycznym,
jak i moralnym, zwłaszcza wówczas, gdy tożsamości zbiorowe, a więc i środowiska zawodowe, w sposób ambiwalentny odnoszą się do wartości kształtujących
ich działanie na różnych polach, w tym na polu opieki.
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MIGRATION, TRUST AND CARE: WARM AND COLD
CARE MODELS

[MIGRACJE, ZAUFANIE I OPIEKA: CIEPŁE I ZIMNE MODELE OPIEKI]

Abstract: In this paper, the interpretation of migration as a ‘problem’ is questioned. According to Herbert Blumer, the well-known American sociologist, sociologists are encouraged to approach migration as something ‘normal’ and as parts of ongoing social
transformations. In the following discussion, some central issues in Norwegian public discourses about European immigration will be explored and analyzed. Local worries about
how migrants may challenge and change widely accepted norms and values in gender
egalitarian contexts in the labor market, in the family and the welfare state, give interesting
social information about tensions and expectations among locals and migrants.
Streszczenie: W rozdziale kwestionowana jest interpretacja migracji jako „problemu”. Według Herberta Blumera, znanego amerykańskiego socjologa, socjologowie są zachęcani
do tego, aby traktować migrację jako coś „normalnego”, jako jeden z elementów nieustannie zachodzących przemian społecznych. W poniższej dyskusji zostały poddane analizie niektóre centralne kwestie obecne w norweskich dyskursach publicznych dotyczące
europejskiej imigracji. Lokalne obawy o to, jak migranci mogą kwestionować i zmieniać
powszechnie przyjęte normy i wartości w egalitarnym pod względem płci kontekście na
rynku pracy, w rodzinie i państwie opiekuńczym, dostarczają informacji na temat napięć
społecznych i oczekiwań wśród miejscowych i migrantów.

1. Introduction
Helena Znaniecki Lopata, the daugther of Florian Znaniecki, the famous Polish sociologist and a pioneer in the sociology of migration, has been the source of
inspiration for this paper. In 1984, Helena Znaniecki Lopata published an essay
called “Social Construction of Social Problems over time”, which had been the
speech she gave as a presidential address to the Society for the Study of Social
Problems in Detroit, in August 1983.
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She encouraged the audience to think about social problems the way Herbert
Blumer (one of the leading sociologists in America in the 1970thies), talked about
‘social problems’ as something ‘normal’:
“We are all parts of some social problem, she said,
“I am a woman, and as such I have been categorized, agonized over, and been
a subject of policy for centuries. I am a Polish immigrant to the United States, and sociologists are all familiar with the problems of immigrants. Finally, I have
been a child, and most of this paper is devoted to the problems which children
present to society.” (Lopata, 1984:249)
She, as a Polish woman and a migrant in the United States, preferred to live a life
conforming to polish values and norms even if she, for decades, lived in the modern
and multicultural American society. In the 1980thies, the most central agent in migration studies was a male worker looking for jobs and a better future abroad. Lopata was
a pioneering sociologist that expanded the horizons by working out new perspectives
for sociological analysis of migration, insisting to include perspectives of women, children and families. She insisted that social changes and challenges caused by migration
are ‘normal’ social transformation processes, and not “social problems”.
A sociological understanding of migration is not to approach migration as
a problem, as an expression of an intrinsic malfunctioning of a society, but to
analyze why, in some contexts, a given condition is picked out and identified as
a social problem. A social problem does not exist for a society unless it is recognized by that society to exist (Lopata quotes Blumer, 1971;302)
In my discussion, I look at some central issues in Norwegian public discourses about European immigration, and local worries about how migrants may challenge and change widely accepted norms and values in gender egalitarian contexts
in the labor market, in the family and the welfare state.
For a sociologist, the introduction of new members into society is about rituals of introduction, recognition, care and socialization into existing ways of living
and future possibilities (Lopata, 1984:251) There are two ways, at least, by which
new members are introduced to the Norwegian society; immigration and reproduction (child birth, family-reunions). Today, even if more than 100.000 Poles live
in Norway, only 4% of the Polish population is born in Norway. Children often
come as parts of family-reunions when a decision to settle in as a family in Norway has been taken (Havnerås 2014).

2. Immigration from Poland to Norway
Recent statistic tells that by January 1st 2016, 100.000 polish immigrants lived
in Norway. Polish migration is by now a well-researched field, with a growing
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number of scholars exploring a variety of issues across disciplines and national
contexts. Recently, shifts in the academic focus have led to a greater emphasis on
the impacts of migration experiences on individual perceptions and normative
attitudes that might change social relations in sending and receiving countries.
Exposure to social and cultural contexts in Norway, and the proximity to
other migrant groups from Europe, Asian and African countries who live there,
come through shared experiences of everyday life, neighborhood, work and having one’s children in the same kindergarten.
Polish migrant’s settlement pattern in Norway has changed over the years.
After the EU extension in 2004, migrants from Poland were mainly young men
between 25 and 39 years old working in construction business. Until 2011, the
most typical Polish migrant was a young, married man living alone and/or with
other Polish male workers in the same temporary household (Havnerås 2014).
Many commuted regularly to Poland, and the plan was to work for some years
in Norway, and then return to the family in Poland. Female migrants are mainly
between 25 and 35 years old, if participating in paid work, they primarily work
as cleaners. Since 2011, the number of Polish families with children coming to
Norway to settle in, has increased and changed the Polish presence in Norway
(Havnerås 2014).

3. The Norwegian Context
In Norway, family policies aim to support gender equality and social justice,
and differ from Polish family policies. At a cultural level, Poland is mainly Catholic while Norway is by far mainly Protestant. Religious differences between Catholic and Protestant societies have been “one of the most widely cited explanations
for low female employment rates”. In brief, the social Catholicism thesis argues
that Catholics exhibit conservative family values, i.e. there is stronger support for
the male breadwinner model in countries that are mainly catholic compared to
other countries. This is presented as important determinants of gender differences
in the labor market and low female employment rates. It is given empirical support by studies showing that more Catholics than Protestants agree with statements such as ‘When jobs are scarce, men should have more right to a job than
women’ and ‘Family life suffers when women work’. In catholic cultures, the visual
image of women is the classic view that portrays women as mothers. The Catholic
version is the Madonna and the child and a more secular version is a homemaker
mother happily cooking and caring for children in the family household.
Recent research on Polish migrant communities in Norway finds that many
Polish migrants in Norway mainly prefer to conform to Polish life styles, watch
Polish TV, follow Polish news online, shop in Polish stores, have Polish friends
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and are members of Polish associations that organize social and religious celebrations according to Polish traditions. They often travel to Poland to visit family
and friends, and spend their holidays at home in Poland (Guribye 2016). They
live locally integrated lives, but have a transnational way of living in the sense that
they communicate on a daily basis with families and friends in Poland on Skype,
Facebook, What’s App and Instagram, and maintain a sense of ‘familyhood’ with
relatives and family members left behind. In every day coping strategies, like dealing with work-family balances, gendered dimensions of their social constructions
of identities, become visible.

4. Gender identities and care
Migrants, when seeing themselves in the eyes of others, they see how “others”
construct their “nation”, as being “Polish” or “Norwegian”. This is a classic point in
sociological migration theories. Florian Znaniecki developed this perspective in
the analysis of “The Polish Peasant in Europe and America”, and George Herbert
Mead further developed it. Mead saw the ability to “take the role of the other” as
unique to humankind and essential to the co-operation that enabled humans to
establish societies and sociality (Mead 1934, 2015)
Today sociologists explore social identities as expressions of class, ethnicity,
gender and sexuality. While living and working in Norway, Polish parents are mothers and fathers, and the question of gender, motherhood, fatherhood, femininity
and gender equality become relevant. In Poland, the main female identity continues
to be that of a mother (Hryciuk & Korolczuk 2012). Woman’s primary responsibility is to care for her biological offspring, and women are encouraged continuously
to measure her own value according to their values through their mothering and
children (Letherby 1994). The dominant femininity is not only maternal, but also
largely related to the role-icon of the Mother-Pole, the maternal identity based on
the Virgin Mary of Christ and charged with religious and symbolic connotations
that support patriarchal relations and practices (Pustulka 2016).
However, Polish women and mothers are not ‘passive bearers of culture’, they
construct and adjust to individual versions of ethnicized notions of the ‘Mother-Pole’, a mix and combination of normative qualities from the communist era
and the Mother-Pole, that was by Titkow (2007,2012) called “the managerial matriarch”. This resourceful position is of importance when discussing how Polish
mothers and fathers mix and match social and cultural elements with roots in different places when socializing their children into the Norwegian society. How to
care properly for children is a complex normative question. Images of ‘warm’ and
‘cold’ care for children and family members change during migration processes,
but still, they are powerful ethnic and gender constructions.
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In Norway, gender egalitarian values and norms are widely diffused into all
social strata of the society. An expected and socially recognized family form is
the earner-carer family where men and women share care work and housework
and contribute equally to the economic provision of the family. The majority of
Norwegian children spend most of their waking hours in childcare arrangements
outside the home, beginning with the nursery when they are one-year-old, later
followed by kindergartens until they are six years old and ready to start elementary school.
Most of the feeding, nurturance and bodily practices in playing with other
children takes place in other institutions than the family.
In negotiations between migrant families and kindergarten teachers, images
of what ‘proper’ childcare is, are contested and questioned.
Societies have a variety of care ideals (Hochschild 2003) One ideal is based
on religion and tradition and homemaker mother is the most important caregiver.
Another ideal is the post-modern or communist-era model represented by the
working mother who ‘does it all’ with no additional help and no adaption in her
work schedule. The third is the cold modern model represented by impersonal
institutional care in year-round ten hours’ daycare and old age homes. The fourth
is the warm model in which institutions provide some care for the young and the
elderly, while women and men join equally in providing care as well. Each model
implies a certain definition of care, as well as who gives it and how much of what
kind is ‘good enough’. (Hochschild, 2003:214) Families and societies can prefer
one ideal more than another ideal, or mix and make heterogeneous care practices
including norms and values from sender- and receiving countries.
The question is:
Polish mothers in Norway, are not only ‘bearers of culture’, but also ‘active
teachers of culture’ (Pustulka 2016) and they actively negotiate what kind of care
practices they want when children start attending kindergarten.
Building trust to foreign social institutions, like kindergartens, is about overcoming differentiation, accepting others’ evaluations and definitions of what the
substance of ‘warm care’ might be. Kindergartens are usually constructed in a way
that they appear as home-like as possible or like a nature-like environment where
children can express their creativity. There is an ambiguity in the fact that even if
kindergartens aim to be ‘home-like’, kindergartens are also meant to be a contrast
institution for children with the home (Gulløv 2004). Being institutions representing a contrast to the home, there are many ambivalent feelings to kindergartens in parts of the population thinking of them as representing a ‘formalization of
the children’s everyday life’, that they offer ‘mechanical care’, ‘instrumental contact’
and ‘surveillance’ (Højlund 2002).
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Helena Znaniecki Lopata, encouraged sociologists to understand children’s
experiences from their own point of view. Kindergartens are places where children form social relations during childhood.
May be adult generations nostalgic longing to a society of the past in which
‘warm care’ was identical with ‘hot meals’ and ‘home staying mothers’ care’ not is
very useful for children growing up in a contemporary society different from the
parents’ society?
George Herbert Mead, identified children’s basic social and creative capacities (Mead 1934, 2015). An important sociological insight is that children are able
to exercise those capacities as children, also within the frame of social institutions
like kindergartens. Research points to an existence of some tensions in modern
kindergartens between
a) Being an institution where children must be treated both as competent
individuals who has the right to determine their own lives and
b) as ‘people in the making’ who need to be trained by pedagogues before
they can be proper members of society (Gulløv 2003).

5. Negotiations about food
Norway is the one Scandinavian country that does not have a tradition for
hot meals in the middle of the day. For some migrant mothers, hot meals for lunch
is considered an important part of what they understand as ‘warm care’.
This excerpt is from a discussion among migrant mothers and their teachers
in Norwegian classes in Norway:
Mother 1: “I do not understand this “matpakke” (sandwiches with for instance cheese&ham wrapped in paper or in a food box) children have to bring to
the kindergarten. They spend hours there and I am worried that my child does not
get enough nutrition and energy to come through the day.”
Mother 2: “Kindergartens allow parents to bring hot meals to your child, if
you want to. May be you should?”
Mother 3: “But is it a good idea? Other children may be envious if only my
child can eat good and healthy food, and they have to eat sandwiches”
Teacher (works in kindergartens): “My experience is that even if mothers
bring them hot meals, children want to eat the same as other children eat. The
other children are not envious, but the child eating ‘mothers’ hot meal’, feel ‘outside’ and embarrassed. He/she want to have the same as the others and feel that s/
he belongs in the group of friends and play-mates.” (Bjerke 2016)
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6. The migrant mothers’ dilemma: Whose ‘significant other’ is at stake?
George Herbert Mead claimed that children see themselves in the eyes of the
others. In the perspective of the mothers, children’s playmates and friends might
be” the generalized other”.
However, in the particular context where the meal is consumed, a friend and
a playmate may, in that particular moment, be ‘the significant other’ in the eyes
of the child.
The point is that mothers and children attach different social meanings to
‘the hot meal’. In a child’s perspective, wanting to be a part of the peer group is the
most essential activity. Being the ‘hot-meal-guy’ or ‘the hot-meal-girl’ may not be
the kind of pleasure in the child’s mind as in the mother’s mind.
Understanding children from their own point of view, is still an important
challenge for migration research.
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INFLUENCE OF MIGRATION ON TRANSFORMATION
OF FAMILIES IN TAJIKISTAN
[WPŁYW MIGRACJI NA TRANSFORMACJĘ RODZIN W TADŻYKISTANIE]

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu migracji zarobkowej na transformacje wzorców rodziny, zachowania reprodukcyjne i macierzyństwo populacji Tadżykistanu. Temat badań jest bardzo aktualny ze względu na fakt, że Tadżykistan jest krajem,
z którego bardzo wiele osób wyjeżdża za pracą. Ogromna większość z nich przeprowadza
się do Rosji w celu znalezienia pracy. W celu zbadania zmiana w relacjach między członkami rodzin migrantów, zostały przeprowadzone ankiety w formie pytań i wywiadów pogłębionych w Tadżykistanie i Rosji w latach 2012-2013. Zmiany te mają znaczący wpływ
nie tylko na życie rodzin i całego społeczeństwa, lecz także na przyszły rozwój demograficzny w kraju. Zjawisko „gościnnych małżeństw”, które zwykle towarzyszy migracjom
zarobkowym jest uwzględnione w niniejszym artykule.
Słowa kluczowe: migracja, tadżyckie rodziny, zmiany w rodzinach, reprodukcja, „tymczasowe żony”.
Abstract: The aim of this research is to find out the influence of labor migration on family pattern transformation, the reproductive and matrimonial behavior of the population
in Tajikistan. The subject of the research is topical, as Tajikistan is one of the countries
that sends its labor migrants abroad more actively. The vast majority of them move to
Russia to find a job. To find out the transformation of labor migrants’ family relations,
there conducted surveys in the form of questioning and depth interviews in Tajikistan
and Russia in the years of 2012-2013 within the research. These transformations make not
just a considerable influence on the life of families and society, but also they can influence
the demographic development of the country in the future. The phenomenon “guest marriages” that often accompanies labor migration is considered in the article.
Keywords: Migration, Tajik families, transformation of families, reproductive behavior,
“temporary wives”.
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1. Introduction
Migration is a complex process that has the most different consequences.
They are as follows: economic, political and social ones. It changes the life of society, the life of families and family behavior patterns. In this regard, the higher
the migrational exchange is, the stronger these consequences are (UNDP 2015:9
as cited in IOM 2013) .
Tajikistan is one of the countries that sends labor migrants abroad, mainly, to
Russia. Therefore, every Tajik family feels this influence on itself.
Tajikistan is the smallest country in Central Asia. In the past, Tajikistan was
one of the Soviet Union republics. Now it is an independent state. It is a mountainous, landlocked country. The country doesn’t have a common border with
Russia.
Tajikistan has a population of 8,3 million people. Among them 4,2 million
people are men and 4,1 million people are women (The Statistical Agency under
President of the Republic of Tajikistan) (Fig. 1).

Figure 1 – Age-sex structure of the population of Tajikistan

36% of male are in the age till 14 years, 30% are in the age between 15 and 29
years, 34% are 30 and more. Along side the female proportions are the following:
34% are in the age till 14 years, 30% are in the age between 15 and 29, 36% are 30
years and more (Fig. 2,3).

S. Ryazantsev, S. Sivoplyasova Influence of migration on transformation of families in Tajikistan

37

Figure 2 - Age structure of male population, %

Figure 3 - Age structure of female population, %

The ethnic composition of the population of Tajikistan is heterogeneous. The
major ethnic group constitutes the Tajiks. Moreover, there are two other ethnic
groups such as the Russians and the Uzbeks there. However, the share of them
decreases due to migration. 98% of the population is Muslims in the country.
The scale of migration in Tajikistan is enormous. It is rather difficult to estimate the number of labor migrants abroad, as there is no precise accounting of
labor migration. According to the World Bank in 2010 abroad, was 791 thousand
citizens of Tajikistan that made more than 11% of the population of the country
(The World Bank 2011:238). According to FMS in 2013 in the Russian Federation
about 415 thousand migrant workers from Tajikistan, including 163 thousand
worked with work authorizations in firms and the companies and 252 thousand
according to patents at physical persons (Fig. 4).
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Figure 4 – Number of the allowing documents issued to citizens of the Republic of Tajikistan
in the Russian Federation in 2010-2014, (Federal State Statistics Service 2014:334)
Note: data at the time of writing of the report for 2014 were available only in three-quarters.

The Republic of Tajikistan is the country, the fourthin the importance providing the Russian Federation with labor migrants. According to data of population
census of 2010 in the Russian Federation, there were only 87 thousand citizens of
Tajikistan. Unconditionally it is the underestimated assessment, which covered
only the migrants staying in the country for a year. Estimates are more realistic
that in Russia about 700 thousand migrants from Tajikistan live and work (Ryazantsev 2007:223). According to FMS the Tajik labor migrants in Russia were
occupied mainly in construction (44%), in trade (14%), the industry (11%), service (5%), and the agricultural industry (4%), on transport (3%) (Federal State
Statistics Service 2014:334).
It is possible to distinguish two groups from the Tajik labor migrants. The
first group is temporary seasonal employees. Their flow increases in the spring
and the summer when they arrive in Russia for work in the agricultural industry
and construction. In the fall, they come back home. By approximate estimates
in some regions of Russia, about 75-80% of seasonal migrants are the share of
Tajiks. The second group of the Tajik migrants - is those who long enough isand
worksin Russia, but thus hasno legal status. Many works as legally, and without official registration in the most different industries of the Russian economy: services
industry, housing and communal services, transport and so forth. Among labor
migrants from Tajikistan, men prevail. However, recently comes feminization
of migration from Tajikistan. Age composition depends on spheres of employment. For example, among builders most of all youth. Hiring made on the hardest
work demanding endurance, physical force, and good health. Among agricultural
workers, the share of people of middle ages is more.
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Working conditions of the Tajik labor migrants for many years remain inadequate. In 2005-2006 among migrants from Tajikistan, their most part (about
69%) worked in Russia according to the oral arrangement. Only a quarter of labor migrants signed the written agreement for work. Most of the labor migrants
live and work in poor living conditions (cellars, cars, non-residential premises)
that negatively influences health. However, many labor migrants from Tajikistan
would like to remain in Russia on permanent residence - about 48% of respondents spoke it (Akramov 2006; Baizhigitov 2014).

2. Research methodology
This research was conducted in the form of survey and interviews by Demography and Economic Sociology Center under Social and Political Research Institute of
the Russian Academy of Sciences. During the research 214 migrants from Moscow
and Moscow Region, and 186 respondents in the different regions of Tajikistan were
interrogated. Besides, 25 depth interviews with migrants from Tajikistan and 20
expert interviews with the representatives of those organizations, which work with
labor migrants, were held (Ryazantsev, 2014:176). We tried to reveal features of the
sexual behaviour of migrants from Tajikistan and members of their family remaining at home, their knowledge in matters of using of means of contraception, features
of matrimonial behavior of migrants and their attitude with a family remaining at
home, define the groups of diseases that are commonly faced by migrants.

3. Research results
a. Sexual behaviors of migrants and members of their families
The research showed that labor migrants, going to another country, left their
family for a long period. They come and see their own family and relatives once
a year. A wife and a husband come to see them in Russia just in 10% of the cases,
as their trip turns out to be too expensive.
If labor migrants and their spouses, staying in their native country, find other partners, whom they have sexual relations with. It happens to those migrants
who move to another country from Tajikistan for the purpose of being employed
more frequently than to their spouses who stay in the homeland. So, according
to the conducted survey, 48% of the respondents had sexual contacts with other
partners (not with their wives/husbands) during their stay in Russia, 13% of the
respondents had frequent contacts.
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Labor migrants and the members of their family are quite well-informed
about contraception. The research showed that 9% of the respondents in Russia
and 21% of them in Tajikistan often used contraceptives and 40% of labor migrants and 24% of their partners used contraceptives rather than they did not use
them (Ryazantsev 2014:177).
b. Matrimonial behavior of migrants
To satisfy their sexual needs, as a rule, labor migrants in Russia use services
of prostitutes, or acquire “temporary wives”, or the so-called “guest marriages”.
Services of prostitutes are enough expensive, therefore, “call girls” are often
invited for a group of migrants to save money. For example, this type of service
is in great demand in Moscow. Sometimes employers use it for encouraging their
workers for good work. According to the survey, 35% of labor migrants had recourse to this technique of satisfying their sexual needs.
The phenomenon “temporary wives” or “guest marriages” is also widespread
among migrants. The research shows that it always accompanies mass labor migration (Ryasantzev et al. 2014). Labor migrants acquire “temporary wives” for
satisfying their sexual and household needs, receiving a cheaper, or free housing
and getting permission to work, registration or legal nationality.
The origin of the phenomenon “temporary wives” in many respects proceeds
from the laws of Sharia, allowing men to have several wives simultaneously. For example, wealthy men have several wives in Tajikistan; however, the official marriage is
registered only with one wife. In this regard, the authorities forbid plural marriage.
“Guest marriages” also spread under the influence of the economic reasons.
Even if the husband with his wife come to Russia together, they are often forced
to live separately, as residential lease is too expensive (25-40 thousand roubles
a month). Therefore, migrants unite in 5-10 of people and live in rented accommodation to save their money. In such conditions the husband with his wife can
see each other just for weeks and months. It is obvious that this situation is objectively a prerequisite for breaking the relations between spouses and for them to
look for new partners.
The research showed that both the ethnic Tajiks and the representatives of
other nationalities from Central Asia and also the Russian girls often became the
“temporary wives” of the labor migrants from Tajikistan to Russia. In this regard,
religious marriages can be contracted with Muslim women (when this marriage
is blessed by the Mullah).
Entering into the relations with a labor migrant, “the temporary wife” often
remains “temporary”, as a partner-migrant keeps his parallel relations and socioeconomic connections with his family in Tajikistan. We shall give some life stories
of labor migrants from Tajikistan.
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Interview with migrant #1. Shakhlo, a citizen of Tajikistan, ethnic Tajik female,
47 years old, has stayed in Russia for 13 years. She works as a cook at a hot shop
in Moscow. During the initial years, she stayed in Russia with her husband who
worked in a construction company. They lived separately and met sometimes. After
Anvar failed to succeed at work, he left for Dushanbe. Shakhlo has lived for 9 years
without her husband in Moscow already, and she goes every year for one month
to Tajikistan. Anvar earns very little, the money is not sufficient. In fact, Shakhlo
maintains the family and supports her children. The spouses have three daughters.
Besides, the woman pays out the family debt. Shakhlo has a man in Moscow, with
whom she does not live but meets him sometimes and has sexual relations. Her
husband Anvar accepts such a situation. Shakhlo has to tolerate her husband and
condemnation by people, her relatives in order to save the family and not to divorce.
Interview with migrant #2. Kirom, a citizen of Tajikistan, ethnic Tajik male, 50
years old, has stayed in Moscow for approximately 17 years, sells dry fruits. His wife
and three children are in Tajikistan. Kirom comes home once a year for 2-3 months
and works the rest of the year in Moscow. In fact, Kirom comes home as a guest. His
wife got used to this situation long ago. Actually, Kirom “buys” “freedom” from family relations by sending money to his wife from Moscow. Kirom has sexual relations
in Moscow with a woman from Uzbekistan. They were even wedded by a mullah
there. They meet two-three times a month at the apartment that she rents or at other
different places in Moscow. Thisis a typical “guest marriage”.
Moreover, the experts from Russia and Tajikistan note that the number of marriages registered in Russia has become more and more lately. About 12 thousand
Tajiks marry in Russia annually (Fasnutdinov 2016). Here are some life stories.
Interview with migrant # 1. Shavkat, a migrant of about 50 from Dushanbe.
He went to Russia from Tajikistan in the 90s. Shavkat had stayed there for 12
years. He worked in the market, earned well; even he solemnized a marriage with
a young Russian girl. Shavkat married for love, but their relationships did not
get well in her family, his spouse filed for divorce and took their child away. “My
misfortune is that I had not executed citizenship then. I put off everything and it
turned out quite different”, - the former migrant noted sadly who is in the native
country now.
Interview with migrant # 2. Nekruz went to work in early 2000. He worked
for a shop in Moscow Region. Then Nekruz married there. He is the citizen of
Russia now and has a flat. He has bought a house for himself and for his old parents in the rural area this spring. “It does not matter what nationality a girl has, the
main thing is that she will respect me, love children and will be a good housewife”,
- the young man told.
It is interesting to note that the attitude towards the multinational marriages
between the Tajik men and the Russian girls from the parents of the groom began
to change. Their relations had been very critical before; however, such marriages
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have been blessed quite frequently lately. Parents even often come to this marriage
to Russia and they sometimes help to organize it financially. According to Rakhmon Ulmasov, the Director of the Migration Research Institute in Dushanbe,
there are even the specialized firms, which are engaged in preparing weddings for
migrants in Russia (Fasnutdinov 2016).
The current situation is similar to the situation of the 1950-1960s, when
young people from Tajikistan left for Russia to study or to serve in the Army and
brought the Russian wives from the Russian regions. The difference is only that
in the 20th century the Tajik boys returned home together with their young wives,
and in the 21st century, as a rule, they remain in Russia, and girls just visit their
husbands’ parents.
The analysis shows that labor migration makes a serious influence on the life
of the society in both Tajikistan and Russia positively and negatively.
As young men are mainly involved in the migrational processes, it has already led to increase the average age of espousing in Tajikistan from 17-18 to
23-25 years old. In its turn, the postponement of espousing for a later term, connected with migration can influence the decrease of birth rate in the country. This
effect strengthens the fact that the active migration of young people causes shortage of grooms for girls who remain in Tajikistan.
Besides, having experience in high earnings in Russia, many Tajik migrants
change their images about the norms of the family relations. Our research found
out that many respondents adopted the standards of life in the country, matrimonial and reproductive behavior patterns. Also, their attitude towards divorces and
sexual and marriage partner change are more loyal after their stay in Russia.
Labor migration allows the people involved in it to feel more independent
financially. This fact promotes migrants’ distance from the traditional models of
the family existence in Tajikistan together with other factors.

4. Economic effect of migration
One of the most important effects of migration is an economic effect. It is
expressed that migrants send part of the earned money to their family home. The
role of the money transfers sent home by representatives of the Tajik labor diaspora in social and economic development of Tajikistan, including certain regions
and households is very great. In 2010 2,1 billion US dollars from work, migrants
came to the country (The World Bank 2011:238). In 2013 near in 52% of GDP
of Tajikistan formed at the expense of money transfers of labor migrants from
abroad that made about 4 billion US dollars (The World Bank 2014:4). In 2013
money transfers to Tajikistan according to the Central Bank of Russia made 4,2
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billion US dollars only of Russia (Central Bank of Russia). However, according
to the experts, the registration of marriages between migrants and the Russian
women reduces volumes of cash flow in the form of transfers to Tajikistan, as
migrants are forced to provide their family in Russia and have no opportunity to
direct large sums to their native country.

5. Social effects migration and diseases of migrants
Social effects of migration are expressed in damaging the family relations in
the families of migrants, incidence rate and decrease in the average longevity of
the population, especially the average longevity of men.
So, according to the survey data, 60% of the families in case of the husband
and wife’s long absence face the misunderstanding and psychological problems.
The conflicts between fathers and children are more sharply shown. Parents - migrants are poorly involved in the life of their children and they are perceived as
“guests” by them. About 40% of the respondents have problems with bringing up
their children.
Besides, every sixth family faces the new diseases. Members of families refer
connect disease contraction to the partner’s long absence. 9% of the families speak
about disease recurrence.
More than 45% of the respondents declare lack of psychological contact with
their spouse, absence of care and moral support from his/her party, 32% of the
respondents experience difficulties with housekeeping and 12% of them face the
problems connected with lack of regular sexual contacts with their partner, working in Russia (Ryazantsev 2014:179).

6. Conclusion
The conducted research shows that the Tajik society experiences strong
transformations under the active labor migration of the population influence.
There is a change in matrimonial and reproductive attitudes, family behavior patterns become more liberal in comparison with the traditional ones. There formed
the threats of the negative tendencies in the demographic development of the
country, for example, a decrease in marriage and birth rate, a growth in divorce
rate under the influence of migration. Now these processes are not so obviously
shown, as the Tajiks are still adhering to the traditional family behavior patterns
and are focused on giving birth to 3-5 children.

44

Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet

To conclude with, we would like to express our gratitude to the Russian Foundation of Fundamental Research, which supported this project (grant RFBR # 1606-00476).
References:
Akramov F. Sh., 2006. Demographic situation and labor migration from Tajikistan to
Russia. The practice of attraction and utilization of expatriate workforce in Russia:
tendencies, mechanisms, technology. In the Proceedings of the 2006 Scientific and
Practical Conference, p. 128-136, Moscow.
Baizhigitov N., 2013. Labor migration. Retrieved May 29, 2016 (http://rus.kg/news/
policy/8923-pyat-problem-kyrgyzsko-kazahskih-otnosheniy.htm).
Data of Central Bank of Russia. Retrieved June 1. 2016 (http://www.cbr.ru/statistics/print.
aspx?file=CrossBorder/Rem_countries_11.htm&pid=svs&sid=TGO_sp_post)
Fasnutdinov G. The citizens of Tajikistan begin marring in Russia more frequently. Retrieved May 30. 2016.
(http://m.dw.com/ru/граждане-таджикистана-стали-чаще-жениться-вроссии/a-19293025)
Federal State Statistics Service. 2014. Work and employment in Russia 2013. Moscow.
International Organization for Migration. 2013. World migration report 2013^ Migrant
Well-being and Development. Geneva. Retrieved May 25. 2016. (http://publications.
iom.int/bookstore/free/WMR2013_EN.pdf).
Ryazantsev S.V. 2007. Labor migration in CIS and Baltic countries: tendencies, effects,
regulation. Moscow: The formula is right.
Ryazantsev S.V., Pismennaya E.E., Karabulatova I.S. et al. 2014. Transformation of Sexual
and Matrimonial Behavior of Tajik Labour Migrants in Russia, Institute of Social and
Political Research. Asian Social Science, Vol. 10, No. 20:174-183.
Statistical Agency under President of the Republic of Tajikistan. The statistical series of
gender indicators to the Strategy of making the role of women active in РТ. Retrieved
June 8. 2016 (http://www.stat.tj/ru/gender/generbazeng/)
World Bank. 2012. Migration and Remittances Fact book 2011. 2nd Edition. Washington
DC.
World Bank. 2015. Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook 2014.
Retrieved June 5. 2016 (http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief22.pdf)

Milena Marczak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PERCEPCJA CECH OSOBOWOŚCI OSÓB MIGRUJĄCYCH
A CZŁONKOWIE ICH RODZIN POZOSTAWIENI
W DOMU RODZINNYM POD OPIEKĄ INNYCH OSÓB
[THE PERCEPTION OF PERSONALITY TRAITS OF MIGRANTS
AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES LEFT UNDER CARE OF OTHER
MEMBERS OF THEIR FAMILY]

Abstract: This paper discusses a problem of social perception of migrants. It takes into account the specificity of resettlement, that in the XXI century has become a popular form
of raising the socioeconomic status of the family. Additionally, it highlighted the negative
effects of migration in the form of a weakening of family ties.
The study group comprised 80 young adults who never went abroad for work purposes.
The task of the subjects was to select adjectives defining the people who go abroad and
leave the family, home, child or parents. The study was conducted using the Adjective
Check List, which is a psychological tool used to diagnose various dimensions of human
personality.
The results are presented in the tables divided into spheres of human functioning: physical, emotional and social, which show the frequency of assigning specific adjectives for
people going abroad and leaving the family home child or parent. The collected data show
the effect of implicit personality theory on the perception of migrants due to remain in the
home of a family member.
Key words: perception, personality, migration, children, parents
Streszczenie: Praca podejmuje tematykę spostrzegania społecznego osób migrujących.
Uwzględniono w niej specyfikę przesiedlania się, która w XXI wieku stała się popularną
formą podniesienia statusu socjoekonomicznego rodziny. Dodatkowo zwrócono uwagę
na negatywne skutki migracji w postaci osłabienia więzi rodzinnych.
Omówione zostały badania przeprowadzone na grupie 80 młodych dorosłych, którzy nie
wyjeżdżali za granicę w celach zarobkowych. Zadaniem osób badanych było zaznaczenie
przymiotników określających osoby, które wyjeżdżają za granicę i w domu rodzinnym
pozostawiają dziecko lub rodzica. Badanie przeprowadzono za pomocą Listy Przymiotnikowej ACL (The Adjective Check List), która jest narzędziem psychologicznym służącym
do diagnozy różnych wymiarów osobowości człowieka.
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Wyniki przedstawiono w tabelach podzielonych na sfery funkcjonowania człowieka: psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego, które ukazują częstość przypisywania określonych
przymiotników do osób wyjeżdżających za granicę i pozostawiających w domu rodzinnym
dziecko lub rodzica. Zebrane dane ukazują wpływ ukrytych teorii osobowości na percepcję
osób migrujących ze względu na pozostawienie w domu wybranego członka rodziny.
Słowa kluczowe: percepcja, osobowość, migracja, dzieci, rodzice

1. Wprowadzenie
Proces migracji zarobkowej jest zjawiskiem powszechnym w XXI wieku. Wśród
głównych przyczyn wyjazdu do innego kraju oraz zmiany miejsca zamieszkania wymienia się chęć podniesienia statusu socjoekonomicznego oraz pragnienie zwiedzania nowych miejsc i zdobywanie kolejnych doświadczeń. W związku z tym zaletą
migracji staje się rozwój gospodarki oraz turystki. Natomiast wśród wad wymienia
się zerwanie lub ograniczenie kontaktów z najbliższymi, które połączone z osłabieniem więzi rodzinnych w negatywny sposób wpływać mogą na stan emocjonalny oby
stron opisywanych interakcji (Krasnodębska 2013). Interesującym aspektem wydaje
się natomiast percepcja osób wyjeżdżających za granicę przez społeczeństwo, gdyż
z jednej strony powszechność występowania opisywanego zjawiska powoduje ogólne
przyzwolenie społeczne na daną formę zarobkową natomiast przy zestawieniu danego
działania z faktem pozostawienia w domu rodzinnym osób najbliższych (rodziców
oraz dzieci) może wzbudzać negatywną ocenę zjawiska migracji.
Migracja, czyli zmiana miejsca zamieszkania w obrębie danego kraju lub przenoszenie się za granicę jest naturalnym procesem występującym na świecie od kilkuset lat (Kawczyńska-Butrym 2008a; Kaczmarczyk 2015). Migracja definiowana
jest również jako zmiana miejsca w strukturze społecznej. Przykładem może być
tutaj awans lub degradacja w społecznej hierarchii, wynikająca ze zmiany miejsca
zamieszkania a polegająca albo na zdobyciu w nowym miejscu lepszej pracy, podwyższeniu kompetencji zawodowych, ustabilizowaniu pozycji o charakterze materialnym i/ lub osiągnięcie ogólnego poważania w społeczeństwie albo ewentualnie
obniżenie dotychczasowej pozycji społecznej (Kawczyńska-Butrym 2008a).
W XXI wieku opisywane przemieszczanie się ludności napędzane jest poprzez szybki przepływ informacji w mass mediach oraz przystępność danych
o osobach migrujących i ich dalszych losach. Kolejnymi czynnikami ułatwiającymi podjęcie decyzji o emigracji lub reemigracji jest otwartość gospodarek światowych oraz proces globalizacji, który związany jest z sytuacją polityczną, ekonomiczną, etniczną oraz religijną na świecie (Zięba [red.] 2008; Kaczmarczyk 2015).
Analizując zjawisko migracji należy również pamiętać o jej konsekwencjach
zarówno dla jednostki wyjeżdżającej, jak i dla jej rodziny oraz przyjaciół, gdyż
konsekwencją staje się tutaj zmiana charakteru więzi interpersonalnych. Najczę-
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ściej występuje ona w postaci ograniczenia lub utraty bezpośredniego kontaktu z przyjaciółmi oraz rodziną (Kawczyńska-Butrym 2008a). Wynika to z faktu
funkcjonowania jednostek w rodzinach o charakterze generacyjnym, gdzie w gospodarstwie domowym przebywa rodzeństwo i rodzice oraz rodzin o charakterze
prokreacyjnym, gdzie w domu rodzinnym przebywa współmałżonek oraz dzieci.
Efektem wyjazdu zarobkowego staje się czasowe opuszczenie członków rodziny.
Należy również posiadać świadomość, że podjęcie decyzji związanej z wyjazdem
zarobkowym do innego kraju odbywa się na zasadzie bilansu zysków oraz strat.
W opisywanym aspekcie zaletą będzie możliwość zdobycia środków finansowych dla optymalnego funkcjonowania rodziny, rozwinięcie własnego kapitału
oraz chęć zwiększenia szans edukacyjnych dzieci. Natomiast wśród negatywnych
konsekwencji migracji wymienia się wydatki o charakterze finansowym wynikających z życia w innym kraju oraz rozłąkę z rodziną połączoną z częstą zamianą
ról społecznych. Przykładem może być wychowanie dziecka przez dziadków lub
innych członków rodziny (Kawczyńska-Butrym 2008b).

2. Spostrzeganie społeczne a ukryte teorie osobowości
Spostrzeganie rozumiane jest jako ogół procesów psychicznych, które wykorzystywane są w codziennym funkcjonowaniu do zdobywania niezbędnych informacji
o otaczającym świecie. Zadaniem opisywanych procesów jest selekcja bodźców docierających do świadomości, ich porządkowanie oraz interpretacja. Zebrane w ten
sposób dane dotyczyć mogą wyglądu innych ludzi oraz ich zachowania (Wojciszke 2009). Dodatkowo poprzez spostrzeganie możliwe staje się zdobycie informacji
dotyczących osobowości drugiego człowieka. Istotne jest jednak to, że opisywane
dane mogą być jedynie wrażeniami o charakterze subiektywnym i nie muszą wyrażać realnie występujących cech (Mietzel 2014). Przyczyną wykorzystywania nie
do końca prawdziwych danych w codziennym funkcjonowaniu jest powierzchowne
oraz ogólne posługiwanie się wiedzą wynikającą ze zdobywanych doświadczeń. Dodatkowo zauważa się powszechnie występującą tendencję do wychodzenia poza zebrane dane oraz uzupełnianie ich o cechy, które nie są bezpośrednio obserwowalne
u drugiego człowieka. Przykładem może być tutaj wnioskowanie o występowaniu
nasilenia wybranych cech osobowości, gdzie o wydawaniu sądów decyduje efekt
pierwszego wrażenia oraz kolejność spostrzeganych cech.
Kolejnym sposobem ułatwiającym spostrzeganie społeczne jest posługiwanie
się stereotypami, które są uogólnionym oraz uproszczonym obrazem grup społecznych. Powstają one wskutek wyodrębniania łatwej do zaobserwowania cechy
określającej społeczną tożsamość członków danej grupy (Mietzel 2014). Przykładem może być tutaj płeć, wykonywany zawód i ubiór z nim związany oraz narodowość etniczna (Lewicka, Wojciszke 2005). Należy mieć świadomość, że ste-
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reotypy odnoszą się głównie do reprezentacji poznawczej grup społecznych oraz
posiadają następujące cechy: wadliwość poznawcza, której skutkiem jest ubóstwo
przetwarzanych treści, silne zabarwienie o charakterze afektywnym, mała wariancja egzemplarzy w obrębie spostrzeganej kategorii oraz trwałość wynikająca z aktywnej obrony przed zmianą stereotypu (Weigl 2005). Dodatkowo ze stereotypami wiązane jest ukryte przekonanie o tym, że członkowie spostrzeganej grupy są
identyczni (Lewicka, Wojciszke 2005).
Wygląd drugiego człowieka, jego zachowanie oraz sposób wypowiadania się
może generować wnioski dotyczące jego cech osobowości (Mietzel 2014). Jednak
nie wszystkie cechy powodują bezpośrednie wyciągnie wniosków o właściwościach
spostrzeganej osoby. Zależy to od zawartości treści, jaką niesie określona cecha oraz
od relacji, jaka zachodzi pomiędzy współistniejącymi cechami. Wyciąganie wniosków na podstawie opisanych relacji stanowi podstawę ukrytych teorii osobowości
(Wojciszke 2009). W opisywanych aspektach na podstawie znajomości jednej cechy
osobowości wyciągane są wnioski o kolejnych cechach typowych dla danej jednostki. Dodatkowo nazwa „ukryte teorie osobowości” związana jest z ogólnym brakiem
świadomości o jej wpływie na codzienne funkcjonowanie społeczne każdego człowieka (Mietzel 2014). Interesujące jest również to, że funkcjonowanie ukrytych teorii osobowości zależy od indywidualnych przekonań o zasadach współwystępowania cech osobowości na podstawie silnego komponentu kulturowego. W związku
z tym większość ludzi żyjących w danym społeczeństwie w sposób nieświadomy
powiela wybrane przekonania, które mogą w bezpośredni sposób pływać na wyobrażenia oraz przekonania o innych ludziach (Lewicka, Wojciszke 2005). Należy
również pamiętać, że do opisu cech osobowości stosuje się głównie przymiotniki,
które oceniają zachowanie człowieka w sposób pozytywny lub negatywny (Wojciszke 2009). Interesujące jest również to, że w języku polskim nie ma możliwości wypowiedzenia się o drugim człowieku bez jednoczesnego ocenienia go. W związku
z tym należy posiadać świadomość że w trakcie spostrzegania społecznego każdy
człowiek w sposób świadomy oraz nieświadomy wydaje oceny dotyczące drugiego
człowieka o charakterze pozytywnym lub negatywnym. Jeżeli w momencie oceniania siebie, innego człowieka oraz otaczającego świata koncentrujemy się na pozytywnych aspektach, to wykazujemy optymizm poznawczy. Natomiast równie często
występuje uzależnianie globalnej oceny od negatywnych cech przy jednoczesnym
negowaniu pozytywnych informacji (Wojciszke, 2005).

3. Badania własne
Badanie przeprowadzono na grupie 80 młodych dorosłych. Byli to losowo
dobrani studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z kierunków: psychologia (20), pedagogika (20), prawo (20), socjologia (8), matematyka
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(12). Wśród nich było 61 kobiet (76%) oraz 19 mężczyzn (24%). Badani nie wyjeżdżali za granicę w celach zarobkowych. Również członkowie najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo) osób badanych nie migrowali w celach zarobkowych.
W przeprowadzonym badaniu wykorzystano Listę Przymiotnikową ACL (The
Adjective Check List), która jest narzędziem psychologicznym służącym do diagnozy różnych wymiarów osobowości człowieka. Składa się ona z listy 300 przymiotników. Zadaniem osoby biorącej udział w badaniu jest zaznaczenie przymiotników
z listy, które uzna za zgodne z podawaną instrukcją (Martowska 2008). Na potrzeby
opisywanego badania instrukcja została zmodyfikowana: „Zaznacz przymiotniki
określające osoby wyjeżdżające do pracy za granicę, które w domu rodzinnym pozostawiły dziecko” oraz „Zaznacz przymiotniki określające osoby wyjeżdżające do
pracy za granicę, które w domu rodzinnym pozostawiły rodzica”. Była to jedyna
informacja jaką otrzymały osoby badane przy wypełnianiu kwestionariusza. Nie
informowano badanych o czasie nieobecności migrującego członka rodziny, o jego
wieku, płci oraz rodzaju podejmowanej pracy. Nie podano również informacji o sytuacji rodziny, która pozostaje w kraju: o ilości członków rodziny, o statucie socjoekonomicznym oraz o stanie psychosomatycznym dzieci oraz rodziców.
Do analizy wyników badania utworzono w sposób eksperymentalny trzy
główne wymiary funkcjonowania człowieka: psychiczny, emocjonalny oraz społeczny. Poniżej w tabelach zaprezentowano częstość występowania najpopularniejszych odpowiedzi wśród osób badanych w wymienionych sferach.
Tabela 1. Przymiotniki należące do sfery funkcjonowania psychicznego przypisywane przez osoby badane osobom wyjeżdżającym za granicę, które pozostawiły dziecko
w domu rodzinnym
Cechy

N

%

dojrzały

67

84

pełen planów

59

74

zdolny do wyrzeczeń

53

66

zaradny

46

57

pracowity

45

56

Źródło: Badania własne

Biorąc pod uwagę sferę funkcjonowania psychicznego osób. które wyjeżdżają za granicę oraz pozostawiają w domu rodzinnym dziecko (Tabela 1) można
powiedzieć, że zdaniem badanych są to osoby dojrzałe (84%) oraz charakteryzuje je posiadanie planów w stosunku do swojej przyszłości (74%). Dodatkowo są
one zdolne do wyrzeczeń (66%), gdyż pozostawienie w domu dziecka na dłuższy
okres czasu jest sytuacją trudną dla każdego członka rodziny. Osoby te są zarad-
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ne (57%). pomimo ciężkiego położenia, w jakim się znalazły. Dodatkowo badani
uważają, że są one pracowite (56%). Interesujące jest to, że wśród wymienionych
przymiotników występują określenia o natężeniu pozytywnym. Można zauważyć
występowanie tendencji do przypisywania osobom wyjeżdżającym za granicę,
które pozostawiają w domu rodzinnym dziecko przymiotników związanych ze
sferą psychiczną o natężeniu pozytywnym. Aby zrozumieć istotę działania ukrytych teorii osobowości oraz to, w jaki sposób wpływać może ona na percepcję
osób migrujących, należy zapoznać się z przymiotnikami, które najczęściej pojawiały się przy osobach wyjeżdżających za granicę, które pozostawiły w domu
rodzinnym rodzica (Tabela 2).
Tabela 2. Przymiotniki należące do sfery funkcjonowania psychicznego przypisywane
przez osoby badane osobom wyjeżdżającym za granicę, które w kraju pozostawiły rodzica
Cechy

N

%

ciekawy

69

86

niewytrwały

58

72

o szerokich zainteresowaniach

54

67

łatwo się przystosowuje

42

52

niedojrzały

37

46

Źródło: Badania własne

Wśród przymiotników określających psychiczne funkcjonowanie osób, które
wyjeżdżając za granicę pozostawiają w domu rodzinnym starszego rodzica, pojawiły się określenia o zabarwieniu pozytywnym oraz negatywnym. Świadczyć
to może to niejednoznacznej percepcji opisywanej grupy osób. Zdaniem badanych osoby migrujące, które w domu rodzinnym pozostawiły rodzica są przede
wszystkim ciekawe otaczającego świata (86%). Dodatkowo charakteryzuje je niewytrwałość w podejmowanych działaniach (72%). W związku z tym nieustannie poszukają nowych bodźców. Z opisaną ciekawością poznawczą związane są
również szerokie zainteresowania (67%), które dodatkowo motywować mogą do
nieustannych wyjazdów. W związku z tym osoby te łatwo przystosowują się do
nieustannie zmieniających się okoliczności (46%). Określane są również jako osoby niedojrzałe (46%).
W dalszej kolejności analiza dotyczy przymiotników związanych ze sferą
funkcjonowania emocjonalnego osób wyjeżdżających za granicę oraz pozostawiających w domach rodzinnych dzieci lub rodziców.
Biorąc pod uwagę dane przedstawione w tabeli nr 3, można stwierdzić, że
zdaniem badanych, osoby migrujące, które w domu rodzinnym zostawiły dziecko, posiadają duże natężenie cech o charakterze wyłącznie pozytywnym. Są one
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przede wszystkim troskliwe (80%), gdyż w percepcji badanych są one osobami,
które poświęcają najwięcej, by zapewnić optymalne funkcjonowanie swojej rodziny. Są one również rozważne (67%) oraz twarde (64%).
Tabela 3. Przymiotniki należące do sfery funkcjonowania emocjonalnego przypisywane
przez osoby badane osobom wyjeżdżającym za granicę, które pozostawiły w domu rodzinnym dziecko
Cechy

N

%

troskliwy

64

80

rozważny

54

67

twardy

51

64

Źródło: Badania własne

W dalszej kolejności analizowane są wyniki określające przymiotniki przypisywane osobom migrującym, które w kraju zostawiły rodzica (Tabela 4).
Tabela 4. Przymiotniki należące do sfery funkcjonowania emocjonalnego przypisywane
przez osoby badane osobom wyjeżdżającym za granicę, które w kraju pozostawiły rodzica
Cechy

N

%

niecierpliwy

70

87

samolubny

45

56

pochopny

36

45

bez serca

29

36

Źródło: Badania własne

W aspekcie funkcjonowania emocjonalnego najczęściej pojawiały się określenia: niecierpliwy (87%) oraz samolubny (56%). Są one spójne z obrazem funkcjonowania psychicznego opisywanej grupy osób. Zdaniem badanych nie są one
zdolne do dłuższego pozostania w jednym miejscu oraz nieustannie poszukują
nowych doznań. Trudno im również poświęcić większą ilość czasu lub uwagi, by
osiągnąć zamierzony cel. W swoich planach uwzględniają przede wszystkim profity dla siebie. Uważane są również za osoby pochopne w podejmowanych przez
siebie decyzjach oraz działaniach (45%). Dodatkowo określane są one jako osoby
bez serca (36%). Świadczyć to może o negatywnej percepcji osób migrujących
pozostawiających w domach rodzinnych swoich starych rodziców.
W dalszej kolejności analiza dotyczy przymiotników związanych ze sferą
funkcjonowania społecznego. Badani określając osoby, które migrując pozostawiają w domu rodzinnym dziecko, przypisali im większość cech o nasileniu po-
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zytywnym (Tabela 5). Wskazano, że są one wymagające (74%) oraz wykazują się
pracowitością w podejmowanych czynnościach (67%). Dodatkowo są otwarte na
doświadczenia (54%) oraz dzięki posiadanym ambicjom, wytrwale dążą do osiągnięcia zamierzonego celu (46%).
Tabela 5. Przymiotniki należące do sfery funkcjonowania społecznego przypisywane
przez osoby badane osobom wyjeżdżającym za granicę, które pozostawiły w domu rodzinnym dziecko
N

%

wymagający

59

74

pracowity

54

67

otwarty

43

54

ambitny

37

46

Źródło: Badania własne

Natomiast osoby wyjeżdżające za granicę i pozostawiające w domu rodzinnym rodzica określane są zarówno przez przymiotniki o nasileniu pozytywnym,
jak i negatywnym.
Tabela 6. Przymiotniki należące do sfery funkcjonowania społecznego przypisywane
przez osoby badane osobom wyjeżdżającym za granicę, które pozostawiły w kraju rodzica
N

%

towarzyski

69

86

szukający przygód

61

76

ambitny

42

52

nie godny zaufania

34

42

ma gładki sposób bycia

26

32

Źródło: Badania własne

Osoby te są opisywane jako towarzyskie (86%) oraz szukające przygód (76%).
Dodatkowo kieruje nimi ambicja (52%). Interesujące jest natomiast przypisanie
im cech nie dających podstaw do zaufania (42%) oraz posiadanie przez nich gładkiego sposobu bycia (32%). Świadczyć to może o negatywnej percepcji osób, które
wyjeżdżając za granicę na dłuższy okres czasu pozostawiają w domu rodzica. Widać tutaj nacechowanie emocjonalne, gdzie wskazany brak zaufania odnosić się
może do przekonania o braku umiejętności lub chęci zaopiekowania się rodzicem
lub niechęcią do utrzymywania z nim bezpośrednich kontaktów.
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Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań można zauważyć, że informacja dotycząca wyjazdu za granicę oraz pozostawienia w domu rodzinnym
dziecka lub rodzica wpływa na percepcję osób migrujących przez młodych dorosłych. Osoby, które nie wyjeżdżały za granicę spostrzegają osoby migrujące przez
pryzmat posiadanych o nich informacji. Wpływa to na ich ocenę w sferach funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego oraz społecznego, która nie zawsze
może mieć podstawy w rzeczywistości.

4. Wnioski
Spostrzeganie jest podstawowym procesem psychicznym w codziennym
funkcjonowaniu każdego człowieka. Dzięki niemu jednostka jest zdolna do zauważania bodźców w otoczeniu, selekcji najważniejszych informacji oraz wykorzystywania zebranych danych w podejmowanych działaniach. W wyniku spostrzegania człowiek dokonuje również oceny otaczającego go świata oraz ludzi,
których spotyka. Odbywa się to poprzez oddziaływanie ukrytych teorii osobowości. Interesujące jest to, że wywierają one również wpływ na formułowanie opinii
nawet w sytuacji nieobecności bodźca. Przykładem opisywanego procesu są wyniki przeprowadzonych badań. Okazuje się, że informacja mówiąca o wyjeździe
za granicę i pozostawieniu w domu rodzinnym dziecka lub rodzica wpływa na
percepcję osób migrujących w różnych sferach funkcjonowania człowieka.
W percepcji młodych dorosłych występują różnice w zakresie postrzegania
osób migrujących ze względu na członka rodziny, który pozostał w kraju. Osobom, które pozostawiły w domu rodzinnym dziecko, przypisują zdecydowaną
przewagę cech osobowości o natężeniu pozytywnym. W sferze funkcjonowania
psychicznego uważane są za osoby dojrzałe, zdolne do wyrzeczeń oraz zaradne
życiowo. W sferze emocjonalnej natomiast traktowane są jako osoby troskliwe
oraz rozważne. Natomiast w sferze społecznej uważane są za osoby otwarte, pracowite oraz wymagające od siebie i od innych. W związku z tym można zakładać, że pozostawienie w domu rodzinnym dziecka podczas wyjazdu za granicę
jest przez respondentów akceptowane. Inaczej jest w przypadku pozostawienia
w domu starszego rodzica. Osoby badane oceniają taka sytuację ambiwalentnie
i przypisują im cechy osobowości o charakterze i pozytywnym i negatywnym:
• w sferze funkcjonowania psychicznego uważane są za ciekawe świata oraz
posiadające szerokie zainteresowania a jednocześnie jako osoby niewytrwałe
w swoich dążeniach oraz niedojrzałe.
• w sferze emocjonalnej przypisywane są im cechy negatywne - niecierpliwy,
samolubny oraz bez serca,
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w sferze funkcjonowania społecznego uważane są za osoby towarzyskie, szukające przygód oraz ambitne. Jednocześnie traktowane są jako niegodne zaufania oraz posiadające gładki sposób bycia.

Podsumowując można powiedzieć, że percepcja osób migrujących zależy od
tego, jacy członkowie rodziny są przez nich pozostawieni w kraju. Interesujące jest
tutaj odmienne ocenianie osób, które czasowo opuszczają swoje dziecko oraz tych
opuszczających starszego rodzica. Biorąc pod uwagę oceny osób badanych można
wnioskować, że czasowe opuszczenie rodzica jest oceniane w sposób negatywny.
Natomiast pozostawienie w domu rodzinnym dziecka nie spotyka się z krytyczną
oceną. Można przypuszczać, że młodzi dorośli uważają, że najmłodszym członkiem rodziny zaopiekuje się współmałżonek lub dziadkowie. Natomiast biorąc
pod uwagę pozostawienie w domu rodzica istnieje obawa, że ze względu na pogarszający się stan psychosomatyczny nie będzie on w stanie samodzielnie egzystować oraz nie będzie miał nikogo bliskiego, by się nim zaopiekował.
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CZĘŚĆ I
OPIEKA NAD DZIEĆMI

Alicja R. Sadownik
Bergen University College

POLISH MIGRANT MOTHERS IN NORWAY
ON THEIR CHILDREN’S RELATIONSHIPS WITH
GRANDPARENTS IN POLAND
[POLSKIE MIGRANTKI W NORWEGII I RELACJE ICH DZIECI
Z DZIADKAMI W POLSCE]

Streszczenie: Celem niniejszego tekstu jest analiza procesów nawiązywania transnarodowych relacji pomiędzy dziadkami i wnukami w kontekście polskich migracji do Norwegii,
w opinii polskich migrantek. Analiza przedstawia jak wzorce znaczenia matki zmieniają się od przeniesienia odpowiedzialności za relację dziadkowie-wnuki na dziadków do
brania przez nie odpowiedzialności samodzielnie. Wymaga to zaangażowania zarówno
komunikatora Skype jak i wizyt w Polsce spełniających oczekiwania dzieci, dziadków
i własnych potrzeb migrantek. Wizyty podczas letnich i zimowych wakacji są odbierane
najbardziej pozytywnie jeśli dziadkowie mogą odwiedzać i spotykać dzieci „naturalnie,
jakby byli w Polsce” [wywiad_8], co wyklucza zamieszkiwanie pod jednym dachem. Rozmowy za pomocą Skype’a są postrzegane jako najskuteczniejsze narzędzie wzmacniania
relacji dziadkowie-wnuki w sytuacji gdy rozmowy nie są aranżowane dla dzieci lub dziadków, lecz gdy dzieci spontanicznie i naturalnie uczestniczą w rozmowach aranżowanych
przez dorosłych. Spontaniczność i naturalność wydają się zanikać w pierwszej kolejności
w sytuacji migracji a ich odbudowanie i ponowne zdefiniowanie wymaga najwięcej pracy.
Słowa kluczowe: dziadkowie – wnukowie – migracja – relacje
Abstract: The purpose of this paper is to provide insight into the processes of (re-)establishing transnational relationships among grandparents and grandchildren in the context
of Polish migration to Norway as it is viewed by Polish migrant mothers. The analysis
reconstructs how the patterns of mothers’ meanings evolve from transferring the responsibility for the grandparent-grandchild relationship to the grandparents to taking this responsibility upon themselves. This includes arranging both Skype calls and visits to Poland in such a way that they meet the needs of the grandparents, the needs of the children,
and their own needs. Summer and winter holiday visits are experienced most positively
when the grandparents can visit and see the children “naturally, as if we were living in
Poland” [interview_8], which excludes staying under one roof. Skype calls are seen as
most fruitful in strengthening the grandchild-grandparent relationship when they are not
arranged for the children and grandparents, but when the children spontaneously and
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naturally participate in talks arranged for and by the adults. Spontaneity and naturalness
seem to be the relationship qualities that disappear first after migration, and these are the
ones that demand the most work to be re-defined and re-established.
Key words: grandparents – grandchildren – migration – relationship

1. Introduction
After 2006, when Norway opened its labor market to EU countries, Poles
became the largest working immigrant minority, constituting 14.9% of the total
population (Bahaa 2015). According to research reports, Polish migrants are in
life stages in which there is the possibility of having small children (Havneras
2014). They send their children to Norwegian kindergartens (SN 2014), and their
family daily-life patterns become more gender equal under the influence of the
new socio-cultural context (Pustułka, Struzik, Ślusarczyk 2015). This paper contributes to this “picture” of the mother’s perspectives on children’s relations with
grandparents who are in Poland.
The relationship between the children and their grandparents is described as
unique, because the grandparents are not formally obliged to participate in their
grandchildren’s lives. They “volunteer” to have contact with the children (Troll
1983; Fulcher, Chan, Raboy, Patterson 2002). However, in some cultures, for example the Polish one, established gender roles can “force” women to assume more
of the care of the grandchildren (Graff 2014; Walczewka 2000). This may explain
why grandmothers have higher quality relationships with grandchildren (Hayslip,
Shore, Henderson 2000). However, it is reported that both of the grandparents
enjoy their roles, and that being with grandchildren brings meaning and joy to
their lives and is seen by them as a source of pleasure (Kivnick 1982).
The children benefit directly and indirectly from their relationships with
the grandparents. Immediate benefits are related to contact with grandparents
through play and emotional feedback, and also through stimulating learning experiences (Tinsley, Parke 1984). Indirect contributions to children’s lives are connected to sharing resources such as time, money, and parenting experiences with
the parents (Eggebeen 1992; Eggebeen, Hogan 1990; Hogan, Eggebeen, Clogg
1993; Griff 1999; Tinsley, Parke 1984; Rossi, Rossi 1990; Zarit, Eggebeen 1995),
which often provide emotional support for parents facing parenting challenges
(Baranowski,Schilmoeller 1999; Heller, Hsieh, Rowitz 2000), and this impacts the
children’s well-being.
Direct contact with each other and the parents’ relationship with the grandparents are described as the most important factors that strengthen the quality
of the grandparent-grandchild relationship (Muransky 2001; Peterson 1999).
Children whose parents have positive relationships with their own parents have
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more contact with their grandparents (Brubaker 1990; Muransky 2001; Uhlenberg, Hammill 1998) and can also benefit from it. The parental function is, thus,
that of a “lineal bridge” (Hill, Foote, Aldous, Carlson, MacDonald 1970) between
grandparents and grandchildren.
The ongoing research that mentions the relationship among grandchildren
and grandparents in the context of migration rather focuses on the challenges
connected to the migration of one (or two) of the parents, and, thereby, the phenomenon of grandparents taking on a part or all of the parental responsibilities
(Danilewicz 2006; Kaczor and Garleja 2010; Tymczuk 2011; White 2011).
In the case of children’s migration with their parents, their contact with the
grandparents is limited, which also automatically limits the obvious benefits. Nevertheless, this relationship is so important for the great majority of migrant parents that they try different “bridging” strategies in order to develop and maintain
good relationships between the grandparents and grandchildren. This paper aims
to provide insight into the complexity and dynamics of relationships between Polish migrant grandchildren in Norway and their grandparents in Poland as seen by
migrant mothers.

2. Methodology
This paper reports partly on the third work package of a project entitled “Polish female migrants and their families: A study of care deficits (POLFAMIGRA),”
so its methodology is rooted in the project and its work packages. The aim of the
whole work package was to conduct in-depth interviews with female Polish migrants living permanently in Norway, who have children either in Norway or Poland or parents/grandparents in Poland or any experience working in the child or
elderly care sector in Poland. During the data gathering process, 24 individual interviews and two group discussions with three participants each were conducted.
The data gathered from spring 2014 until winter 2015 indicated that the great
majority of the research participants (21 out of 30) have small children and “can’t
even imagine having them in Poland, while I’m here” [Ewa, 39 years, 6 years in
Norway], and they preferred to share the experiences and challenges connected
with child care rather than elderly care from abroad. One of the questions in the
interview guide asked about the migrant mothers’ perception of their children’s
relationships with family members in Poland. In the data gathered, the greatest
attention, and, thus, the most words, focused on the relationship between the migrant children and their grandparents living in Poland. Although, some of the
research participants’ parents or parents in-law also migrated to Norway, a lot
more attention was paid to and strong feelings expressed in describing children’s
relations with non-present grandparents, which is the focus of this paper.
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A question pertaining to children’s relations with different family members
was included in the interview guide the informants received one to two weeks
before the interview. Moreover, they were informed about the goal of the research
project and the interview, as well as the possibility of withdrawing from the research at any time.
The researcher met with some of the informants a few times. At the first
meetings, they didn’t want to be recorded, saying that the use of a voice recorder
would make them feel very uncomfortable and contribute to self-censorship. This
permission was given to the researcher after a while, so the research material analyzed in this paper comprises transcripts (of Polish recordings into English text)
as well as notes from unrecorded interviews or meetings with 21 female Polish
migrants in Norway who have children, as well as from two group discussions
that were arranged after some of the informants articulated a need to talk and
discuss some of the issues together with other female migrants. In the case of the
first group discussion, the interviewed mothers knew each other, in the case of the
second, they had never met before.
The researcher is also a female Polish migrant with two small children in
Norway, and this was experienced by the researcher as an ice-breaking and trustbuilding factor in her relationships with the research participants.
The research material was analyzed using qualitative content analysis (QCA
- Mayring 2002; Neuendorf 2002). The basic idea of qualitative content analysis
is to analyze systematically open-ended and relatively unstructured texts by processing the empirical material through a category system. The category system,
also known as a coding scheme, is based on the theories that underlie the development of the project. This coding scheme is then created a priori, mirrored
in the interview guide, and functions as a starting point for the interpretation of
the text. The interpretation of the text is, in this case, mainly about systematizing
transcripts in order to develop the codes (Neuendorf 2002).
This paper takes as its starting point the category of “children’s relations with
other family members,” but it limits the analysis presented herein to the codes developed in the subcategory of “children’s relations with grandparents” that was further
developed into the subcategories of “face to face meetings” and “Skype calls” in concert with the empirical materials that were gathered. The category, subcategories,
and codes chosen for presentation in this paper are presented in Table 1.
Table 1. Selected content analysis of the data gathered
The article focuses on migrant children’s relations with grandparents in Poland as they are seen by migrant mothers. The main point is to understand the
mothers’ perspective on child-grandparent relations as well as to identify their
complexities and dynamics over time. This is the reason why the data below are
presented in narrative form.
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3. Results
The mothers indicated that face to face meetings were extremely important
in the case when the grandparents lived permanently in Poland. This applied to
grandparents who used the communication medium of Skype as well as those who
did not use it in their contacts with their grandchildren in Norway. “Of course,
face to face meetings are the best for them to get known each other. So, it’s Christmas and summer vacation when they can build their relationships. It’s actually
the only time they have to create them” [Agnieszka, 34 years, 7 years in Norway].
In the case of grandparents using Skype, the medium is described as a tool
that helps to maintain the quality of relationships that was developed during face
to face meetings, “so then they can build on it on Skype. Skype doesn’t give my
parents any possibility to become close to my children, but it helps them to maintain what they built during the three weeks of summer vacation” [Beata, 36 years,
3 years in Norway]. The medium of Skype is not sufficient for developing new
qualities in grandparent-grandchild relations because of its irrelevance to children’s sensory and playful way of being: “Skype is you know, it’s all talk, and children are all over the place with their whole bodies and senses…You become closer
if you are doing something with the child, if you are there and play, run, jump,
not sit and talk…well, not in the case of one- to three-year-old kids, like my son”
[Ewa, 39 years, 6 years in Norway].
Another participant pointed out that arranged Skype calls (set with the intention of helping grandparents and grandchildren to get together) “…never work.
The children don’t want to talk, they hide, they are shy, or they ask when we’ll
finally finish.” [Aneta, 32 years, 2 years in Norway].
However, some women have very positive experiences with their own Skypetalks with their parents, when the children appear and talk spontaneously. “But
if, for example, I’m cooking dinner and talking with my mother while she’s also
cooking, we just chat and do our things simultaneously, and then the kids appear,
say hello, go away, then come again with something to show Granny, then it’s
more as if Granny was just here talking with me and they are running around. So
it’s unforced” [Olga, 37 years, 7 years in Norway].
In the case of grandparents who do not use Skype, the ways of maintaining
the quality of relationships built during face to face meetings were described as
the mothers’ responsibility. “And then it’s we who have to talk about the grandparents, show pictures of them, sometimes we call. I’m the one who talks about the
grandparents; I’m the one who makes them present in my children’s life…I know
my parents would really, really like to have daily contact with their grandchildren,
so I try to involve them in this way” [Martyna, 34 years, 6 years in Norway].
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According to the mothers, the grandparents who do not use Skype tend to
send more gifts by post or send money for gifts for the children. “So my mom, for
example, once or twice a month sends a little package with Polish children’s books.
She’s a librarian so she knows what’s on the children literature market. She sends
it, and my daughter loves reading it with me in the evenings” [Krystyna, 34 years,
5 years in Norway]. “My parents send packages with gifts that they promise to give
my daughter when we are in Poland. In Poland, they always go together to a shop,
make a list, and then my parents send the gifts month by month. We’re in Poland
every six months, so it’s approximately six gifts they agree on” [Ewa, 39 years, 6
years in Norway]. So the gifts are linked strongly with the face to face meetings,
to some observations and/or conversations about the children’s interests, to some
agreements that were made, and, thereby, the gifts are also a way of continuation
the relationship when face to face meetings are impossible.
As the gifts are send in relation to grandchildren’s needs and tastes, the money that is sent for the gifts is rather perceived as abstract and impersonal. “You
know, we get money and then what? My daughter doesn’t even realize that Grandma and Grandpa sent anything. And then I buy her something the she obviously
had seen here in the shops before, so she doesn’t associate it with Poland or her
grandparents. She doesn’t care who gave the money, she cares that she got what
she wanted…and she really does forget it when she sees her grandparents” [Aneta,
32 years, 2 years in Norway].
The researched group strongly related seeing grandparents and face to face
time with their visits to Poland in the early stages of migration (less than four
years) and they associated them with staying at the parents’ (or parents’-in-law)
house. Even the participants who still had their own flats used to stay with parents, since their flats were rented out in order to make extra money.
The early stage migrants, or the early stage mothers,1 describe these visits
as “a festival of sweets, shopping, and play,” “a show,” or “feeria” for the children.
Those who have been in Norway for a longer time (more than four years) refer to
these categories as past experiences. “It’s unbelievable what my parents do when
I come with the children. It’s a children’s show all the time. They give them icecream and gifts, they take them to the zoo, to these huge indoors playgrounds, to
the park, to the pool, everywhere! It’s a 24-hour-a-day show” [Jadwiga, 29 years,
1,5 year in Norway]. This concept of “feeria” refers to the grandparents adjusting themselves completely to the logic of childhood and fulfilling all the articulated and unarticulated needs of the children “in order to compensate for the time
when they don’t see them” [Kasia, 31 years, 4 years in Norway].

1
Some women decide on motherhood after a couple of years of being a working migrant in
Norway.
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However, not all grandparents can continuously “give up their lives every time
we come to visit” [Helena, 36 years, 7 years in Norway]. The mothers who have participated in the “feeria” a couple of years in a row reported that, at some point, the
grandparents had had enough. “This summer it didn’t go so well. My mother didn’t
want to play so long at the playground anymore, so she just stayed home with my
son and tried to draw. He pretty much hated it. He was completely bored” [Kasia,
31 years, 4 years in Norway]. The fact that the child was bored made the mother
very angry and frustrated. “Can’t they see that he needs to have a really good time
with them in order to have a relationship with them? Otherwise they will just be
boring grandparents that he will rather avoid than meet up with” [Kasia, 31 years,
4 years in Norway]. While for Kasia, the grandparents setting boundaries in the
face of too much “feeria” (“which is something they started themselves!” [Kasia, 31
years, 4 years in Norway]), is something new. Helena, who has more experience as
a migrant, understands this and can explain it on a deeper level. She sees that the
reasons for this “show” lie in the illusion of the possibility of compensating for one’s
own absence in the grandchildren’s life. “I think they started the whole thing with
the intention of compensating for their absence in my children’s lives” [Helena, 36
years, 6 years in Norway]. After a while, they realized that “it’s just impossible and
they, as well as the kids, have to accept that they have very little from each other.”
[Helena]. Her mother “has gotten used to the fact that it’s a distanced relationship,
and she kind of accepts that she can never make up for the fact that she’s not in my
kids’ everyday life. (…) So, they go to the nearest shop, buy bread, make breakfast…”
[Helena, 36 years, 6 years in Norway]. Helena, is happy that her parents “have started taking care of themselves, that they set boundaries with this unlimited play, joy,
and consumption”, mostly because it teaches her children to respect grandparents
as they are and “not as my kids would like them to be,” and it allows my parents to
articulate their needs “which is really important, because I’m not there with them to
visit them often and to guess what they may want or need. They weren’t as good at
speaking before” [Helena, 36 years, 6 years in Norway].
The “taking care of themselves” and “setting boundaries” is, however, according to
Kasia (4 years in Norway) and Zosia (3 years in Norway), not such a good sign. “It
means that my parents have given up on their relationship with their grandchildren.” [Kasia, 31 years, 4 years in Norway]. This made the informant angry, as it
did the other early stage migrants, who shared her opinion.
Anger also came up in the first group discussion. As the group consisted of
early stage and more long-term migrants, they could discuss the emotion more
thoroughly. The discussion participants found that the reason for anger was that
their expectations about the grandparents’ relationship with the grandchildren were
very high, as high as the expectations they put on the grandparents. This became
apparent when they took the perspective of the grandparents’ into the discussion.
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M32: They have nothing to do, they have no super money to travel or have fun on
their pensions, and they can really imagine the joy of having grandchildren regularly
for short visits in their homes. They would like to help their children on a daily basis,
and then go home. To be there, become confident and secure in their contact with
their grandchildren, to be the ones that the children will share their secrets with and
so on… you know, all that stuff that you get with people who you are close with. They
don’t have it. Maybe they work a lot on themselves to not get depressed. They don’t
spend money on themselves, because they try to save to pay for your flight and so
on…and during the last two or three years, they have also staged a show every time
we came to visit. Full service childcare, full permission for all kinds of play and shopping–all in order to build relationships, trust, to get to know the children. And then,
after two weeks, we are gone, and they are back in their daily routine, with little money, no grandchildren, in their empty houses. And I’m thinking now that maybe these
transitions are becoming too hard for them…and that they protect themselves by
not changing so much when we visit. M43: You have a point [1st_group discussion].

Looking at their own visits from another point of view, that of the grandparents, led them to reflect on their own expectations, as well as the challenges that
migration and visits home posed for the grandparents. The following were mentioned as important elements of the grandparents’ perspective: a) working on not
getting depressed with the reduced contact with the grandchildren and reduced
resources for their own everyday pleasures (in order to have more money for visits); b) the transition into the logic of the visit connected with extremely positive
feelings and a huge effort put into conducting the feeria; c) the painful switch
back into an empty house and the logics of normal, everyday life; d) the need for
protecting one’s self from the emotional costs of these transitions.
In the second group discussion, informants with slightly older children (five
to 12 years) struggled with the fact that the older children whose lives are more
and more rooted in Norway don’t feel like spending such a long time in Poland as
their parents do. Moreover, their Polish language skills are deteriorating, so their
communication with the grandparents is more and more limited. “My 10-year-old
only wants to go there because of the gifts and other children in the family, but not
because of grandparents…this relation, actually, is based only on gifts. They buy
her what she wishes for before she comes, so she wants to come…and after three
days there, she’s bored and wants to go back” [M54_2nd group discussion]. The
older child of another research participant “wants to travel in the same places that
his schoolmates do” [M65_2nd group discussion], while the third group discussion
participant had had simply enough of traveling home “as if there were no other
2

M3 – Mariola, 33 years, 5 years in Norway
M4 – Magda, 32 years, 2 years in Norway
4
M5 – Grazyna 36 years, 7 years in Norway
5
M6 – Anita, 37 years, 5 years in Norway
3
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places to visit” [M46_2nd group discussion]. They found a solution by taking the
parents with them to different places abroad and paying for their trips. However,
some fears were expressed in connection with taking elderly parents for a holiday
abroad: “but I’m afraid that it will be too humiliating for my parents, that I pay and
I don’t think that they would enjoy being anywhere abroad with no English and
no German…no foreign language at all” [M6_2nd group discussion], the general
conclusion of this part of the discussion was that “that’s really a good idea with
holidays somewhere else with the family from Poland (…) This sounds like a really good solution [M4_2nd group discussion].
Another example of taking the grandmother on holiday abroad shows that
it was a positive experience for the relationship between the children and the
grandmother, but being abroad without any foreign language skills was very uncomfortable for the grandmother and also for the research participant and her
husband, who were then responsible for her.
“I tried to take my mother abroad…to Fuerteventura. It didn’t work out. Without
English or Spanish, she was just so dependent on us that it wasn’t a vacation. But,
well, she was with M (her granddaughter), which was good, and they had a good
time, they got close, but my mom was just so much out of her comfort zone…she
couldn’t relax and neither could we, and actually we had one child more [Joanna, 41
years, 10 years in Norway].

Analogical problems appear when parents visit migrant families in Norway.
“They’re so dependent on me then, they don’t want to go out, and they just sit inside
and clean. They can’t even watch the TV because it’s in Norwegian. They can watch
things in Polish on the PC, but they don’t know how to do it…” [Aneta, 32 years, 2
years in Norway]. However, there are also very positive stories connected to parents’
visits. The migrants who didn’t speak Norwegian themselves did not attach such
significance to the parents’ language skills…“well, my mother was really afraid of
shopping, going out with the children, but after a while, who cares? I don’t speak any
language here either, you know that…just very basic international English at work
and that’s it (…).” [Basia, 31 years, 3 years in Norway]. Other factors facilitating
grandparents visits include: a) other family members/siblings in Norway; b) Poles in
the neighborhood: “…and in our block the are five Polish families, so she had many
people to talk to, and then my two brothers with their wives are also living here, oh,
there are so many of us here that the language is not a problem for her anymore”
[Karolina, 33 years, 5 years in Norway]; as well as c) a larger house—“So after we
bought a bigger house, our parents could finally come and stay overnight with some
privacy at our place” [Aneta, 32 years, 2 years in Norway].

6

M4 – Ula, 34 years, 3 years in Norway
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These visits were described by all research participants who had had the experience of grandparents visiting as very developmental and positive for the relationship between the grandparents and the grandchildren. According to the mothers,
the greatest advantages were experienced by the children, who, again, experienced
role reversal in their contact with their grandparents. During the visits, the children
were the hosts, the ones who knew the place and the meanings attached to it, and
who were the guides who introduced the grandparents to their Norwegian worlds.
“My son was so happy that he could show Granny everything, that he knows everything here…he took her to the kindergarten, to the playground” [Zosia, 29 years,
3 years in Norway]. “Oh, my daughter was so happy when her grandmother came
to visit, mostly because she could show Granny her city, with the mountains, the
aquarium, the playgrounds, and the shops. She was the guide. She was the one who
has a grip on everything here” [Krystyna, 35 years, 5 years in Norway].
Even though it is not always easy to take people in late adulthood out of their
comfort zones, the female migrants with the longest experience (over four years)
say that they have established a routine of grandparents visiting once every year
or two. “This helps keep them up to date with our lives here, especially with the
children’s lives” [Ewa, 39 years, 6 years in Norway]. However, the migrants with
shorter experience also see the importance of the visits, for the grandchildrengrandparents relationship: “Yes, my father always says that pictures will never give
him this sort of impression of where his grandchildren are actually living” [Zosia,
29 years, 3 years in Norway].
Since time together is perceived as so valuable for both grandparents and
grandchildren, and as not all of the grandchildren want to travel to Poland, some
of the mothers interviewed take them to more exotic places than Norway. A Polish migrant woman married to a Norwegian man (two children, aged seven and
10), regularly takes her parents to the south during the fall Norwegian school
vacation. The only challenge that the family faces is the much older Norwegian
grandmother, since the two Polish grandparents are keen on vacationing with
their daughter and grandchildren.
So, they invite the Polish family on vacation to the south, mostly the Canary Islands.
It’s easy to get there from both Poland and Norway. Then they are all together. The
only problem is always with the mother-in-law, who lives in Oslo. She is much older
and cannot fly alone…“so one of us always has to fly to Oslo, pick her up, fly with her
to X (our city), and then from there to Las Palmas”. [notes_unrecorded_interview
with Bernadeta, 45 years, 23 years in Norway].

Since flying abroad together with the grandparents is not always an option,
some the research participants mentioned vacationing in a tourist destination
a short distance from their home town, so that the grandparents could visit them
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“naturally, as if we were just living close to each other…So, it’s like that that we
rent a holiday house or just stay in a hotel close to my parents so that they just can
come over. One year we stay close to my parents, and the next year close to my
in-laws” [notes_unrecorded_interview with Regina 36 years, 6 years in Norway].
However, it is not always necessary to rent a vacation house or a hotel room.
Another research participant mentioned her old flat that she used to rent out after
she got married and moved in with her husband. After they left for Norway, she
stopped renting it out so they would always have a little place in Poland. Their parents sometimes come there to clean and cook, when they are on vacation, which
gives them a taste of what their life would be like in Poland [notes_unrecorded_
interview with Teresa 35 years, 5 years in Norway]. This seems to be convenient
for both grandparents and the grandchildren: “then my parents just come over
and play with the kids, or just take them out, somewhere for a couple of hours, so
that none get bored or too tired. It’s so… it surely would be so if we were living in
Poland” [Martyna, 38 years, 6 years in Norway]
Spending vacations a short distance from grandparents permits experiencing “natural visits” [Ewa, 39 years, 6 years in Norway] and gives everyone a taste
of what life and relations would be like if everyone was living in Poland [Teresa,
Martyna]. This seems to be a strategy for maintaining the relatively good quality
of grandchildren-grandparent relations. It allows the grandparents to maintain
their lives during visits from Norway, and it does not put them in the role of host
or baby-sitter or servant, and it limits the “festival of play and consumption,” while
still providing a lot of room for quality time with the grandchildren.
“It is really the best. My mom as well as my father and his wife can visit us. For
my mom it is then natural to stay with the children so that me and B (husband)
can have some time together. She can really relax. She likes the natural surroundings there. She plays with M (granddaughter) and A (granddaughter), and it’s just
good. She also stays for a couple of nights in the same hotel, but since she’s also on
her own as well, she also has a vacation. She is not here for us. She arrives couple
of days later, she goes back home earlier than we do, and during the last days she
just visits us by train. It’s 30 minutes from her place. She really likes it with the new
metropolitan train. When she’s has enough of the sun and the lakes, she takes the
kids back to the hotel room so that they also relax a bit. A (granddaughter) still
takes a nap during the day. Then they draw, read, or eat ice-cream—so very quiet
activities. No more show [laughter]. Then me and B (husband) can rent a kayak
or do some more adult stuff. It’s cool. And my father with his wife, yes, they also
come to visit us, but in their case it’s just to go together to a restaurant, they are not
alone with the children. But, you know, he’s a man, so he’s not really into the kids”
[Krysytna, 34 years, 5 years in Norway].
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4. Conclusions
The stories collected for this research can be used to reconstruct the complexity of the processes of creating and recreating relationships among grandparents
and grandchildren. These processes never seem to be completed; however, the
migrants who have been abroad for the longest periods seem to have developed
stable patterns of distanced, but satisfying, “togetherness.”
In the case of Skype calls, among those research participants who used Skype to connect with the grandparents, the process for establishing good, authentic Skype exchanges seem to start with artificial, arranged conversations during
which the children do not want to talk, and this develops spontaneously into chats
between the mother, who is cooking in Norway, and the grandmother, who is
cooking in Poland, and in which the children participate naturally.
The grandparents’ visits in Norway are according the Polish mothers important for two reasons: a) to give the grandparents an “impression of where their
grandchildren are actually living” [Interview_9]; and b) to give the children the
possibility of being the one “who has a grip on everything here” [Interview_20].
However, health concerns and the lack of language skills and/or limited access to
the Polish community in Norway are reasons why grandparents do not visit migrant families often or a all. The grandparents come more often if they have more
children who migrated to Norway or if the family has a well-established social
network of other Poles in Norway.
The migrants interviewed are at different stages with regard to organizing
vacations with or by the grandparents. The reconstructed pattern seems to start
with visits to Poland during which the grandparents fully adjust themselves to the
logic of the visitors and these include extreme amounts of play, sweets, gifts, and
physical effort as well as emotional difficulties when the grandparents are faced
again with an empty home after the family has retuned to Norway. After a couple
of years, when this experience has become too tiring and/or emotionally painful
for the grandparents, another strategy for organizing vacations is developed. The
most satisfying solution, which is also seen to strengthen relations among grandparents and grandchildren, is to organize a vacation close to where the grandparents live, so that they can visit and see the children “naturally, as if we were living
in Poland” [Ewa, 39 years, 6 years in Norway].
The naturalness and spontaneity appear in the stories of migrants with a longer experience of migration or more than four years, which, in my view, shows
that these categories are of great importance in the process of re-establishing family relationships under migration. These categories are articulated as important
not only in relation to contact among the grandparents and grandchildren, but
also regarding that among the migrant parents and all the other actors involved.
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The naturalness and spontaneity seem to be the categories that are a) the first
to disappear from relationships after migration – which refers especially to the
families who lived very close to the grandparents, where spontaneous visits, unscheduled activities, and sudden requests for help have taken place; b) the ones
that are most missed by all the actors involved – who no longer can just come over
or meet or help with the children; c) the ones that are rethought, re-defined, and
re-stablished by the migrants with experience of trying different ways of establishing closer ties to their physically-distanced parents/grandparents. Reestablishing
naturalness and spontaneity could be describe as fictional. Literally speaking, they
are about two to three weeks each year of living close together “as if we were living
in Poland”. However, all of the actors involved seem to be conscious of the holiday
character of this naturalness. Moreover, it seems to be good enough for them in
order to remain in long-term satisfying, distanced relationships.
Not of lesser importance is the fact that in the processes of recreating and
redefining the relationship between grandparents and grandchildren, the mothers
discover their own role and power that permits them to take responsibility for this
bond and become transnational “lineal bridges” (Hill, Foote, Aldous, Carlson, &
MacDonald, 1970) between the grandparents and the grandchildren. However,
the mothers interviewed include their husbands in the processes of taking care of
transnational and trans-generational bonds. The actual contribution of the fathers
requires further research.
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Omoye Mary Akhagba

CULTURAL DIMENSIONS TO SOCIAL SUPPORT
AND MATERNAL CARE IN THE DIASPORA: A STUDY
OF AFRICAN MOTHERS IN POLAND
[WYMIAR KULTUROWY OPIEKI SPOŁECZNEJ I MACIERZYŃSTWA
W DIASPORZE: BADANIA NAD AFRYKAŃSKIMI MATKAMI W POLSCE]

Streszczenie: Wsparcie społeczne oznacza posiadanie dostępu do wsparcia dla innych
osób, grup i społeczności przez silne więzi społeczne. Emocjonalne i instrumentalne
wsparcie są dwoma najważniejszymi aspektami modelu wsparcia społecznego w zakresie
zdrowia kobiet przez zapewnienie pomocy w trakcie i po porodzie, co w zamian rokuje na
dobre zdrowie, w szczególności stabilność emocjonalną i jakość życia w grupie społecznej.
Niniejszy tekst analizuje kulturowy wymiar koncepcji wsparcia społecznego w życiu afrykańskich kobiet żyjących z daleka od swoich ojczyzn. Jedna grupa fokusowa składająca
się z sześciu Afrykanek i dwa wywiady zostały przeprowadzone z matkami z Afryki, które
zamieszkują w Polsce, w celu zbadania jakie rodzaje pomocy społecznej wpływają na ich
zdrowie i styl życia. Wszystkie uczestniczki badania wspominały o stresie wynikającym
z rodzicielstwa bez wsparcia z strony relacji społecznych i powiązań z innymi afrykańskimi kobietami w Polsce, w przeciwieństwie do sytuacji w ich ojczyznach, gdzie rola dalszej
rodziny w opiece nad nimi jest bardzo podkreślana. W niniejszym badaniu dowiedziono,
że style rodzicielskie różnią się w czasie i przestrzeni oraz, że opieka także może być eksportowana w zależności od społeczno-ekonomicznego statusu rodzin i że migracja decyduje o rodzaju wsparcia jakie kobieta otrzymuje żyjąc za granicą. Afrykańskie matki,
które stawiają czoła takim wyzwaniom wypracowały strategie radzenia sobie z kwestiami
migracji, zdrowia problemami środowiskowymi w Polsce. Badanie to proponuje namacalne wsparcie grup i sieci wsparcia w diasporze, w celu poradzenia sobie z macierzyństwem
i stresem poporodowym.
Słowa kluczowe: Kobiety afrykańskie, migracja, zdrowie, wsparcie społeczne, dalsza rodzina, Polska
Abstract: Social support means having accessible support to other individuals, groups,
and community through strong social ties. Emotional and instrumental support are the
two most important aspects of social support model in the health of mothers by providing the care that sustains women during and after pregnancy which in turn predicts good
health especially mental stability and quality of life in a social group. This study explores
cultural dimension to the concept of social support in the lives of African women living
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away from their home countries. One focus group discussion of six (6) African mothers
and two (2) personal interviews were conducted among African mothers and living in
Poland to explore the kind of social support that influences their health and lifestyle. All
the participants in this study spoke about the stress of parenting without having social
relationship and networks of other African families in Poland as compared to their home
countries which places emphasizes on the role of the extended family life in caring for
them. This study found out that parenting styles differs in space and time of child birth,
that also care could be exported based on the socio-economic status of families and that
migration dictates the kind of care and support women receive while living abroad. Faced
with these challenges, African mothers have developed coping strategies with migration,
health and environmental issues in Poland. This study, therefore, proposes a viable initiation of support groups and networks to help women in the diaspora to cope with maternal
life and postpartum stress.
Keywords: African Women, Migration, Health, Social Support, Extended family, Poland.

1. Introduction
Cultural values are more about relationships with close family members
and community members. Family members are committed to the upbringing
the child and supporting the parents in the formation of child development.
Santrock (2006) states that parenting styles are learnt through cultural practices
from older parents which they may accept and some they discard. These styles are
transmitted from one generation to another. Parenting is culturally embedded in
both one’s experience and traditions through the stage development and learned
through upbringing. These practices are powerful connections in helping parents
cope with the responsibilities of childbearing and upbringing.
Family life in Africa is rooted in the extended family structure and patterns
that consist of grandparents, aunties, uncles, cousins, nephews and nieces living
together as one family and as a community. Degbey (2012) and Adinlofu (2009)
cited in Amos (2013) explains the importance of the extended family in the provision of emotional needs as well as economic, social and psychological security to
all family members being a cohesive unit. There is a common saying in the African culture that “it takes a community to train a child and a community to keep
the parents sane” (African Proverb). This means that the concept of family life is
focused on communal living to support one another in building a meaningful
society.
The uniqueness of the traditional African society is that parenting and child
upbringing is not the sole responsibility of the biological parents but the extended
family and community as a whole. In other words, the extended family, neighbours, friends and other members of the society share in the parental responsibility of a child’s physical, mental and moral formation. To support this fact, an
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African proverb on child upbringing is usually said that “a single hand cannot
nurse a child”. These prevailing family practices in Africa culture include but not
limited to the following;
1. Supporting child’s physical growth and development by feeding, bathing
and giving medications for healthy life. This role is usually performed by the
biological mother, and grandmothers whereas grandfathers often play a supportive role in the moral upbringing of the child. (From both paternal and
maternal sides).
2. Promoting mental stability of the child through constant interaction, playing
and familiarisation with other members of the society.
3. Supporting the child’s wellbeing by ensuring the good health, attending to
the child in times of sickness. This is the responsibility of all available family
members within and outside the geographical location of the parents.
4. External support from other family members and neighbours in moral upbringing. The child grows up to be disciplined or trained by extended family
members, neighbours and other elderly people in the vicinity and in return
shows respect and gratitude.
5. Babysitting is not solely the responsibility of the mother, but other members
of the family could support in this aspect. This implies that even though the
mother gives birth to the child, the responsibility is being shared by all.
Amos (2013) study recognises the importance of the role the extended family
member plays in child upbringing and maternal health in the African society. He
further states that the extended family involvement in children’s upbringing helps
to develop a strong sense of social relationship which later manifest to making the
child to become responsible, respectful, and supportive member of the extended
family and community.
Social support is vital in maintaining a balanced physical and mental health
(Ozbay, 2007). It is crucial in creating a stable relationship between networking
and people health especially in coping with stress conditions. It shows how this
pattern of networking helps people to endure stressful activities and their overall
psychological wellness. Social support is a function of social relationship, showing
how people within a social network support and care for each other in the form
of material, physical, emotional items. Previous studies on breast cancer survivors
coping strategies highlights social support as a key factor in the health and wellness of these people during and after treatment (National Cancer Institute). These
forms of support have shown huge significance in the reduction of the following
health conditions such as: 1). Anxiety and stress 2). Emotional distress and depression, 3). Fatigue 4).Pains. Also, it has helped to improve moods, self-image,
coping with stress, sexual life and feelings of control.
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Social support is the response an individual receives from a closed group
primarily comprising friends, family members and colleagues to provide health
protection and support at the times of stress ( Cassel, 1976). It is the assistance and
guidance from a broad network of relations like the family including extended
family and community members. As stated by Moore (1990), it is an important
factor that influences the choice of maternal care in women’s reproductive health.
Wedderburn’s study, (1990) on pregnant Jamaican adolescents, who received support from friends and family members, said that their family members motivated
them to attend antenatal care. In addition, recent studies have shown that health
outcomes in labour and delivery are dependent on the degree of social support
received (Mackian, et al. 2004).
Just like other countries in the sub-Sahara, there is relatively lack of quality maternal health care in Nigeria due to a low rate of skilled health workers as
maternal attendants and maternal health care providers. These health care workers have work pressures which reflect in their negative attitude towards pregnant
women which does not agree with the kind of maternal support that they desire.
Consequently, most women usually don’t prefer to give birth in public-owned
hospitals due to this negative attitudes and non-empathic feelings from health
care providers. Expectant mothers in Nigeria often feel neglected by their spouses
and relatives during the first one month of delivery (Morhason-Bello, 2008). In
Morhason-Bello’s study (2008), on the attitudes and preferences of Nigerian antenatal women to social support, during labour, found out that 80% of the respondents said they would prefer emotional and spiritual support after childbirth.
In other words, they primarily prefer emotional and instrumental i.e. something
tangible or material assistance during pregnancy.

2. Acculturation, Migration and African Mothers in Diaspora
Migration comes with sociocultural barriers (Akhagba,2016). Relocating
from one country to another exposes individuals to risk as they may likely experience stress, anxiety and economic hardship due to unfamiliar environments, lack
of cultural and social support (Bhugra, 2003). Migrants, irrespective of their legal
and socio-economic status in the host country often experience and complain
about the immigration laws, social restrictions, financial insecurity, language,
health literacy on preventive care, equal rights and access to social services (Carrie, 2010; Bandolin, 2011).
Acculturation, as the process of culturally fitting and settling into the new
environment comes with its “ups and downs” process for migrants to adapt. It
involves both cultural and psychological process of adaptation to new societies
(Dike, 2013). During this process, there is a clash with the cultural and psycho-

O. M. Akhagba Cultural Dimensions to Social Support and Maternal Care in the Diaspora ...

79

logical state within the individual trying to accept new cultures and adapt to the
new society due to the influence of both internal and external cultures (Berry,
2005). However, migration does not disconnect the cultural affiliation of migrant
as there concerted efforts to link cultural origins with current physical location
through various activities and practices in the new society (Sigad and Eisikovits,
2009).
The communal life of Africans most especially in rural and less urbanized
communities creates a network of people with similar and common interests.
These shared interests and values are also exhibited beyond the geographical
space. In other words, people create social groups irrespective of the location but
find a common usually create a community of common goal and shared values as
their social identity.
Although, African mothers in the diaspora may have the luxury and accessibility to the topmost healthcare services in the industrialised societies they find
themselves as compared to their counterparts back home who find it difficult to
access quality maternal care services. On the other hand, diaspora mothers may
also lack one form of social support during and after pregnancy without the presence of any member of the family available to give support. As a result, maternal
stress and lack of care wades in for African mothers in the diaspora.
Regarding acculturation, one of the coping strategies includes inviting their
parents (grandmother) to live with them and provide total care and support for
the new mother (daughter) or employ a live-in Nanny, which is usually expensive.
On the other hand, those who can’t afford this approach to care and support are
left alone to cater for the newly born. Idowu’s study (2013) on the socio-cultural
context of maternal health in Lagos, Nigeria, results shows that there is a significant influence of social support on women’s maternal health. Although there’s still
a high rate of maternal and child mortality rate as a result of lack of access to qualitative medical services, negative health behaviour and other unforeseen factors.

3. Aims

•
•
•
•

The objectives of the study include the following;
To explore the importance of social support in the health and lifestyle of African mothers in Poland.
To find out the challenges of African mothers in child care in Poland
To examine the coping strategies to the challenges of African mothers parenting and care in Poland
To explore the kind of social support African mothers receive during maternity in Poland.
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4. Research Questions
•
•
•

How is social support important to the maternal health of African mothers
living in Poland?
What challenges do African mother face in parenting in the diaspora?
What coping strategies do African mothers employ in overcoming post-partum stress in Poland?

5. Theoretical Background
Social support can be useful in various health situations, most especially
with stress conditions, mental health, psychological, cancer and other health issues that people go through today. Social support is a network of family, friends,
neighbours and community members that is available in times of needs to give
psychological, physical and financial help. www.cancer.gov (the national cancer
institute).
These forms of support could be in the form of providing beneficial psychological and material resources to an individual’s coping strategies with stress
(Cohen, 2004). It helps to eliminate stressful experiences by promoting effective
coping strategies to support an individual’s conditions. In the research experiment conducted by Spiegel, Bloom, Kraemer and Gotthiel (1989) on survivors
of breast cancer and the effect of psychosocial treatment on women. A group of
women shows that women in the controlled group receiving social support during
treatment had their lives and moods improved which also helped to reduce their
growing fears and worries about cancer. This had an overall impact on their lives
by elongating it for another 18months. Such social support activities helped in
the improvement of other health cases in patients with life threatening and severe
diseases, illness like stroke, heart attack and HIV (Cohen, 2004).
In other words, an individual’s health is influenced by some important social
factors including psychological and behavioural wellness in which social support
could be perceived or actual resources that provided by other to individuals in
need of such to enable these persons to feel loved and catered for as part of a network of social groups or community. Social support is also important for the elderly, the retired and the physically challenged who mostly have to rely on their
family members, friends and others for everything in accomplishing their daily
routines, keeping their companies and overall care and wellbeing.
Applying these theoretical and empirical perspectives to social support in
health and wellness issues, this study examines the importance of social support
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in the maternal health of women. Social support is not only relevant in the areas of mental health; it has been proven to play an important role in the lives of
women during, after pregnancy and the weight conditions of babies (DaCosta, et
al, 1999). The time of pregnancy in women significantly changes their life, biological, physiological structures which in turns require some psychological shifts due
to stress and anxiety (Elsenbrauch et al. 2006).
In recent times, It has become challenging to maintain a good psychological state of health and wellness for both mother and the unborn child because
emotional distress associated with depression, anxiety and fear often increases
some risks in pregnant women and consequently leading to complications such
as premature, jaundice, neonatal status , low birth weight and retarded growth
in babies (Dacosta, 2000). Pregnant women who receive strong emotional social
support from family members are less likely to develop postnatal depression
(Nauert, 2015). In another research conducted by researchers from the University of California, Los Angeles (UCLA), their findings reflect their assumptions
that social support biologically protects pregnant women from hormone –prone
stress conditions. To prove this assumptions, they collected blood samples from
about 210 pregnant women from different ethnic groups with varying economic
status and background by surveying them during the stages of pregnancy, from
19, 29, 37 weeks and lastly after eight weeks of giving birth. At the completion
of this experiment, their results confirm the assumption that women who had
the greatest support from their relatives had low levels of depressive symptoms
(Nauert, 2015).
In addition to Nauert’s study, other research links non-pregnant women’s
health and wellness to the provision of adequate social support to decrease the biological stress in women. Receiving adequate social support could alter the physical and behavioural abnormalities, that is, early form social support in childhood
helps to manage stressful conditions at a later stage in adulthood. In the studies
conducted by Brown and Harris (1978), women who became orphans or motherless before 11years are more prone to depression when they attain adulthood due
to factors relating to a balanced parental involvement in the child’s physical and
mental formation.

6. Relevance of social support in maternal health
Four aspects of social support theory are relevant to the research on the maternal health of women and they include the emotional, informational, instrumental and appraisal kinds of social support. These four types of social support
are discussed in the table below;
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Concepts

Definitions

Applications in the African Maternal care Context

Emotional
support

Care, Love,
trust, Emphatic
expressions

The extended family members, neighbours and
friends provide supportive needs to the person by
constantly visiting, caring, listening and showing
signs of empathy. Sometimes, when women feel
pains and discomforts, there could be someone
to help in massaging, cuddling by her spouse and
listening to these issues when they arise.

Instrumental
Support

Visible, tangible
items, aid,
assistance and
services

During pregnancy, a woman could receive support
from her spouse, extended family members or
friends in the house by helping with chores that
might seem too tedious for her, caring for the baby,
cooking of meals for the family.

Informational Giving advice,
Support
information,
suggestions,
recommendations
and referrals.

Giving support such as reminders about antenatal
dates, use of medications (including herbal
mixtures), eating habits. Mothers could also support
daughters both during and after pregnancy in
sharing experiences on maternal health and child
care. Health care workers can provide informational
support to patients.

Appraisal
Support

A family member could provide encouragement
during the times of pregnancy and stress.

Self-evaluation,
positive feedback
and general
commendations

In other words, social support is an important factor in the shaping of an individual’s quality of life in helping to cope easily with the sources of stress (House,
1981). Persons who gain access to a social group or network of social interest can
suppress the potential threats of stress by engaging in social activities that help to
overcome and cope with such stress.
Moreover, research conducted on women’s stress condition during pregnancy
found out that emotional and instrumental support are usually the most important form of social support that a woman receives from her spouse, family members and others people around her to keep a balance mental health and general
well-being (Gjerdingen and Chaloner. 1994).

7. Materials and Methods
This study was conducted by adopting both purposive and snowball sampling techniques to find out the relevance of social support in maternal health of African mothers
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in the diaspora. Participants were recruited via the network of African communities in
Warsaw, Poland such as the Nigerian-owned Pentecostal Church( Redeemed Christian
Church of God, Warsaw, Poland), African Shop, Warsaw and personal contacts.
Focus group discussion: The six participants were all African women both
married and single mothers, between the age group of 27 and 32, legally resident
in Poland working as pre-school teachers, secretary and housewives. One FGD
was conducted with the six (6) migrant mothers from different parts of Africa.
They are Nigerians (two women), Cameroonian (one woman), Gambian (one
woman), Kenyan (one woman) and Eritrean (one woman). Interview: Two interview sessions were conducted with a Cameroonian mother and Gambian mother
living in Poland. Regarding consent and ethical considerations, all the participants
volunteered to join the discussion and verbally gave their approval participate in
the discussion for research purpose. The language of communication during the
discussion and interviews was strictly in English Language.

8. Results
Results from the study were analysed using a qualitative approach by framing the thematic areas of discussion along with the types of social support during the interviews and focus group discussion. All data were manually recorded
because the participants objected to any form of digital recordings include taking
photos. Responses were typed and analysed using computer assisted programme,
MAXQDA. Categories were created using the four types of social support namely;
emotional support, instrumental support, informational support and appraisal
support. While code labels and subcodes were created to find related phrases to
interpret alongside this theoretical framework. This framework based analysis
(Ritchie, J., Spencer, L., & O’Connor, W. 2003) helped to identify emerging themes
and subthemes that were used to discuss the findings of the study.

9. Participants’ description of social support
Social support as described by participants is the availability to find someone
to help them when needed the most. Referring to instrumental support, participants regarded social support as an important factor in maternal life most especially in the diaspora. They explain thus;
“I can’t really say that I can get all the support that I need here as an African woman
but what is important is that I feel that there is a person who should be there for me
in difficult moments as a mother, I can’t do all things by myself” (Nigerian mother 1).
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“In this Europe, there is lot of stress, if I someone to help me take care of other issues,
I can cope with my daughter” (Gambian mother).

Participants shared experiences about childbirth and their perception of social support from family members. Instrumental support was the most important
form of support preferred by African mothers which does not seem possible in
all cases and time of childbirth due to migration and financial difficulties. Helping with household tasks during postnatal health care was an important issue for
African mothers in the diaspora which seem to be absent in their current location. Collins, Dunkel-Schetter, Lobel, and Scrimshaw study conducted in 1993
reveals that women preferred assistance in performing household tasks during
pregnancy and to receive advice relating to child care.

10. Challenges of maternal life and parenting abroad
Migration affects the type parental care that a woman experiences. Participants recollected the challenges they face with parenting in Poland, especially
with first-time mothers in Europe.
“You can’t compare how we bring up children in Africa with European style, even some
people back home try to copy the European free hand parenting, but the child grows up
to be wayward in life”(Kenyan Mother).
“We spank and sometimes beat our children because it makes them better people in life,
I call this discipline”. I will give you a quote from the Bible in the book of Proverbs 13:
24 “Those who spare the rod hate their children but those who love them are careful to
discipline them” (Eritrean Mother).
“Whenever I am disciplining my child at home and my neighbour hears her cry and
scream, she threatens to call the Police and I feel crazy at this threat because I am solely
responsible for my child’s upbringing and formation especially in this European society.”
(Nigerian mother 2).

African mothers described their styles of child upbringing and moral formation as a way of instilling discipline in their children. In Akinsola’s study on
parenting styles in Nigeria and Cameroon, showed that Nigerian parents often
use the authoritative parenting style in their relationship with their children. This
parenting style is fashioned along the traditional family values of showing respect
for elders and those in authority. Baumrind (1966) says this type of parenting requires less verbal communication between parents and children. It also entails the
strict obedience to instructions given by parents and punishment for disobedience. From the experiences of these women, African women in the diaspora try as
much to maintain these types of parenting in child upbringing and development.
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The narrated experiences of these African women during the discussion were
related to caring after childbirths relating to bathing the baby, cooking for the
family, cleaning rituals for the mother after childbirth, companionship within the
first three weeks of childbirth. All these in general are closely linked with emotional and material support.
African mothers coping strategies in maternal health in the diaspora.
African mothers have developed different strategies for coping with the difficulty of parenting and lack of social support after childbirth.
“I am a single mother and I live alone here in Poland, no one does anything for me but
I have no choice, but to face the reality, housework must be done. I had a church member who came to help me with the first week. I had to beg her to help me for the first time
since she is quite experienced” (Cameroonian mother).
“The fact that we are living abroad has changed some things about my husband because
this is not the typical style of an African man to do house chores”. If we were to be living
in Nigeria, I know that my siblings would be living with me and helping with house chore
and my husband wouldn’t need to do anything relating to this” (Nigerian Mother 2)
“My mother visited Poland after I put to bed but I must confess that it was very expensive to bring here coupled with the stress of applying for a Polish visa from Nigeria but
it was worth it” (Nigerian Mother 2).
“I am a mother with about eight years’ experience. My experience as a nursing mother
was very difficult and stressful. My mother does not reside in the country and my mother-in-law helps whenever I have children but she usually leaves after spending a month
to take care of her husband”. (Nigerian Mother1)

Maternal care and support for African mothers in the diaspora is quite different from maternal care in their home countries as a result of distance. Coping
with the lack maternal support outside their country home could be challenging
for African women migrants living in Poland. It requires financial involvement
when parents invite their grandparents to nurse their grandchildren abroad by
incurring expenses on visa processing and flight tickets from any African country. However, some women have come to terms with these issues by living within
the means of their resources abroad. During the discussion, the two women said
that African men in the diaspora have developed a new paradigm in their attitude
towards parenting as they have become less patriarchal and more supportive with
domestic activities in the home especially at the time of childbirth.
For those who could afford the expenses of inviting grandparents to cater for
their grandchildren abroad, parenting might be easy for them while those cannot
afford it, have to find alternatives to caring. Participants recounted their experiences at the first childbirth in Poland.
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“During my maternity period I had someone helping me with the most difficult task,
one Kenyan lady came to help me and I paid her a token”. I am not that rich to get my
family member from Cameroun to visit me so I was doing everything by myself. I could
remember the first time I had to bath my baby, I was panicking so that I don’t get too
much water in her nose, I had to learn by calling my mother back home to explain the
first steps to be taken, and I also watched some videos via YouTube”.
(Cameroonian mother).

African traditions of support during maternity period
“We call it “Omugwo” meaning maternal care given by grandmothers to support the
newly born child and the mother wherever they may be. I would like to have someone
from my culture to help me at home during the postnatal period. I remember how my
mother took care of my cousin’s children while we were in Nigeria; she usually goes to
their house to spend about three days nursing the mother and the baby”. (Nigerian
Mother1).
“I used to live with my aunt for two years while I was going to school in Yaoundé, she
took care of me in my teen days and I helped her with housechores, that’s very normal back home to support one another at different stages of our lives”. (Cameroonian
Mother).

Maternal support in the traditional African family values requires the grandmother’s involvement in providing tangible support for their female child and the
newly born after childbirth. The grandmother is mandated to set aside a minimum
of forty days living together and providing care to the mother and child until they
are both physically and emotionally fit. Sear and McGregor study (2000) found
out that grandmothers presence after child birth helps to improve the height and
weight of the child.
Social support influence on personal health and wellbeing of mothers
Informational and instrumental aspects of social support play important roles
in the health of African mothers living in Poland as they mentioned that they would
prefer to receive information from someone close to them but with previous experience in motherhood. Some participants expressed their views as follows:
“In Gambia, you know that your problem is everyone’s problem. When I had my first
child (boy) in Gambia, he stayed with my mother while I went back to school. My
mother massaged my body especially my tummy to go down, gave me herbs to drink to
be fit and to prevent fever. But with my second child (girl) in Europe, I was on my own,
no mama and I cried so many times”. (Gambian mother)
“Since I became a mother, I usually have less time for my health and wellness. I would
say that motherhood does not give you all the liberties you enjoyed before that period.
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Attention shifts to the newly born but this does not deter me from living healthy and seeing the doctor when necessary. Look at my old pictures, I was very slim, but now these
children made me gain weight, no one to massage my tummy”( Cameroonian mother).

Hernandez and Blazer (2006) explains that different kinds of social support
could be in the form of an advice about dietary issues, healthy tips about maternal
health and other gynaecological problems that help mothers to feel less stress at
maternity. Grandmothers role in the maternal health of their daughters are usually helpful due to their own experience as a mother, custodian of culture and traditions regarding parenting and child upbringing. These experiences are relevant
to helping mothers understand stages of child development and health related
issues in children.

11. Discussion
The outcomes of this study buttress the concept of social support as a significant part of maternal health and well-being of mothers after childbirth. This
study also found out that migration makes it difficult for African mothers cope
with the absence of communal life and extended family patterns in the diaspora.
Although, some women can overcome and deal with the challenges and barriers
that prevent them from receiving the desired support after childbirth. Informational and instrumental supports were important issues that were discussed by the
participants as the most important aspect of social support that they would like
to receive during and after childbirth. This study found out that migration could
alter the process of family life and social support including the overall maternal
care of women.
Besides, this study discovered that African women identified the strong association between social support (both emotional and instrumental support) and
their health outcome as a necessity to the psychological well-being of mothers.
Consistent with previous research studies like Negron, Rennie et al. (2013), this
study explains the maternal life experiences of African mothers in Poland as it
further acknowledges the role and importance of their spouses and family members as key providers of both instrumental and emotional support to the women.
African mothers in this study expressed their gladness at the changing roles of
their African men in family life abroad. They have been supportive in accomplishing domestic chores and more concentrated on family issues as compared to their
home countries.
Finally, this study is not without limitation. The process of recruiting participants for the focus group discussion was challenging because the most of mothers were working and they had limited time to join the discussion. There is also
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a dearth of literature on migrants’ health in Poland which did not give room for
a comparative description and citation within the context of social support in
Poland.

12. Conclusions
Cultural differences and migration influence the type of care of African
mothers receives. Parenting styles in Africa differ from the European society
which is more focused on nuclear family structure. African mothers in the diaspora in general face challenges in parenting in migration. Research on the health
and wellbeing of migrant women is a grey and unexplored area in Poland. It is,
therefore, pertinent that more research needs to be conducted to determine when
and how to provide social support to migrant mothers during and after pregnancy
as they live abroad.
In summary, social support is a significant ecological factor affecting the
health and stability of African mothers in the diaspora. For African mothers, instrumental support seems to be the most powerful and relevant form of support
during the maternal period to keep both mother and child mentally and physically healthy.
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TRANSNARODOWE MACIERZYŃSTWO
A TRANSNARODOWE OJCOSTWO
– PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W REALIZACJI
I SPOŁECZNYM ODBIORZE PRAKTYK RODZICIELSKICH
MIGRUJĄCYCH MATEK I MIGRUJĄCYCH OJCÓW
[TRANSNATIONAL MATERNITY AND TRANSNATIONAL PATERNITY –
SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN RELATION AND SOCIAL RECEPTION
OF PARENTAL PRACTICE OF MIGRATING MOTHERS AND FATHERS]

Abstract: Since 2004, when the European Union opened its labour market for foreign
citizens, including Polish ones, a mass labour migration, being often a circular migration,
which consists in leaving to work abroad and coming back home to family, has started.
This way of workig is strictly connected with children and partners being abandoned.
A common practice used by many migrants is then a parenthood for distance. As this kind
of childcare is accepted as far as fathers are concerned, transational motherhood is usually condemned by public opinion. Mothers leaving their children with other members of
their families while working are even morally stigmatised. What factors cause those differences between the way of perceiving the role of the transnational mothers and fathers?
What strategies are taken by migrating parents? Does the migrant’s sex determine the
social attitude towards a parenthood for distance? The above questions will be the core of
my speech. All the data derive mainly from the literature for the subject, as well as from
the researches conducted by the author among the families of the circular migrants.
Key words: labour migration, transnational maternity, transnational paternity, family
strategies, social stigma.
Streszczenie: Od 2004 roku, odkąd Unia Europejska otworzyła swoje rynki pracy m.in.
dla polskich obywateli nastąpiła masowa migracja zarobkowa, przybierająca często postać
migracji wahadłowych, polegających na cyklicznych wyjazdach do pracy i powrotach do
domu. Z wahadłowym sposobem emigrowania wiąże się jednak czasowa rozłąka z rodziną, z partnerem, z dziećmi. Powszechną praktyką wielu emigrantów stało się zatem rodzicielstwo na odległość. O ile transnarodowe ojcostwo nie jest raczej społecznie piętnowane,
o tyle transnarodowe macierzyństwo jest najczęściej negatywnie oceniane przez opinię
publiczną, a emigrujące matki zostawiające swoje dzieci pod opieką partnera i/lub dalszej
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rodziny spotykają się z napiętnowaniem. Mamy wręcz do czynienia ze swoistą paniką
moralną wokół macierzyństwa na odległość. Jakie czynniki decydują o mniejszym napiętnowaniu transnarodowego ojcostwa i dużej skali społecznego potępienia dla migrujących matek? Jakiego rodzaju strategie rodzicielskie na odległość podejmują migrujące
matki a jakie migrujący ojcowie? Jak wyglądają relacje z dziećmi migrujących ojców a jak
migrujących matek? Czy płeć migranta warunkuje sposób postrzegania rodzicielstwa na
odległość? Powyższe pytania będą stanowić główną ość analityczną mojego wystąpienia.
Treść artykułu zostanie oparta o dane zawarte w literaturze przedmiotu oraz dane pozyskane podczas badań własnych wśród rodzin z doświadczeniem wahadłowej migracji
zarobkowej.
Słowa kluczowe: emigracja zarobkowa, transnarodowe macierzyństwo, transnarodowe
ojcostwo, strategie rodzicielskie, społeczne piętno

1. Współczesne rodzicielstwo – między tradycjonalizmem
a nowoczesnością
Badacze rodzicielstwa zauważają zjawisko przechodzenia od tradycyjnego do
nowoczesnego modelu macierzyństwa i ojcostwa. Współcześnie mamy do czynienia z okresem przejściowym, w którym nierzadko można obserwować tradycyjne podejście do rodzicielstwa z elementami nowoczesnego modelu.
W modelu tradycyjnym rola rodzica ma inne miejsce i znaczenie w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. Rodzenie i wychowanie dzieci uznaje się za podstawowe
zadanie i powinność kobiety. Od matki wymaga się pełnego poświęcenia i stałej
obecności przy dziecku. W odniesieniu do mężczyzn rola rodzicielska uznawana jest za peryferyjną w wyznaczonym im przez społeczeństwo repertuarze ról.
Mężczyzna powinien być przede wszystkim odpowiedzialny za materialne bezpieczeństwo swojej rodziny, a wychowanie dzieci „przejmuje”, gdy te stają się bardziej samodzielne. W nowoczesnym modelu kobiecość i męskość, macierzyństwo
i ojcostwo są traktowane jako społeczne konstrukty. Odchodzi się od specjalizacji
roli matki i roli ojca, zakładając podobieństwo ich cech, zadań i relacji z dzieckiem. Model Matki Polki uległ w związku z tym transformacji. Kobiety uwalniają
się od wzorca bezgranicznie poświęcającej się matki, choć - z drugiej strony –
dokonująca się profesjonalizacja rodzicielstwa stawia przed matkami wiele wymagań, którym musi ona sprostać. Z kolei „nowy” ojciec to przede wszystkim
ojciec zaangażowany, który od pierwszych chwil życia dziecka dąży do stworzenia z nim relacji porównywalnej z relacją matyczną. Nowy model rodzicielstwa
zrównuje kobiety i mężczyzn, jeśli chodzi o posiadanie przez nich kompetencji
rodzicielskich wprowadzając obok instynktu macierzyńskiego pojęcie „instynktu
ojcowskiego” przypisując tym samym mężczyznom „naturalne” predyspozycje do
opieki nad potomstwem (Dwonkowska-Godula 2015).
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Mimo że w związku z przemianami społeczno-kulturowymi nakaz macierzyństwa uległ osłabieniu, to i tak powszechne jest przekonanie, że kobiety są naturalnie predysponowane do pełnienia roli matki, gdyż są wyposażone w instynkt
macierzyński. Dominuje również pogląd, iż kobieta, zwłaszcza w pierwszych
latach życia dziecka, jest dla niego najważniejszym opiekunem i w tej roli nikt
inny nie może jej zastąpić, gdyż może to grozić negatywnymi konsekwencjami
w emocjonalnym i społecznym rozwoju dziecka. W myśl tego przekonania matka
jest ważniejszym opiekunem, a ojciec jedynie opiekunem pomocniczym. Jak pisze
Bogusława Budorwska (2000):
W społecznym przeświadczeniu funkcjonuje mocno zakorzeniony ideał dobrej, czułek, delikatnej, bezwarunkowo i niezmiennie kochającej, akceptującej, wyrozumiałej
matki-anioła, która w ogóle nie myśli o sobie. (…) Ale jednocześnie matka łatwo
podlega najsurowszym ocenom niż ojciec. Traktuje się ją jako całkowicie odpowiedzialną za wszystko, co wiąże się z dzieckiem – za jego zdrowie, wygląd, zachowanie w szkole, inteligencję i ogólny rozwój. (…) Można powiedzieć, że „matka-ideał”
i „matka wszystkiemu winna” to dwie strony tego samego medalu (s. 37-39).

O ile matka pozostaje w społecznym przekonaniu najważniejszą figurą w życiu dziecka (mimo iż nowy model przyznaje jej prawo do samorealizacji również
na innych polach), o tyle ojciec ciągle jest postacią ambiwalentną. Zgodnie z nowym modelem ojcostwa oczekiwania wobec ojców uległy zwiększeniu, jednak
społeczna presja dotycząca ich wypełniania nie jest aż tak duża jak w przypadku matek. Ojciec może być zagubiony, nieudolny, a nawet nieobecny i w związku
z tym to nie ponosi, w społecznym odczuciu, aż tak dużej odpowiedzialności za
porażki wychowawcze, zwłaszcza, jeśli matka dobrze wypełnia swoje obowiązki.
Popularną typologię ojcostwa przytacza Teresa Olearczyk (2006). Według tej typologii ojcostwo można podzielić na kilka kategorii:
1. Ojciec dobry – obecny zarówno psychiczne, jak i fizycznie, zaangażowany
w proces wychowania, wspierający dziecko, kochający, wymagający od siebie
i stawiający rozsądne wymagania dziecku na miarę jego wieku i możliwości,
opiekuńczy, współczujący,
2. Ojciec nieletni – nie jest w stanie udzielić wsparcia ani należytej opieki dziecku i jego matce, gdyż brakuje mu dojrzałości psychicznej, umiejętności oraz
stabilności ekonomicznej do funkcjonowania w roli ojca.
3. Ojciec nieobecny – może być nieobecny fizycznie lub psychicznie. Nieobecność może mieć charakter czasowy (nadmierne zaangażowanie w pracę, pobyt za granicą, separacja, długotrwała choroba) lub stały (rozwód, śmierć).
Powodami nieobecności psychicznej ojca może być praca zarobkowa, postrzeganie roli ojca w sposób tradycyjny, niedojrzałość społeczna i emocjonalna (nieumiejętność okazywania uczuć i pełnienia roli ojca), dystans do
spraw domu, brak poczucia satysfakcji w rodzinie.
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4.

Ojciec słaby – słabość wynika z niedojrzałości do pełnienia roli ojca i często
łączy się z nieobecnością psychiczną. Tacy ojcowie bywają towarzyszami zabaw, kumplami, ale rzadko są wychowawcami swoich dzieci – nie stawiają im
wymagań lub są w tych wymaganiach niekonsekwentni.
5. Ojciec „trujący” – ojciec obdarzający dziecko miłością warunkową, okazywaną, jeśli dziecko spełni pokładane w nim oczekiwania. Tacy ojcowie uciekają
się do przemocy fizycznej i/lub psychicznej „dla dobra dziecka”.
W przekonaniu badaczy ojcostwa w istocie ciągle mamy do czynienia z kryzysem
ojcostwa, który ma następujące przyczyny (Korab 2006):
• Coraz więcej mężczyzn w coraz mniejszym stopniu identyfikuje się z rodziną
jako głównym celem swojego życia (pochodna szerszego zjawiska zwanego
zmierzchem rodziny – family decline)
• Osłabienie identyfikacji mężczyzn z własnymi dziećmi – warianty:
◉ Mężczyźni nie zajmują się dziećmi z własnej inicjatywy
◉ Mężczyźni są pozbawiani odpowiedzialności za ojcostwo przez matki
swoich dzieci
◉ Polityka społeczna wielu państw sprzyja rozluźnianiu związku między
ojcami i ich dziećmi, zwłaszcza w sytuacji problemów i konfliktów rodzinnych
• Współczesny chłopiec z trudnością znajduje w dzisiejszym świecie ideał
mężczyzny
• W krajach postkomunistycznych mężczyźni ucierpieli dużo bardziej niż kobiety, co przejawia się brakiem dojrzałości społecznej współczesnych mężczyzn (Kornas-Biela 2006).
W badaniach sposobu rozumienia i realizowania macierzyństwa i ojcostwa
przez młodych wykształconych rodziców Krystyna Dzwonkowska-Godula napotkała dwa typy przekonań dotyczące macierzyństwa i ojcostwa: odpowiadający nowoczesnemu modelowi płci (traktowanie ról matki i ojca jako podobnych,
opierających się na tych samych cechach, zadaniach i relacji z dzieckiem) oraz
odpowiadający tradycyjnemu modelowi płci (traktowanie ról matki i ojca jako
różnych, opierających się na innych zadaniach i relacji z dzieckiem). Ten drugi
typ był w badanej zbiorowości częściej reprezentowany (Dzwonkowska-Godula
2015). Warto zauważyć, iż mimo tego, że respondentami były osoby młode i wykształcone, częściej postrzegały one rodzicielstwo w kategoriach tradycyjnych niż
nowoczesnych. Oznacza to, iż nowe rodzicielstwo nie jest jeszcze zjawiskiem powszechnym, nawet wśród dobrze wykształconych, orientujących się w społecznych trendach młodych rodziców.
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Tab.1. Rodzaje określeń kończących zdania „Bycie matką oznacza…”, „Bycie ojcem oznacza…”, z uwzględnieniem płci badanych
Określenie

Kobiety
odpowiedzialność (5)
poświęcenie (4)
radość, szczęście (3)
spełnienie (2)
miłość (2)
zmianę w życiu na lepsze, życie
Bycie matką oznacza
nabrało sensu (3)
dar
bycie troskliwym, opiekuńczym
czułość
przejęcie wszystkich obowiązków
domowych
odpowiedzialność (10)
utrzymanie rodziny (2)
troskliwość (2)
świetną zabawę
zejście na drugi plan
dać bezpieczeństwo
Bycie ojcem oznacza odkrycie „nowej wrażliwości”
spełnienie
szczęście
dojrzałość

Mężczyźni
odpowiedzialność (4)
spełnienie (4)
poświęcenie (2)
dbanie o dzieci (2)
całkowitą zmianę
dotychczasowego życia
bycie osobą zapobiegawczą
miłość
posiadanie czasu dla dziecka

odpowiedzialność (5)
wychowanie (3)
poświęcenie
naukę cierpliwości
dorastanie
zwiększenie obowiązków
rozpieszczać dziecko, dbać o nie
zmianę stylu dotychczasowego
życia oraz nowe wyzwania
większe zaangażowanie w sprawy
rodziny
radość
posiadanie czasu dla dziecka

Źródło: Dzwonkowska-Godula 2015, s. 168.

Badani jako cechę rodzicielstwa w ogóle wymieniali przede wszystkim odpowiedzialność. Respondenci o nowoczesnych poglądach na rodzicielstwo kwestionowali istnienie specyfiki kobiecości i męskości, a tym samym roli matki i ojca.
Różnice w zachowaniach kobiet i mężczyzn wobec dzieci interpretowali w kategoriach różnic osobowości, wychowania, doświadczeń wyniesionych z domu.
Przejawem nowoczesności w podejściu do rodzicielstwa było charakteryzowanie
ojcostwa za pomocą określeń kojarzonych częściej z rolą matki (troskliwość, dbanie o dziecko, poświęcenie, spełnienie). Z kolei badani optujący za bardziej tradycyjnym podziałem ról twierdzili, iż rolą ojca jest przede wszystkim zapewnienie
bytu rodzinie. Mężczyźni z tej grupy widzieli także siebie w roli wychowawców
uczących dziecko właściwych zachowań, kształtujących ich osobowość. Jeśli chodzi o rolę matki, to przypisywano jej głównie zadania pielęgnacyjne, okazywanie
uczuć. Jako specyficzną cechę macierzyństwa wykazywano także poświęcenie objawiające się m.in. odkładaniem bez żalu aktywności na innych polach na dalszy
plan. W przekonaniu badanych o tradycyjnych poglądach matka ma „naturalne”
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zdolności opiekowania się dzieckiem, natomiast ojciec musi dopiero „uczyć się
dziecka” (Dzwonkowska-Godula 2015).
Biorąc powyższe pod uwagę powstaje pytanie, w jaki sposób migracja zarobkowa jednego z partnerów wypływa na pełnienie roli matki i roli ojca oraz na
sposób postrzegania obu ról przez społeczeństwo.

2. Rozmiary migracji – dane statystyczne
Migracja jest definiowana jako „względnie stała zmiana miejsca pobytu jednostek i grup w ramach określonej przestrzeni” (Kubiak, Slany 1999). Zmiana ta
może odbyć się w obrębie kraju (migracja wewnętrzna) lub wskutek wyjazdu do
innego kraju (migracja zewnętrzna). Z uwagi na cel migracji wyróżniamy migracje ekonomiczne i pozaekonomiczne. Wśród migrantów ekonomicznych wyróżniamy: migrantów przeżycia (ich celem jest zdobycie jakichkolwiek środków
na zaspokojenie podstawowych potrzeb) oraz migrantów mobilnych (celem ich
wyjazdu jest poprawa standardów życia). Ponadto z uwagi na kryterium czasowe wyróżnia się: migrację stałą (osiedleńczą), okresową, w tym długotrwałą (nie
krótszą niż rok) oraz krótkotrwałą (poniżej roku), sezonową (związaną z pracą
w rolnictwie oraz z sezonem turystycznym), a także emigrację cyrkulacyjną, wahadłową (cyklicznie, krótkotrwałe wyjazdy) (Kawczyńska-Butrym 2009).
Według danych International Migration Report z 2013 roku między 1990 a 2013
rokiem liczba migrantów wzrosła o ponad 77 mln, tj. o ponad 50%. Znaczna część
tego wzrostu nastąpiła w okresie między 2000 a 2010 rokiem (Doświadczenia i plany dotyczące pracy za granicą. Komunikat z badań CBOS, 2008). Częścią tej międzynarodowej społeczności migrantów są również Polacy. Jak wynika z szacunków
CBOS, w tym okresie, poza krajem pracowało lub pracuje łącznie około 4 milionów
Polaków (w tym ponad milion przebywał za granicą w 2008 roku). W 2013 roku już
co siódmy badany dorosły Polak (14%) przyznawał, że od wejścia Polski do Unii
Europejskiej wyjeżdżał do pracy za granicę lub nadal tam pracuje (Poakcesyjne migracje zarobkowe. Komunikat z badań CBOS 2013). Dane GUS-u pokazują z kolei,
iż na emigracji w którymś z krajów europejskich przebywało w 2004 roku 786 tys.
osób, a trzy lata później już 2270 tys. osób. W 2012 roku GUS naliczył 2130 tys. emigrantów. Należy jednak pamiętać, iż dane GUS uwzględniają jedynie te osoby, które wyjeżdżając dokonały wymeldowania z dotychczasowego miejsca zamieszkania
(Narodowy Spis Powszechny 2011). Nie uwzględniają zatem migracji wahadłowych
i migracji sezonowych. Jednymi z najpopularniejszych kierunków migracji z Polski
w ostatnich latach są Wielka Brytania, Irlandia oraz Niemcy.
Przez wiele lat badacze migracji nie interesowali się płcią migrantów. Migrantami
zarobkowymi byli bowiem głównie mężczyźni i jeśli towarzyszyły im podczas migracji kobiety, to ich głównym zadaniem nadal było prowadzenie domu i wychowywanie
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dzieci. W ciągu kilku ostatnich dekad liczba kobiet migrujących do pracy a nie jak dotychczas za partnerem znacznie się zwiększyła. Jednym z czynników, który o tym zadecydował, była zmiany na globalnym rynku pracy. Ewolucja w kierunku gospodarki
opartej na usługach i zmniejszenie się znaczenia wielu zajęć, spowodowane przemianami technicznymi, doprowadziły do ekspansji typów zajęć kojarzonych z tradycyjną
rolą kobiecą. Doszło zatem nie tyle do wzrostu partycypacji kobiet w sile roboczej, ile
do feminizacji podaży pracy (Sassen 2007). W 2006 roku, jak podają autorzy raportu
„Droga ku nadziei: Kobiety a migracja międzynarodowa”, kobiety - migrantki stanowiły ponad 95 mln, tj. 49,6% wszystkich migrantów (Droga ku nadziei... 2006).
Co ciekawe, w kontekście migracji mężczyzn pisze się najczęściej o „drenażu
mózgów”, a zatem wyjeździe z kraju najbardziej wykształconych, wykwalifikowanych obywateli. Tymczasem migrację kobiet analizuje się najczęściej w kontekście
„drenażu opieki” mając na myśli brak lub niewystarczającą opiekę nad dziećmi
i osobami starszymi w rodzinie wskutek wyjazdu. Migracja kobiet powoduje też
powstanie swoistego „łańcucha opieki”, który tworzy się w efekcie przejmowania
roli zastępczych opiekunek w miejsce kobiet-migrantek. Role zastępczych opiekunek pełnią głównie inne kobiety w rodzinie. Tymczasem wiele migrujących kobiet
również posiada wyższe wykształcenie i duże kompetencje. Ich wyjazd też można
zatem kwalifikować jako „drenaż mózgów” (Pawlak 2016).
Analizy migracji wskazują, iż także w tym kontekście kobiety częściej są postrzegane przez pryzmat ról pełnionych w rodzinie niż ról zawodowych. Migrujące kobiety są generalnie lepiej wykształcone niż migrujący mężczyźni. Na wyjazd
decyduje się znacznie mniej kobiet z wykształceniem zawodowym (Pawlak 2016).
Sytuacja ta z jednej strony może wynikać z braku ofert na rynku pracy lub braku sieci migracyjnej ułatwiającej przemieszczenie, a z drugiej strony odzwierciedla
strukturę zawodową w Polsce, która pokazuje, iż zdecydowanie jest mniej kobiet niż
mężczyzn zdobywa wykształcenie zawodowe (Slany, Ślusarczyk 2013). Oznacza to,
że migrujące kobiety są znacznie bardzie deprecjonowane na rynkach pracy w krajach emigracji, częściej pracują poniżej kwalifikacji. „Drenaż mózgów” w przypadku migrujących kobiet odbywa się na znacznie większą skalę (Pawlak 2016).

3. Migracja a rodzicielstwo w świetle wybranych wyników badań
W badaniach wyróżnia się dwa modele rozłąki rodziny migracyjnej: model
pulsacyjny (wahadłowy) – typowy dla rodzin systematycznie widujących się w określonych odstępach czasu (co kilka dni, tygodni) oraz model rozłąki bezwzględnej –
rozłąka rodziny trwa kilka lub kilkanaście lat (Repelewicz 2015). Otwarcie unijnych
rynków pracy dla Polaków (i innych obywateli nowej UE), rozwój nowoczesnych
technologii umożliwiających szybką komunikację na odległość oraz pojawienie się
tanich linii lotniczych spowodowało upowszechnienie się modelu pulsacyjnego
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(wahadłowego). Uwzględniając osoby nieobecne można wyróżnić rodziny migracyjne z powodu wyjazdu ojców za granicę, z powodu wyjazdu matek za granicę oraz
z powodu wyjazdu obojga rodziców (Pluskota, Truś 2015). Ponadto rodziny migracyjne można podzielić na rodziny, w których obydwoje rodziców przebywa razem
za granicą w tym samym miejscu i czasie, obydwoje rodziców przebywa razem za
granicą w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, jedno z małżonków długotrwale przebywa za granicą, a drugie dojeżdża wahadłowo, jedno z małżonków
pracuje za granicą określony czas, następnie wraca, a wyjeżdża drugie (Miłkowska
2015). Każda z tych sytuacji generuje inny zestaw problemów do rozwiązania oraz
możliwych konsekwencji dla dziecka, dla partnera i dla całej rodziny.
Literatura przedmiotu dotycząca rodzin migracyjnych mieści się w jednym
z dwóch głównych nurtów. Pierwszy z nich utożsamia rozłąkę i nieobecność rodzica z dysfunkcją. W nurcie tym dostrzega się jedynie negatywne skutki migracji
zarobkowej. Drugi nurt zwraca uwagę na potencjalne i rzeczywiście istniejące, bo
potwierdzone badaniami, skutki rozłąki z migrującym członkiem rodziny odczuwane przez cały system rodzinny (Oleksa 2015).
Bezpośrednim i podstawowym powodem wyjazdu rodzica/rodziców do pracy
za granicę jest w przeważającej mierze chęć zarobienia większych pieniędzy, to jednak
dają się również wychwycić w opowieściach migrantów dodatkowe motywy wyjazdu
– nierozwiązane kryzysy małżeńskie, brak bliskości, nieumiejętność budowania prawidłowych relacji, wzajemne rozczarowanie małżonków, kłopoty z dziećmi. Wyjazd
bywa ucieczką od trudnych rozmów i decyzji (Repelewicz 2015). W związku z tym
część rodzin doświadczających migracji zarobkowej jednego z członków już w momencie migracji była rodziną w kryzysie, który migracja jedynie pogłębiła, a nie była
podstawowym jego czynnikiem. Warto o tym pamiętać pisząc o migracji w kontekście rozpadu rodzin. Badania dotyczące skutków migracji dla rodziny należałoby poprzedzić diagnozą stanu rodziny przed podjęciem decyzji o migracji.
Migracja rodzica, nawet jeśli towarzyszą jej częste i intensywne kontakty i nawet jeśli rodzic stara się dość często przyjeżdżać do kraju, może mieć negatywne
aspekty, gdyż, jak pisze Ewa Repelewicz (2015):
Rodzice okresowo obecni w życiu dziecka to rodzice trudni. Są raczej gośćmi niż
domownikami. Od dzieci wymagają cierpliwości, dojrzałości, umiejętności odnalezienia się w specyficznych sytuacjach. Przyjeżdżają, burzą ustalony porządek i odjeżdżają. (…) Dzieci wychowywane są w atmosferze szacunku dla nieobecnego rodzica,
obowiązku tęsknienia i kochania. Trudno im pogodzić w sobie sprzeczne uczucia,
z jednej strony czują złość, że rodzic jest nieobecny, z drugiej strony mają obowiązek
być wdzięczne i kochać go. (s. 67)

To jeden z możliwych scenariuszy migracji rodzica, ale nie jedyny. Migracje
ojców powodują innego rodzaju konsekwencje niż migracje matek. Matki samotnie wychowujące dzieci bywają nadmiernie opiekuńcze chcąc tym zrekompenso-
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wać czasową nieobecność ojca. Według jednego z zachodnich badaczy ojcostwa
identyfikacja z ojcem oraz silne przywiązanie do niego nigdy nie jest szkodliwe
dla dziecka, podczas gdy silny związek emocjonalny z matką, w niektórych przypadkach może opóźniać proces uspołeczniania się dziecka, a nawet stać się przyczyną zaburzeń w jego zachowaniu (Lynn 1974 za Pospiszyl 2012). Z kolei samotni ojcowie nie zawsze są w stanie właściwie zaopiekować się dzieckiem, gdyż
brakuje im do tego odpowiednich kompetencji. Zazwyczaj przed migracją nie byli
dla swojego dziecka (z różnych przyczyn) opiekunami podstawowymi a jedynie
opiekunami pomocniczymi, nie mają bliskiego kontaktu z dzieckiem, nie potrafią
nawiązać z nim prawidłowej relacji, ale też mają problemy organizacyjne związane z opieką nad dziećmi (pilnowanie odrabiania lekcji, pamiętanie o ważnych
terminach itp.). Dlatego też migrujące matki zapewniają ojcom na czas swojego
wyjazdu wsparcie w postaci innych kobiet w rodzinie, najczęściej babć. Domowe
obowiązki stereotypowo kojarzone z rolą kobiety przejmują również córki, jeśli są
w wieku uznanym za odpowiedni do wykonywania tego rodzaju zadań.
Badania dotyczące skutków rozłąki z migrującym rodzicem przeprowadziła
Iwona Oleksa (2015). Autorka wyróżniła trzy typy wadliwych oddziaływań rodziców wobec dzieci: oddziaływanie bezkrytycznie zabiegające o dobro dziecka,
nie liczenie się z obecnością i dobrem dziecka oraz oddziaływanie zbyt surowe
(wymagające). Wnioski z tego badania są następujące:
• Badane dzieci czują się pomijane przy podejmowaniu decyzji dotyczących
życia rodziny, a sytuacja w domu rodzinnym nie sprzyja budowaniu prawidłowych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.
• Hierarchia błędów wychowawczych matki i ojca mieszczących się w kategorii zbyt surowego oddziaływania jest podobna, przy czym natężenie błędów
w tej kategorii jest większe u matek niż u ojców. Wyjątek stanowi błąd lekceważenia dziecka, który dominuje u migrujących ojców. Matki są bardziej
surowe i wymagające niż ojcowie wobec dzieci w ich opinii.
• Najczęściej deklarowanym błędem wychowawczym obojga rodziców w ramach oddziaływania bezkrytycznie zabiegającego o dobro dziecka jest rozpieszczanie i „kupowanie” sobie dziecka.
• Młodzi badani obciążają takimi samymi błędami ojców i matki, mimo iż ci
ostatnio co najmniej od roku nie przebywają na stałe w domu. Być może dzieci generują postawy rodziców, przypisując obojgu takie same błędy lub też
opisując zachowania ojca wracając pamięcią do czasów sprzed jego wyjazdu.
• Najczęściej popełnianym błędem przez oboje rodziców w opinii badanych
jest brak czasu dla dziecka.
• Błędy najczęściej popełniane przez matki we wszystkich kategoriach oddziaływań: brak panowania nad sobą, brak poczucia humoru, brak konsekwencji
w postępowaniu wychowawczym.
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Błędy najczęściej popełniane przez ojców we wszystkich kategoriach oddziaływań: niedocenianie rozmów z dzieckiem, brak poczucia humoru, przekazywanie dzieciom niewłaściwych wzorców postępowania. (Oleksa 2015)
Cytowane badania nie mają statusu badań reprezentatywnych, stanowiąc raczej
przyczynek do badań na temat oddziaływań wychowawczych w rodzinach migrantów wahadłowych.
Rozłąka rodziców z dziećmi na skutek wyjazdu zarobkowego powoduje zanikanie kontaktu bezpośredniego zastępowanego przez dialog wirtualny. Wirtualny
dialog rządzi się swoimi prawami. Brakuje w nim emocji wyrażonej przytuleniem,
uściskiem. Pozostają jedynie odpowiadające tym stanom gesty, które nie zawsze są
szczere. Autentyczne emocje, lęki, obawy, niepokoje bywają ukrywane podczas prowadzonej rozmowy w trosce drugą stronę dialogu (skoro jej tu nie ma i nie może
nic poradzić, to nie ma sensu, żeby się martwiła) (Miłkowska 2015). W internetowych dialogach migrantów z rodzinami często bywa obecny huraoptymizm po
jednej i po drugiej stronie – migrant ukrywa swoje kłopoty na emigracji nie chcąc
uchodzić w oczach swojej rodziny za osobę, która sobie nie radzi, partner i dzieci
nie mówią o kłopotach w domu, żeby nie obciążać migranta dodatkowymi zmartwieniami, gdyż zazwyczaj zdają sobie sprawę, iż życie i praca za granicą nie są łatwe.
Panuje wzajemna i do pewnego stopnia uzgodniona zmowa milczenia. Obie strony
wiedzą, że nie znają całej prawdy i godzą się na to na czas wyjazdu, zawieszając regułę szczerości i otwartości, będąc przekonanymi, że sytuacja tego od nich wymaga.
Sylwia Piekut-Burzyńska (2010) w artykule poświęconym konsekwencjom
wyjazdów rodziców w celach zarobkowych dla psychiki dziecka, posiłkując się
wybraną literaturą przedmiotu, wymienia następujące negatywne skutki emigracji zarobkowej rodziców: agresja, zachowania bierno-agresywne, zahamowania, nieśmiałość, bezradność, pesymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń, problemy
w nawiązywaniu bliskich kontaktów, nieposłuszeństwo, odmowa współpracy,
przejawy „syndromu utraty autorytetu”, brak szacunku dla zdania i wymagań
dorosłych, zyskiwanie złudnego poczucia niezależności od tych, którzy zawiedli
zaufanie (w domyśle emigrujących rodziców). W tym samym artykule znajdujemy opis badań przeprowadzonych przez zespół badawczy Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, którego członkiem była Autorka analizowanego
artykułu. Pokłosiem aktywności badawczej zespołu jest raport Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa w województwie kujawsko-pomorskim (2010). Jednym
z elementów projektu było przeprowadzenie badania dotyczącego tego, jaki styl
wyjaśniania pomyślnych i niepomyślnych zdarzeń przyjmują badane dzieci (eurosieroty). Wyniki badania, którym objęto 98 eurosierot, są następujące:
• Prawie połowa badanych dzieci (49%) niepowodzenie odbiera chęć do dalszych działań, a przez 28% badanych odniesiony sukces jest traktowany jako
chwilowy, szczęśliwy traf.
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Co trzecie dziecko w następstwie chwilowej porażki, zniechęca się do dalszych działań.
• Większość badanych dzieci (ok. 80%) nie otrząsa się po porażkach – porażki
odniesione w jednej dziedzinie traktują jako dowód na to, że i w innych dziedzinach ich starania zakończą się niepowodzeniem.
Znaczna część badań dotyczących wpływu migracji rodziców na dzieci posługuje
się terminem „eurosieroctwo”, które w większości przypadków nie jest terminem
uprawnionym, a jego stosowanie w naukowym i publicystycznym dyskursie oraz
w mowie potocznej jest stygmatyzujące. Ponadto część wniosków z badań nad eurosieroctwem jest nieuprawniona. Wielu autorów badań nad zjawiskiem popełnia
cztery zasadnicze błędy:
1. Obejmowanie badaniem jedynie tych dzieci, których rodzice są emigrantami
zarobkowymi bez jednoczesnego podejmowania badań w grupie kontrolnej,
obejmującej dzieci z rodzin bez doświadczeń emigracyjnych.
2. Nieróżnicowanie „eurosierot” ze względu na ich sytuację rodzinną. Sytuacja
dzieci, których oboje rodzice wyemigrowali jest diametralnie różna od sytuacji dzieci, których jeden rodzic wyemigrował. Ważne jest także to, kto w tej
pierwszej sytuacji jest opiekunem prawnym dziecka, ile czasu trwa emigracja
rodzica/rodziców, jak często dzieci kontaktują się z emigrującym rodzicem
i jaką formę mają te kontakty oraz jak wyglądały relacje dziecka z emigrującym rodzicem przed jego wyjazdem.
3. Nie bada się kondycji psychicznej „eurosieroty” przed okresem emigracji rodzica, aby móc ustalić, czy pewne problemy nie wystąpiły wcześniej i/lub nie są
związane z etapem dojrzewania, na którym dziecko znajduje się w momencie
badania. Ponadto, żeby ustalić, z czego wynikają pewne przekonana dzieci czy
też ich sposób wyjaśniania zdarzeń potrzeba, długotrwałych obserwacji oraz
objęcia badaniem nie tylko dziecka, ale również ich opiekunów, nauczycieli itp.
Stawianie prostych diagnoz opartych na jednoczynnikowych wyjaśnieniach nie
jest właściwe w żadnym badaniu naukowym, tym bardziej, że upowszechnione
wyniki tego typu analiz tworzą społeczny klimat i niekorzystne stereotypy dotyczące migrantów i ich rodzin.

4. Transnarodowe rodzicielstwo – wyniki badań własnych
W latach 2010-2014 autorka przeprowadziła 38 wywiadów pogłębionych. Dobór próby został dokonany metodą „kuli śnieżnej” w oparciu o następujące kryteria:
długość okresu emigracji, bycie migrantem wahadłowym, bycie w związku (formalnym lub nieformalnym) i posiadanie przynajmniej jednego dziecka oraz emigrowanie bez partnera/partnerki i dzieci.
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Tab. 3. Liczba migrantów w próbie a typ emigracji
Typ emigracji

Liczba przypadków

Emigrant długookresowy (powyżej 1 roku na emigracji)

24

Emigrant krótkookresowy (poniżej 1 roku na emigracji)

12

Brak danych

2

Ogółem

38

Źródło: badania własne

W próbie przeważali mężczyźni. Spośród 38 badanych emigrantów zarobkowych jedynie 9 to kobiety. Kobiety, które zdecydowały się na emigrację, miały
już zazwyczaj kilkuletnie lub kilkunastoletnie dzieci. Badani wywodzą się głównie z małych miasteczek i wsi i mimo, iż średnia wieku badanych wyniosła 38
lat, reprezentują oni raczej tradycyjny model rodzicielstwa i to tłumaczy również,
dlaczego w większości rodzin na emigrację zdecydował się mężczyzna. Kobiety
decydowały się na emigrację wówczas, gdy miały już większe dzieci, które mogły
w miarę samodzielnie sobie radzić podczas jej nieobecności. W badaniu uczestniczyli również partnerzy i partnerki emigrantów, którzy odpowiadali na odrębny
zestaw pytań. Wywiady z emigrantami i ich partnerami odbyły się oddzielnie.
Migracje badanych miały przyczyny ekonomiczne.
Tab. 4. Przyczyny migracji7
Ogólne powody migracji

Wypowiedzi badanych

Głównie zarobkowa, bo po stracie naszej działalności
właściwie wypadliśmy z rynku (RE20k: 8-9)1
Szukałem dość długo pracy, znaczy może niedługo
szukałem pracy, ale zawsze chciałem już wcześniej pracować
Brak pracy w kraju
za granicą, trafiła się okazja po prostu, były ogłoszenia, że
przyjmują do pracy, konkretnie do Anglii (RE17m: 9-13)
Brak dobrze płatnej
No pieniądze też odegrały dużą rolę w podjęciu decyzji –
pracy w kraju
zarobki ram, a tu są dużo wyższe (RE5m: 29-30)
Poszerzenie horyzontów Na samym początku pojechałam tam do opieki. A z czasem
(poznanie innego kraju, wiadomo, że ciągle dążysz do czegoś lepszego. Zrobiłam
nauka języka)
tam kurs – gramatyka włoska (RE37k: 6-9)
Zarobienie pieniędzy

Źródło: badania własne Autorki.

7
Wyjaśnienia: Wywiady z rodzicami stacjonarnymi zostały oznaczone symbolem RS, numerem porządkowym oraz literką „m” (mężczyzna) i „k” (kobieta), a wywiady z rodzicami emigrującymi - symbolem RE, jak również numerem porządkowym (w przypadku par małżeńskich te numery
były analogiczne) i literką „m” lub „k”, a więc np. symbol RE17m – oznacza mężczyznę-emigranta;
liczby na końcu oznaczają numery wierszy w transkrypcji wywiadu.
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Częstotliwość przyjazdu do domu była uzależniona od rodzaju podejmowanej pracy, od tego, czy jest to praca legalna czy praca nielegalna, od technicznych
i finansowych możliwości przyjazdu – często emigranci celem zaoszczędzenia
pieniędzy na podróż przyjeżdżali korzystając z okazji, np. możliwości zabrania
się ze znajomymi. Chęć powrotu do domu i zobaczenia się z bliskimi nierzadko
była konfrontowana z finansowymi kosztami wyjazdu. Kalkulowano opłacalność
przyjazdu w kontekście planów związanych z głównym celem podjęcia pracy za
granicą – zgromadzenia określonej sumy pieniędzy. Strategie wyjazdowo-powrotne były też uzależnione od możliwości „dogadania się” z pracodawcą, zarówno
jeśli chodziło o pracę legalną jak i pracę nielegalną.
Stosowane przez respondentów strategie wyjazdowo-powrotne zostały uszeregowane pod kątem częstotliwości powrotów do domu – od częstych powrotów
(co kilka tygodni) do rzadkich powrotów (2 razy do roku)
1. Powrót co dwa-trzy tygodnie na dłuższy weekend (od piątku do poniedziałku)
2. Wyjazd na 3-4 tygodnie i powrót na tydzień
3. Wyjazd na 6 tygodni i powrót na 6 tygodni – praca opiekunki-zmienniczki
4. Wyjazd na 2-3 miesiące i powrót na 2-3 tygodnie
5. Wyjazd na 3-4 miesiące i powrót na miesiąc
6. Wyjazd na 3 miesiące i powrót na 3 miesiące
7. Powrót 2 razy do roku na około dwa tygodnie
8. Powrót na święta i na lato
Powyższe strategie odznaczają się dość dużą regularnością. Powroty i wyjazdy odbywały się według pewnego schematu, który ustalał się w trakcie trwania
emigracji i był jednym z kilku stałych punktów w życiu emigranta i jego rodziny.
Z narracji przedstawionych przez badanych wynika, iż podczas emigracji
wypracowują sobie swoiste strategie rodzicielskie umożliwiające im przynajmniej
w pewnym stopniu być rodzicem „na odległość”. Strategie rodzicielskie to wszelkie działania podejmowane przez rodziców emigrujących i rodziców stacjonarnych mające na celu podtrzymanie kontaktu z dzieckiem, budowanie z nim relacji, utrzymanie więzi, wychowywanie dziecka (strategie rodzicielskie mogą mieć
charakter strategii wychowawczych lub nie mieć takiej natury). Strategie rodzicielskie realizuje rodzic emigrujący oraz rodzic stacjonarny (Pawlak 2015a).
Strategie rodzicielskie podejmowane przez migrujących rodziców wobec
dzieci podczas nieobecności w domu:
1. Strategia permanentnego dozoru – sprawowanie opieki na dziećmi i prowadzenie domu na odległość poprzez wirtualne kontrolowanie przy pomocy
dostępnych narzędzi komunikacyjnych poczynań domowników. Emigrujący
rodzic żąda „codziennych” raportów dotyczących sytuacji w domu. Dzieci
pokazują przez Skype‘a odrobione lekcje, opowiadają, czego mają się na-
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uczyć, a czego już się nauczyły. Wiele szkół wprowadziło wirtualny dziennik,
który umożliwia rodzicom wgląd w oceny dziecka. Z tej opcji korzystają też
rodzice na emigracji, mogąc mimo wyjazdu być na bieżąco z informacjami
na temat szkolnej sytuacji dziecka.
Cały czas jest, nawet jak coś tam przeskrobią, czy coś, no to jest rozmowa, jest dyskusja i… na bieżąco, no, na bieżąco (…) powiedziałam, że mają mi wszystko mówić,
nie ukrywać nic, że coś się tam dzieje (RE20k: 122-28).

2.

Strategia odkładania rozmów o problemach na później – podczas emigracji rodzic nie podejmuje rozmów na temat problemów dziecka, odkładając
te rozmowy na czas przyjazdu. Codzienne rozmowy dotyczą spraw błahych,
związanych z codziennymi obowiązkami domowymi dziecka. W przekonaniu rodziców stosujących tę strategię rozmowy na trudne tematy powinny
odbywać się face-to-face, a nie z wykorzystaniem telefonu czy komunikatorów internetowych. Wirtualną rozmowę łatwiej zakończyć, jeśli jedna ze
stron poczuje się podczas niej niekomfortowo. Odkładanie rozmów na później również nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ owo „później” może
nigdy nie nastąpić. Podczas przyjazdu rodzica do domu, który to okres jest
pewnego rodzaju świętem dla rodziny (zwłaszcza jeśli przyjazdy nie są tak
częste), nie są również poruszane trudne tematy z obawy przed popsuciem
atmosfery święta oraz z obawy, że rozpocznie się rozmowę, której nie zdąży się zakończyć do czasu kolejnego wyjazdu, pozostawiając temat niejako
„w zawieszeniu”, co może negatywnie wpływać na relacje z dziećmi/ze współmałżonkiem podczas nieobecności rodzica w domu.
3. Strategia emocjonalnego szantażu – ciągłe przypominanie dziecku przez
emigrującego rodzica, że wyjechało dla jego dobra, żeby żyło mu się lepiej
i wymuszanie w ten sposób pożądanych przez rodzica zachowań.
Pierwsza i trzecia strategia jest domeną emigrujących matek, a druga strategia emigrujących ojców.
Strategie rodzicielskie podejmowane przez migrujących rodziców wobec
dzieci podczas pobytu w domu:
1. Strategia intensywnego rodzicielstwa – po powrocie rodzic stara się przebywać z dzieckiem w każdej możliwej chwili, spędzać z nim czas, bawić się
w jego ulubione zabawy, zaspokajać drobne „zachcianki”, organizować atrakcyjne wyjścia. W tym czasie rodzic stara się również jak najczęściej okazywać
uczucia i zapewniać dziecko o swojej miłości.
Jak wracałem na urlop to starałem się spędzić z nimi jak najwięcej czasu (RE3m: 151-2)
Teraz po przyjeździe te relacje są dobre, ponieważ mąż bardzo dużo czasu spędza
z synem, bardzo dobrze się bawią, natomiast wynagradzał im to w taki sposób, że
przyjeżdżał na weekendy i przerwy świąteczne to zabierał właśnie dziecko do zoo
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czy na basen, jeździliśmy i starał się właśnie dobrze spędzać czas, bardzo aktywnie
(RS2k: 54-59).
No chyba, że wracam do Polski, to wtedy próbuję nadrabiać zaległości. Córka ma
wtedy ze mną ciężko, bo musi mi wszystko opowiadać (RE23m: 54-57).

2.

Strategia „bycia kumplem/przyjaciółką” – stosowane głównie w odniesieniu
do starszych dzieci. Polega na staraniach rodziców, aby utworzyć ze swoim
dzieckiem bardziej kumpelską relację w okresach powrotu i w ten sposób
nawiązać z nim bliższe, bardziej szczere relacje.
Córka jest już „za stara” na typowe rodzicielskie wychowanie. Obecnie staram się
być dla niej bardziej przyjacielem, aniżeli przysłowiowym „katem” (RE38k: 110-12).

3

Strategia „dobry policjant” – inaczej strategia rodzica, który wszystko rozumie, nie ocenia, nie osądza, akceptuje, jest otwarty na różne pomysły i decyzje dziecka.
Właśnie dlatego są rozwydrzone jak „dziadowski bicz”. Bo mąż im za dużo pozwala,
za dużo im daje (RS19k: 61-62).
Na wszystko pozwalałem. W ten sposób chciałem wynagrodzić to, że mnie nie było
(RE3m: 145-6).

Strategie rodzicielskie podejmowane przez rodziców stacjonarnych wobec
dzieci w okresie wyjazdu partnera/partnerki:
1. Strategia wymagania od dziecka bardziej dojrzałej postawy – tego rodzaju
wymagania mogą być formułowane wprost. Jednak częściej są przekazywane
nie wprost. Dziecko odczuwa presję bycia bardziej dojrzałą jednostką z uwagi
na zaistniałą sytuację w rodzinie. Nierzadko przejmuje domowe obowiązki
drugiego rodzica. Ma to miejsce zwłaszcza w odniesieniu do dziewczynek.
Rekompensowanie… rekompensowania jako takiego po prostu… nie musiało nastąpić, bo warunki były takie już z góry uzgodnione i zaakceptowane przez nas wszystkich. (…) Dzieci po prostu stanęły na wysokości zadania (RS20m: 68-76).
(…) muszą być bardziej obowiązkowe ze względu na to… no na sytuację, jaka się
stworzyła (RE20k: 107-8).

2.

Strategia osaczania dziecka – rodzic stacjonarny z obawy przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami niewystarczającej opieki rodzicielskiej
w związku z emigracją drugiego rodzica stara się być niejako „rodzicem do
kwadratu”, ojcem i matką jednocześnie. Spędza z dzieckiem każdą możliwą
chwilę, organizuje mu czas, wymyśla zajęcia, które mają za zadanie odciągać
dziecko od podejmowania ryzykownych zachowań. Jest stale obecny przy
dziecku.
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Tak, jestem na każde żądanie dzieci. Wiem, że one nie mają ojca więc staram się im
zastępować i ojca i matkę. (…) Podwójnie się staram być przy nich (RS17k: 132-133,
136-7).

3.

Strategia „zły policjant” – kontrolowanie dziecka, ograniczanie jego swobody, straszenie negatywnymi konsekwencjami podejmowanych działań,
nieustające krytykowanie, osądzanie. Bycie surowym rodzicem ma w zamierzeniu osób podejmujących takie działanie chronić dziecko przed głupimi
pomysłami i nieodpowiedzialnymi zachowaniami.
(…) jak przyjeżdżał tata to były komentarze z strony dzieci: „oj tatusiu kochany
mama to jest niedobra, krzyczy na nas, każe nam coś zrobić albo jak czegoś nie zrobimy to daje nam jakieś zakazy (RS3k:118-22)

Strategie podejmowanie przez rodziców stacjonarnych często były odpowiedzią na strategie podejmowane przez emigrujących partnerów.
Badani zostali również proszeni o ustosunkowanie się na temat możliwości
bycia rodzicem na odległość.
Tab. 5. Opinie badanych na temat rodzicielstwa na odległość a płeć emigranta
Stosunek do
rodzicielstwa na
odległość

Wypowiedzi badanych
Kobiety: Myślę, że można być dobrym rodzicem na odległość, jeśli nie
jest to długa rozłąka (RE18k: 60-61); Myślę, że można być złym rodzicem
będąc z dzieckiem (…) to już jest zupełnie zależne od człowieka, chyba
sama odległość jako taka nie ma na to wpływu (RE26k: 375-77).

Pozytywny

Negatywny

Mężczyźni: Jeśli dziecko jest małe, to nie rozumie wielu rzeczy i kiedy
dziecko jest większe to łatwiej jest to wszystko tłumaczyć i można być
dobrym rodzicem na odległość, ale nie bardzo dobrym (RE21m:48-52);
Będąc rodzicem „na odległość” trzeba wkładać dużo wysiłku i pracy
w relacje z dzieckiem (RE23m: 50-51).
Kobiety: (…) dla mnie nie ma w ogóle takiego czegoś, nie istnieje coś
takiego jak rodzicielstwo „na odległość (…) już w ogóle zaprzeczeniem
jest powiedzenie rodzicielstwo „na odległość” (RE29k: 259-62); Mimo, że
one bardzo dobrze to ukrywały, tak naprawdę takie dzieci cierpią. Mama
to jest mama. Jeszcze jak pojedzie tata do tej pracy, to jest trochę inaczej
(RE37k: 79-81).
Mężczyźni: Jak można być dobrym rodzicem dla rodziny, dla dzieci, jak
ich się nie widzi (RE14m: 111-12).

Źródło: Pawlak 2015.
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Opinie zarówno rodziców emigrujących jak i rodziców stacjonarnych dotyczące możliwości wypełniania roli rodzica na odległość były w przeważającej mierze ambiwalentne. Było też kilka opinii zdecydowanie negatywnych. Ci badani,
którzy zakładali możliwość rodzicielstwa na odległość, obwarowywali tę możliwość kilkoma warunkami:
1. Ważne są wcześniejsze dobre relacje z dziećmi, przed okresem emigracji
2. Duże znaczenie ma wiek dziecka – łatwiej jest być rodzicem na odległość
w przypadku starszych dzieci
3. Znaczenie ma płeć dziecka i płeć rodzica emigrującego – trudniej jest zastąpić matkę córce i ojca synowi
4. Znaczenie ma długość wyjazdów i częstotliwość powrotów do domu (Pawlak
2015).

5. Podsumowanie i wnioski końcowe
Transnarodowemu macierzyństwu stawiane są większe wymagania niż transnarodowemu ojcostwu. Tak samo dzieje się w odniesieniu do macierzyństwa
i ojcostwa w ogóle. Sytuacja ta powoduje, iż społeczne oceny matek-migrantek
zdecydowanie częściej mają wektor negatywny, natomiast społeczne oceny ojców-emigrantów częściej mają wektor pozytywny. Matkom-migrantkom trudno
jest spełnić wszystkie oczekiwania związane z ich rolą na odległość. Oczekuje się
od nich dokładnie takiego samego wypełniania roli, jak od matek stacjonarnych.
Wyjazd nie stanowi żadnej „okoliczności łagodzącej”, podczas gdy od ojców nie
wymaga się pełnego zaangażowania w wychowanie. Ojców-emigrantów ocenia
się według tradycyjnego klucza, według którego podstawowym obowiązkiem
mężczyzny jest zapewnienie rodzinie materialnego bytu i dopóki ten obowiązek
jest wypełniany, migrujący ojcowie są postrzegani w pozytywnym świetle, jako
zaradni rodzice.
Partnerki emigrantów również podlegają surowszej społecznej ocenie.
W powszechnym przekonaniu powinny robić wszystko, by sprostać podwójnej
roli rodzicielskiej podczas emigracji partnera. Ewentualne zaniedbania opiekuńcze i błędy wychowawcze są postrzegane jako ich przewinienie – skrypt „matki wszystkiemu winnej”. Powinny być „matkami-siłaczkami”, które radzą sobie
z dodatkowym obciążeniem związanym z wzięciem na siebie zadań emigrującego
partnera. Natomiast partnerzy emigrantek otrzymują zazwyczaj większe wsparcie, głównie ze strony innych kobiet w rodzinie. Wsparcie to organizuje zazwyczaj
matka-emigrantka, która dba również o to, aby wszystko dobrze funkcjonowało podczas jej nieobecności. Można powiedzieć, iż mimo oddalenia emigrująca
matka jest ciągle „na posterunku” czuwając nad tym, aby dzieci i partner w jak
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najmniejszym stopniu odczuli jej nieobecność. Mimo to do analizy emigracyjnego macierzyństwa wykorzystywany jest kontekst porzucenia, z kolei do analizy
emigracyjnego ojcostwa wykorzystywany jest kontekst odpowiedzialności za materialny byt rodziny.
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DZIECKO W RODZINIE TRANSNARODOWEJ
[CHILD IN TRANSNATIONAL FAMILY]

Abstrakt: A growing number of migrant parents and transnational family care functions
raise numerous debates on the quality of the performance of this care. Analyzing the consequences of the migration of parents on the child’s health, his/her mental social development calls special attention to mothers’ migration and the negative consequences for the
process of socialization of the child. The paper will present the main conclusions from the
analysis of the international research on socialization of the child in transnational families
and also results of Polish researches in the area.
Keywords: migration, transnational family, children left behind
Streszczenie: Rosnąca liczba migrujących rodziców i funkcjonowanie opieki rodzicielskiej w ramach rodzin transnarodowych wzbudza liczne debaty na temat jakości sprawowania tej opieki. Analizując konsekwencje migracji rodziców na stan zdrowia dziecka,
jego rozwój psychiczny i społeczny zwraca się szczególna uwagę na wyjazdy matek związane z tym wyjazdem negatywne konsekwencje dla procesu socjalizacji dziecka. W referacie przedstawione zostaną główne wnioski płynące z analiz międzynarodowych na
temat procesów socjalizacyjnych dziecka w rodzinach transmigracyjnych oraz badania
prowadzone na ten temat w Polsce.
Słowa kluczowe: migracje, rodzina transnarodowa, dziecko w rodzinie migracyjnej

1. Wstęp
W badaniach nad migracjami często wykazuje się, że rodzina transnarodowa nie jest w stanie w pełni pełnić swoich podstawowych funkcji, opiekuńczej i socjalizacyjnej, szczególnie gdy migruje matka (Battistella, Cojnaco 1998).
Dziecko przedstawiane jest jako ofiara decyzji rodziców, ale także makroprocesów globalnych zmuszających rodziców do wyjazdów zarobkowych. Badania
prowadzone w wielu krajach, w których występuje duży odsetek migrujących
rodziców (np. Albania, Ekwador, Filipiny, Indonezja, Meksyk, Mołdawia, Maroko, Polska Rumunia, Salwador, Sri Lanka, Ukraina) koncentrują się przede
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wszystkim na negatywnych skutkach migracji dla dziecka, a szczególnie dla jego
zdrowia i socjalizacji, a zatem dyskurs o migracji jest silnie zmedykalizowany
i spedagogizowany. Zwraca się szczególną uwagę na zaburzenie podstawowych
funkcji rodziny, takich jak wsparcie emocjonalne oraz transmisję kulturową,
a także realizację funkcji ekonomicznej i socjopsychologicznej (Walczak 2008,
Danilewicz 2006).
W badaniach negatywnych skutków migracji rodziców na rozwój psychiczny i społeczny dziecka najczęściej wskazuje się na następujące problemy: większą skłonność do nadużywania substancji psychoaktywnych, agresji wynikające
z osłabienia kontroli rodzicielskiej, ale także z potrzeby zredukowania napięcia
psychicznego, brak wiary we własne siły, nieśmiałość i apatię lub nadmierna pobudliwość i problemy adaptacyjne w relacjach z rówieśnikami (np. Płuciennk 2007,
Domaszuk 2004). Dziewczęta częściej zachodzą w przedwczesne ciąże, chłopcy
łamią prawo. Badania dowodzą, że dzieci migrantów maja większą skłonność do
depresji, maja obniżoną samoocenę, brak poczucia bezpieczeństwa i poczucie odtrącenia (Zbyrad 2012), a wyjazd jednego z rodziców jest równie traumatycznym
przeżyciem jak rozwód (Moran-Taylor 2008, Molodikova 2008). Ulega zmianie
relacja dziecka do rodziców, którzy traktowani są w sposób instrumentalny, jedynie jako źródła dochodów, jednocześnie odrzuca się ich autorytet (Moran-Taylor
2008 Tolstokorova 2008). Pieniądze przesyłane przez rodziców mogą skutkować
wyuczoną bezradnością dzieci pozostających w kraju i niechęcią do podejmowania wysiłków, aby zdobyć zawód i pracę. Badacze ostrzegają także, że osłabiona
zostaje więź z migrującym rodzicem, a młodsze dzieci mogą o nich zapomnieć
(Moran-Taylor 2008). Wskazuje się także, że obniża się poziom satysfakcji dziecka z życia, pojawiają się depresje, lęki, poczucie odrzucenia, a nawet samobójstwa
(Battistella, Conaco, 1996). Podkreśla się też negatywne skutki migracji rodziców,
zwłaszcza matki, na stan zdrowia dziecka, szczególnie małego dziecka. dzieci te
częściej chorują, doznają różnego rodzaju obrażeń i wypadków z powodu niewydolnej opieki (Shen, et al., 2009).
Znacznie trudniej jest ocenić skutki wyjazdu rodziców na osiągnięcia edukacyjne dzieci. Wiele badań wskazuje na negatywne konsekwencje migracji rodziców, spowodowane brakiem stałego nadzoru, obciążeniem dzieci dodatkowymi
obowiązkami domowymi: wzrasta absencja szkolna (Tolstokorova 2009), a niekiedy dzieci całkowicie porzucają szkołę (Moran-Taylor 2008) obniża się motywacja do nauki, dziecko otrzymuje gorsze oceny i nie chce odrabiać prac domowych
(Kozdrowicz 2009). To z jednej strony prowadzi do obniżonej samooceny dzieci
i poczucia porzucenia (Adumitroaie, Dafinou 2013). Zjawiska niekorzystne nasilają się szczególnie w rodzinach, gdzie migrujący rodzice mają niższe wykształcenie. W ten sposób reprodukowany jest wzór niewykwalifikowanego pracownika,
który zmuszony jest emigrować w poszukiwaniu pracy.
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Z drugiej strony badania wskazują na pozytywne strony migracji (Piperno
2007). U rodzin wzrasta znacząco kapitał ekonomiczny, który inwestowany jest
w rozwój kapitału kulturowego dzieci: w szkoły prywatne, korepetycje, płatne
koła zainteresowań (Tolstokorova 2009). Powiększa się także zakres samodzielności dzieci i ich zdolność do samodyscypliny, poczucie odpowiedzialności za
siebie i dom oraz rozwijają się zdolności organizacyjne (Asis 2004). zauważa się
także, że motywacja do nauki, ponieważ dzieci chcą w ten sposób wynagrodzić
rodzicom ich ciężką pracę (Pantea 2011). W związku z tym absencja szkolna tych
dzieci spadła i wzrosło ci zaangażowanie w budowanie kapitału intelektualnego
(Cox-Edwards, Ureta 2003). Poprawie uległa także kondycja zdrowotna dziecka
dzieci z powodu poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny, lepszego odżywiania
(Hadi 1999). Na przykład w rodzinach meksykańskich znacznie spadła śmiertelność noworodków, zmniejszył się poziom niedożywienia dzieci i o 30% wzrósł
dostęp do profesjonalnej opieki (Global Migration Group 2008). Ponadto poprawiła się sytuacja materialna rodzin (mieszkaniowa, wyposażenie domu w sprzęt
elektroniczny). Dzieci migrantów częściej niż pozostali rówieśnicy wyjeżdżają na
wakacje do rodziców za granicę.
Badacze dowodzą, że wyjazd matki pociąga za sobą więcej negatywnych
skutków niż wyjazd ojca. Tak ważna dla rozwoju emocjonalnego dziecka więź
z matką zostaje nadwątlona, a osoby sprawujące tymczasową opiekę nad dzieckiem, najczęściej dziadkowie, nie radzą sobie, ze względu na różnice pokoleniową
z realizacją funkcji wychowawczej wychowawczymi. Dzieci nie mają się do kogo
zwrócić w sytuacjach problemowych, intensywnie przeżywają frustrację (Piperno 2007) i osamotnienie (Battistella, Conaco, 1996). Wskazuje się niekorzystne
skutki długotrwałej nieobecności matki, z drugiej zaś pojawiające się zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, gdy matka często przyjeżdża do domu, zakłócając
swoją obecnością ustalony rytm życia, a ponadto rozpieszcza zbytnio dzieci, wynagradzając im swoją nieobecność drogimi prezentami (Parreñas 2005). Są także
wyniki badań, które nie wskazują na to, że nieobecność matki w istotnym stopniu
wpływa na na problemy edukacyjne i wychowawcze dzieci. Dzieci z takich rodzin
transnarodowych gorszych osiągnięć w szkole niż ich rówieśnicy, nieco jedynie
wzrasta ich absencja szkolna (Dąbrowska 2011, Walczak, 2008).
Tak duże rozbieżności w wynikach badań dotyczących wpływu migracji
rodziców na życie dziecka pozostawionego w kraju wynikają zarówno z problemów metodologicznych, jak również specyfiki zagadnienia. Badacze reprezentują różne dyscypliny nauk, w związku z tym mają różne perspektywy teoretyczne ukierunkowujące badania. Ponadto stosują oni różne metody badań
– od wystandaryzowanych testów psychologicznych do badań etnograficznych.
Porównanie wyników badań uzyskanych tak różnymi metodami nastręcza wiele
trudności. Problem wpływu migracji na życie rodzinne jest bardzo złożony i zależy od wielu zmiennych modyfikujących, np. wieku dziecka, długości pobytu
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rodziców za granicą, sytuacji rodzinnej dziecka przed wyjazdem, częstością i jakością kontaktów z rodzicami, przygotowaniem dziecka do wyjazdu i uświadomieniem mu przyczyn podjętej decyzji, poziomu wykształcenia rodziców, a także wzorów kulturowych i praktyk wychowawczych ( por. Danilewicz, 2006). Na
przykład badania prowadzone z Indonezji i Ameryce Łacińskiej pokazały, że
im niższe wykształcenie członków rodziny, tym gorzej wydawane są przesyłane fundusze, które przeznaczane są przede wszystkim na konsumpcję bieżącą,
kupowanie sprzętów, zamiast inwestowanie w zdrowie lub edukację (Cortina,
Garza 2004).
Zwracanie uwagi przede wszystkim na negatywne konsekwencje migracji
i generalizowanie ich na wszystkie rodziny transnarodowe przyczynia się w istotnym stopniu do stygmatyzacji tych rodzin, zarówno matek, jak i dzieci (Urbańska 2915). Rodzicom, a zwłaszcza migrującym matkom przypisuje się działania
egoistyczne, pobudki materialistyczne, które przeważają nad dobrem porzuconego dziecka (Walczak, 2008). Dzieciom natomiast narzuca się status „sieroty społecznego” lub eurosieroty. Ma to istotne znaczenie dla rodzin, ponieważ migracja
matki sprawia, że rodziny te mogą być objęte większym zainteresowaniem społecznym, wyczulonym da dostrzeganiu niedociągnięć w opiece i natychmiast je
patologizującym. Ważne jest także, jak kobieta definiuje swoją sytuację migracyjną: czy czuje dumę z powodu poświęcenia się dla rodziny, czy wyjazd traktuje jak
ucieczkę od problemów czy przeżywa stygmatyzację. Dlatego też sytuacja dzieci w rodzin transnarodowych powinna być badana nie tylko z punktu widzenia
ekspertów, nauczycieli czy pracowników socjalnych, ale przede wszystkim należy
uwzględnić ocenę sytuacji migracyjnej osób, których to zjawisko bezpośrednio
dotyczy: dzieci i ich opiekunów.

2. Metodologia badań
W badaniu wzięło udział 38 rodzin z całej Polski. Dobór próby był celowy, zastosowano przede wszystkim metodę kuli śnieżnej. Starano się jednakże różnicować ważne z punktu widzenia analiz zmienne demograficzne. takie jak: wielkość
miejscowości zamieszkania, płeć, wiek, status zawodowy i stopień pokrewieństwa
(w przypadku opiekuna dziecka). W celu dotarcia do odpowiednich kategorii respondentów zaangażowani zostali wyszkoleni rekruterzy, których zadaniem było
skontaktowanie się np. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy szkołą i uzyskanie
zgody przedstawicieli na wzięcie udziału w badaniu. Najwięcej trudności sprawiło
uzyskanie zgody opiekunów na przeprowadzenie wywiadu z dzieckiem.
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Tab. 1: Charakterystyka próby badawczej
Typ respondentów

Liczba
Charakterystyka demograficzna
wywiadów
Dzieci z rodzin
28
15 dziewczynek i 13 chłopców. Wiek: 9-18, średnia wieku:
transnarodowych
14 lat. Miejsce zamieszkania: wieś (10 osób), małe i średnie
miasto (12 osób), duże miasto (6 osób)
Opiekunowie dzieci
10
7 mężczyzn i 3 kobiety. Wiek: od 35 do 71 lat.
Głównie ojcowie (6 przypadków). Większość
respondentów pracowała (7 przypadków), 3 emerytów.
Opiekunowie mieli pod swoją opieką najczęściej
1 dziecko (8 przypadków). Okres przebywania za granicą
kobiet wahał się od 3 miesięcy do 7 lat.
Źródło: opracowanie własne

Wśród badanych dzieci w 15 przypadkach za granicą przebywała matka
dziecka. Opiekę w Polsce sprawowali nad nim najczęściej dziadkowie (5 przypadków) lub ojciec przy wsparciu dziadków (5 rodzin), rzadziej sam ojciec (4
rodziny) oraz wujek z pomocą dziadków (1 rodzina). W 12 przypadkach migrantem był ojciec badanych dzieci. Podczas jego nieobecności opiekę zad
dziećmi najczęściej sprawowała matka z pomocą dziadków (7 rodzin), matka (4
rodziny) oraz sami dziadkowie (1 rodzina). W jednym zaś przypadku za granicę wyjeżdżało sezonowo dwoje rodziców, a w tym czasie opiekę nad dzieckiem
przejmowali dziadkowie. A zatem można zauważyć bardzo znaczący udział
dziadków (18 rodzin) w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, samodzielnie lub
jako osoby wspierające.

3. Sytuacja materialna rodziny i stan zdrowia dziecka
Ogólna sytuacja materialna rodzin wydaje się być dobra. Zdecydowana większość dzieci posiada własny telefon komórkowy (25 osób), 13 dzieci ma własny
komputer stacjonarny, a 12 osób laptopy. Tylko dwie osoby posiadają konsole do
gry. Ich sytuacja mieszkaniowa jest bardzo dobra, aż 23 dzieci mieszka w samodzielnym pokoju. Z wywiadów z opiekunami wynika, że większość gospodarstw
domowych ma na stanie posiadania komputer (8 przypadków) i samochód (7 przypadków). Mieszkańcy gospodarstwa mają dostęp do Internetu (9 przypadków)
i telefonu komórkowego (9 przypadków). Większość badanych mieszka w mieszkaniach własnościowych (8 przypadków), a dwie osoby w domu wolnostojącym.
Przeciętny metraż mieszkania to 60 metrów kwadratowych i zwykle mieszka w nim
4 osoby. Połowa osób nie otrzymywała dodatkowych świadczeń pieniężnych, trzy
rodziny otrzymywały alimenty, a trzy zasiłki z pomocy społecznej. Sześciu opiekunów deklaruje, że nie potrzeba in żadnego wsparcia, trzy osoby natomiast nadal po-
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trzebują wsparcia finansowego (Potrzebuję wsparcia pieniężnego, żeby dom ogrzać,
opał kupić, żeby remont w łazience zrobić bo nawet wanna przecieka, żeby chłopaka
utrzymać [ojciec, 43 lata]). Są to jednakże rodziny, których migrujące kobiety nie
wspierają finansowo. Prawie wszystkie z badanych dzieci wskazywały na przedmioty, których im brakuje i chciałaby je mieć na własność. Najczęściej wymieniane były:
samochód (6 osób), skuter (4 osoby), sprzęt elektroniczny (tablety, konsole, komputery - 14 osób). Jedynie trzy osoby stwierdziły, że mają wszystko, czego im potrzeba,
a jeden respondent powiedział: chciałabym, żeby rodzice mieli prace tutaj i żeby nie
musieli wyjeżdżać [dziewczyna, 14 lat].
Niemal wszystkie dzieci dostają kieszonkowe, jedynie 4 z badanych nastolatków nie otrzymuje od opiekunów stałej kwoty. Jedno dziecko, 17-letni chłopiec,
musi sam zarobić na własne wydatki, pozostałe zaś dostają pieniądze w zależności
od potrzeb: jeśli potrzebuję pieniędzy mówię o tym komuś z rodziców i wtedy mama
labo tata dają mi lub sami kupują potrzebna rzecz [chłopiec, 15 lat]. Pozostałe
dzieci (24 osoby) otrzymują stałe kieszonkowe od opiekunów, a także niekiedy od
rodziców przebywających za granicą. Zwykle są to kwoty rzędu 30-50 zł/miesiąc
dla młodszych dzieci oraz 100-130 zł/miesiąc w przypadku dzieci starszych, choć
w jednym przypadku pracująca za granicą matka przesyłała córce 500 złotych
miesięcznie.
Ani jedno z badanych dzieci nie zdeklarowało, że ma jakeś problemy zdrowotne. Troje z badanych zauważyło, że ma kłopoty ze snem: Czasami cierpię na
bezsenność. Jakoś nie mogę zasnąć, pół nocy przeleżę, wiercę się, wietrzę pokój, czytam i nic. Tak już mam [17-letnia dziewczyna]. Wywiady z opiekunami dziecka także nie wykazały, że pojawiły się w związku z wyjazdem matki problemy
zdrowotne u dziecka. Troje z dzieci ma choroby przewlekłe (zaawansowane niedowidzenie, łuszczyca, astma oskrzelowa), ale wystąpiły one już przed migracją
kobiety. Opiekę nad stanem zdrowia sprawują bezpośredni opiekunowie dziecka
(zwykle ojciec lub dziadkowie). Korzystają oni głównie z usług lekarza rodzinnego, finansowanego w ramach NFZ, bardzo rzadko zaś konsultują się z lekarzem
opłacanym prywatnie. Zwykle przeciętne wydatki na potrzeby zdrowotne wahają
się w granicach 100-150 złotych i przeznaczone są głównie na witaminy i suplementy diety. Najczęściej dziecko jada posiłki w domu, przygotowuje je kobieta
(babcia, ciocia), tylko w jednym przypadku dziecko stołuje się w szkole.

4. Edukacja dziecka
Z wywiadów z dziećmi wynika, że jedynie kilkoro z nich miało poważniejsze
problemy z nauką i jedno z dzieci musiało z tego powodu przenieść się do innej
szkoły: Chodziłam przez pierwszy semestr do liceum normalnego, ale nie dawałam
rady, takich miałam nauczycieli beznadziejnych, nic nie umieli nauczyć, tylko ciągle
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klasówka za klasówką [dziewczyna, 17 lat]. Sześcioro dzieci radzi sobie w szkole
bardzo dobrze, część z nich ma świadectwa ukończenia klasy z wyróżnieniem,
bierze udział w olimpiadach przedmiotowych. Jednakże większość badanych (22
osób) ma problemy z niektórymi przedmiotami, głównie z matematyką (13 osób).
Tylko 8 z nich uczęszcza na korepetycje lub lekcje wyrównawcze, inni korzystają
z pomocy opiekuna, najczęściej pozostającego w kraju rodzica, rodzeństwa, rzadziej koleżanek/kolegów ze szkoły (3 osoby). Spora część dzieci (18 osób) uczęszcza na zajęcia dodatkowe, przede wszystkim sportowe (10 osób) oraz artystyczne
(5 osób). Nikt z badanych nie stwierdził, że wyniki w nauce uległy pogorszeniu
w związku z wyjazdem rodzica, zdarzały się natomiast sytuacje, że wyjazd ten
motywował do nauki: Nawet staram się przez to bardziej, zawsze gdy tata wraca
lubię mu pochwalić się dobrymi ocenami, chcę żeby był ze mnie dumny [dziewczyna, 16 lat]. Inne dziecko z kolei opowiadało, że wjazd rodziców był negatywnym
przykładem mobilizującym: Rodzice zawsze mi powtarzają, że musze się uczyć,
aby mieć dobra pracę i żebym nie musiała wyjeżdżać jak oni [dziewczyna, 14 lat].
Jedynie pięcioro dzieci zgłaszało, że ma lub miało problemy w relacjach z nauczycielami, w jednym tylko przypadku sytuacja wyglądała na dosyć poważną
i problem leży zdecydowanie po stronie ucznia: Mam problemy z matematyczną,
bo jej nie lubię, za dużo zadaje i za często pyta, ciągle robi nam niezapowiedziane
kartkówki. Jest straszna. Czasem nie rozumiem co do mnie mówi i ciągle powtarza,
że mnie nie przepuści do następnej klasy [chłopiec, 17 lat]. Żadne z dzieci nie zgłaszało konfliktów z innymi dorosłymi osobami. Większość z nich nie narzeka na
kontakty z rówieśnikami z klasy lub uczniami ze szkoły. Niekiedy dzieci relacjonowały o istniejących konfliktach, ale nie były one poważne: Mam grupkę bardzo
konfliktowych dziewczyn w klasie, wywyższają się i obgadują innych. Czasem się
z nimi kłócę [dziewczyna, 17 lat]. Pojawił się także problem 12-letniego chłopca,
który prawdopodobnie doświadcza intensywnej przemocy szkolnej: Zabierają mi
rzeczy w szatni, rzucają nimi, ostatnio do WC wrzucili mój piórnik… śmieją się ze
mnie, że jestem rudy. Pedagog rozmawiał z rodzicami tych chłopaków i ze mną,
ale nic nie pomogło. Oni ciągle się na mnie wyżywają i śmieją ze mnie. Nie wiem
dlaczego [chłopiec, 12 lat]. W innym przypadku dziewczynka szczególnie aktywnie działająca w samorządzie szkolnym miała kłopoty w relacjach z niektórymi
uczniami, wynikające z jej dojrzałej postawy w stosunku do podejmowanych zadań: jedynymi problemami jakie miewam z innymi uczniami są sytuacje, kiedy cos
organizujemy wspólnie w szkole, a ktoś się nie wywiązuje ze swoich zobowiązań
[dziewczyna, 14 lat].
Pytani o przyjaciół dzieci najczęściej wymieniali jedną najbliższą osobę (16
osób), zwykle była to koleżanka/kolega z klasy lub z sąsiedztwa. Niekiedy były
to dłuższe znajomości, trwające od przedszkola czy szkoły podstawowej. Zadnie
dziecko nie stwierdziło, że nie ma przyjaciół. W czterech przypadkach przyjaciółmi okazywały się osoby z rodziny: siostra, wujek lub ojczym dziecka. Bada-
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nia pokazały także, że dzieci nie poszukują przyjaciół przez Internet, jedynie trzy
osoby stwierdziły, że nawiązują takie kontakty, najczęściej są to jednak znajomi
znajomych lub osoby podzielające podobne zainteresowania i zarejestrowane na
forach: Mam przyjaciół z forum miłośników mangi. Są w porządku, już kilka razy
organizowaliśmy zloty miłośników mangi w różnych miastach [dziewczyna, 17 lat].
Biorąc pod uwagę najczęściej wybierane wartości jedynie połowa respondentów uznała, że ważne jest dla nich, aby urodzić się w bogatej rodzinie. Przeważająca grupa dzieci wybierała wartości niematerialne, takie jak uczciwość, altruizm,
mądrość i rodzina. Poproszono także dzieci, aby opowiedziały o swoich planach
zawodowych. Największa grupa badanych marzyła o pracy w branży artystycznej (6 osób) oraz edukacji (5 osób). Niektóre dzieci podkreślały, że zależy im na
pracy przynoszącej dobre zarobki i chroniącej ich lub ich rodzinę przed migracja
zarobkową: Chciałabym zarabiać dużo pieniędzy, żeby moja mama nie musiała
już pracować za granicą [dziewczyna, 14 lat]. Zdecydowana większość dzieci chce
pozostać w przyszłości w Polsce (21 osób) i z wypowiedzi można wywnioskować,
że migracja jest dla nich oceniania w sposób negatywny, jako przymus zarobkowy,
uciążliwy dla migranta i całej jego rodziny: A gdy kiedyś będę miała już swojego
męża i dzieci będę się starała, żeby nikt z rodziny nie musiał wyjeżdżać za granicę
pracować, będę chciała, żebyśmy wszyscy byli zawsze razem [dziewczyna, 16 lat].
Jedynie sześcioro dzieci planuje wyemigrować, często do tych krajów, w których
przebywa ich rodzic.
Inny obraz wyłania się z wypowiedzi opiekunów dzieci. Ponad połowa badanych (6 osób) stwierdziła, że podopieczni maja problemy z nauką, niekiedy skutkująca powtarzaniem klasy. Większość z nich wiązała te problemy z wyjazdem
matki: Dziecko wychowuje się bez matki. Nie ma tego wsparcia, którego potrzebuje [babcia, 64 lata], w jednym tylko przypadku respondent za przyczynę podał
lenistwo dziecka: Oni mają u nas bardzo dobrą opiekę, niczego im nie brakuje.
Konrad jest leniwy do nauki to i nie zdał [dziadek, 71 lat]. W trzech przypadkach
opiekunowie zauważyli negatywny wpływ wyjazdu matki na relacje dziecka z nauczycielem, skarżyli się, że dziecko sprawiało problemy w szkole oraz początkowo
buntowało się, dostawało uwagi [ciocia, 35 lat], w dwóch natomiast przypadkach
pogorszyły się jego stosunki z rówieśnikami. W jednym przypadku spowodowane
to było stygmatyzacją rodzin kobiet migrujących: dzieci wstydzą się powiedzieć innym, że ich matka wyjechała do pracy. Boją się, że będą się z nich śmiać, że jesteśmy
biedni [ojciec, 43], w drugim zaś poszukiwaniu przez dziecka akceptacji w grupie:
po wyjeździe matki bardziej chce się przypodobać grupie, zaimponować. Ale nie
wiem czy to przez wyjazd matki...[ojciec, 40 lat].
Większość opiekunów ma kontakt ze szkołą, ogranicza się to zwykle do wywiadówek: Pójść na wywiadówkę, odbębnić swoje. On tam żadnych problemów nie
sprawia to nie trzeba zaraz rozmawiać o nim, nie wiadomo po co [ojciec, 36 lat].
Dwie osoby bardzo rzadko kontaktują się ze szkołą, jedna z braku czasu, druga
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natomiast uważa, że szkoła to jego sprawa [ojciec, 43 lata]. Był także opiekun, wujek dziecka, który skarżył się, że szkoła chce rozmawiać z rodzicami o dziecku,
w związku z czym ma utrudniony kontakt z nauczycielami. Szkoła kontaktowała
się z opiekunem w dwóch przypadkach. W pierwszym wychowawczyni dzwoniła do opiekunów w sprawie obozów, w drugim zaś nauczyciele kontaktowali
się, gdy dziecko wagarowało. Nikt z opiekunów nie uczestniczył aktywnie w życiu
szkoły (np. rady rodziców, opieka na wycieczkach, organizowanie imprez szkolnych). Respondenci tłumaczyli się tym, że brakuje im na takie działania czasu,
ale także niechęcią dziecka (Syn to by pewnie nawet nie chciał… Po co ja tam będę
mu się wtrącał w jego sprawy? [ojciec, 36 lat]), inni zaś uważali, że ich dziecko
jest za duże (On już jest duży i nie potrzebuje mojego uczestnictwa [ciocia, 35 lat])
lub oni za starzy (To już dla młodszych rodziców, a nie dziadków [babcia 69]).
Niektórzy opiekunowie (4 przypadki) zgłaszali, że mają problemy wychowawcze
z podopiecznymi. W dwóch przypadkach problemy wydają się dosyć poważne:
Chłopiec wagarował, nie uczył się, wdał się w złe towarzystwo. Kłamał, nie uczył
się.. tak to z nim było. Teraz trochę się poprawił, może jeszcze wyjdzie na ludzi [wujek, 39 lat]; Z nauką są problemy. Z niewyparzoną gębą za przeproszeniem to też,
używki - to pewnie. Pali jak smok. Piwko też lubi wypić, a jak mówię, że nie pij! – to
on do mnie – a Ty tatuś nie pijesz? Gdzie ja piję? Jak ja do pracy codziennie chodzę,
a przemądrzałe to takie…[ojciec, lat 43]. Jednakże problemy te pojawiły się już
przed wyjazdem matki: w pierwszym przypadku, zdaniem opiekuna, przyczyną
był brak ojca i dyscypliny, w drugim zaś złe relacje z matką: A zresztą ona taka
matka… Nic w domu nie robiła, ja sam wszystko, gotowanie, sprzątanie, a ona tylko
po koleżankach latała. Ale ona stopień niepełnosprawności ma, lekko upośledzona
kobieta, niestety, tak to było [ojciec, lat 43]. Tylko w jednym przypadku opiekuna
wyraźnie łączył pojawiające się problemy (problemy z komunikacją) z wyjazdem
matki, ale skorzystał z pomocy psychologa i problem został rozwiązany. Jedno
dziecko ma kuratora za rozbój: Szliśmy z kolegami z koncertu i przechodziliśmy
koło takich dużych witryn sklepowych, no i oni nagle zaczęli walić w te witryny
pięściami, a potem kamieniami. No a obok była komenda policji i nas „zczapili”. Ja
tylko szedłem z nimi, ale mi nie uwierzyli [chłopiec, 17 lat].
Większość opiekunów odczuwało niekiedy zmęczenie związane ze sprawowaniem pieczy nad dziećmi. Najczęściej było ono związane z nadmiarem nowych
obowiązków domowych (np. Są to dla mnie nowe i dodatkowe obowiązki, a wracam nieraz taki zmęczony, ze jeść nie mam siły, ale te dzieci, to nasz skarb i dla nich
zniosę wszystko! Na szczęście już niedługo żona wraca – ostatnie 6 miesięcy, do
wakacji! [ojciec, 43 lata]), problemami z budowaniem relacji z dzieckiem (np. On
ma trudny charakter. Ciężko z nim, bo nikogo nie chce słuchać, wszystko wie lepiej
[wujek, 39 lat]), podeszłym wiekiem (Mamy swoje lata i nie powinniśmy już w tym
wieku być dla kogoś rodzicem. Ale musimy, taki nasz obowiązek i kochamy Anulkę
bardzo [babcia, 64 lata]), odpowiedzialnością (Fizycznie nie, ale bardzo mi ciąży
odpowiedzialność, boję się, że coś się może stać złego, takie tam lęki! [babcia, 69
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lat]. Niektórzy respondenci narzekali także na tęsknotę za partnerem oraz na brak
wsparcia i poczucie osamotnienia (np. Właśnie tą samotnością, znikąd pomocy,
zainteresowania, wszystko na mojej głowie [ojciec, 36 lat]). Jednak wszyscy opiekunowie deklarowani, że ponownie podjęliby się opieki nad dzieckiem, bowiem
jest to ich najbliższa rodzina.

5. Relacje rodzinne
Wśród badanych dzieci większość (21 osób) ma rodzeństwo i żadne z tych
dzieci nie oceniło negatywnie swoich relacji z nim. Co prawda część badanych
opowiadała o sprzeczkach, ale nie miały one trwałych skutków. Jak stwierdził
jeden z badanych: jak to zwykle wśród rodzeństwa bywa czasem się kłócimy, ale
sprzeczki są drobne i jest to normalne w każdej rodzinie (mężczyzna, 17 lat). Opiekunowie natomiast zauważali, że wzmocnieniu uległa więź między rodzeństwem,
które wspiera się wzajemnie: dzieci zbliżyły się do siebie. Nawet śpią w jednym pokoju, a wcześniej narzekały, że nie chcą [ojciec, 43 lata].
Badane dzieci aktywnie brały udział w pracach domowych, tylko dwoje z badanych stwierdziło, że nie ma żadnych obowiązków (Nic nie będę robić, jak jestem
zmęczony to i idę do swojego pokoju i niech się odwalą [chłopiec, 17 lat]). Inne
dzieci, nawet 12-letnie wykonywały różne zadania: wyrzucanie śmieci, robienie
zakupów, sprzątanie własnego pokoju, pomoc w przygotowywaniu posiłków,
rąbanie drewna, pranie i zmywanie podłóg. Jednakże jedynie dwoje zauważyło,
że ich zakres obowiązków zwiększył się po wyjeździe matki, a jeden z badanych
chłopców stwierdził, że obecnie ma mniej czynności do wykonania: Ciocia mówi,
że jestem jeszcze za mały na obowiązki. Mówi, żebym się uczył i dobrze grał, to
wtedy mi nawet w pokoju będzie sprzątać. Ale mamę to denerwuje, ona chciała
zawsze, żebym robił w domu dużo rzeczy i się uczył sprzątać, zmywać i takie różne
[chłopiec, 12 lat]. Opiekunowie dzieci natomiast w trzech przypadkach przyznali,
że dziecko nie ma żadnych obowiązków w domu: w dwóch rodzinach było to
z powodu oporu dzieci (On to tylko patrzy żeby z kolegami się piwka napić [ojciec,
43 lata]), w trzeciej zaś ojciec uważał, że dziecko powinno się zając wyłącznie
nauką. Z innych rozmów wynika, że większość dzieci wykonuje różne prace na
rzecz domu: pomagają w przygotowaniu posiłków, zmywają naczynia, wyrzucają
śmieci, sprzątają mieszkanie, nastawiają pralkę, robią zakupy. Zdaniem niektórych opiekunów (4 przypadki) liczba obowiązków domowych dzieci wzrosła
z powodu wyjazdu matki, jednakże ich zdaniem jest to zjawisko korzystne, uczy
bowiem dziecko odpowiedzialności: sami podzielili się obowiązkami i pilnują się
nawzajem, widzę, ze bardzo poważnie do tego podchodzą, chociaż to nie są jakieś
tam ciężkie prace [ojciec, 41 lat].
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Z wywiadów z dziećmi wynika, że sporo wolnego czasu spędzają z rodziną,
szczególnie dzieci młodsze. Najczęściej wspólnie oglądają telewizje, grają w gry,
chodzą z ojcem na mecze czy wspólnie grają w piłkę nożną, zdarza się także, że
wyjeżdżają na rodzinne wycieczki: On jest w ogóle fanatykiem motorów, starych,
nowych, różnych i zabiera mnie czasem na jakieś swoje zloty, jakieś targi motoryzacyjne. To mnie też jara [kobieta, 17 lat]. Tylko dwoje dzieci oświadczyło, że
w ogóle nie spędza wolnego czasu z najbliższą rodziną i byli to już niemal dorośli
nastolatkowie. Starsze dzieci częściej niż młodsze spędzają czas ze znajomymi:
Chodzimy do pubu, na bilard, jak jest ciepło to gramy w siatę, nie wiem, na jakiś domek robimy wypad…[kobieta, 17 lat]. Gdy pojawiają się w życiu dzieci problemy,
duża grupa badanych opowiada o nich swojemu bezpośredniemu opiekunowi (18
przypadków), najczęściej babci. Niekiedy tez osoby posiadające rodzeństwo zwierzają się siostrze (5 dzieci): Przeważnie rozmawiam z siostrą, bo często widzi lub
dowiaduje się od mamy co się u mnie dzieje. A ona mi lepiej pewne sprawy wyjaśni
niż mama, zwłaszcza, że często moje problemy są związane z rodzicami [chłopiec,
15 lat]. Oprócz opiekunów, dzieci często rozmawiają o swoich problemach z bliskimi znajomymi (14 dzieci): Jeśli mam jakiś problem zawsze rozmawiam z moim
przyjacielem, mieszka niedaleko. Czasami rozmawiam z dziadkiem, bo to on w sumie mnie wychował, zastępuje mi tatę [chłopiec, 14 lat]. Tylko pięcioro z dzieci
mówi o swoich problemach jedynie koleżankom i kolegom i przeważnie dotyczy
to starszych badanych. Jedynie troje z dzieci nie rozmawia o swoich kłopotach
z nikim, dwoje zaś wyraźnie stwierdziło, że nie otrzymują wystarczającego wsparcia ze strony opiekunów: Tylko kary ciągle, za to, za tamto. Wkurzeni na maksa za
tego kuratora (chłopiec, 17 lat). Warto zwrócić uwagę na to, że dzieci stosunkowo
rzadko wymieniały nieobecnego rodzica jako osobę, której opowiadają o swoich
problemach. Być może wynika to z tego, że nie chcą one sprawiać kłopotu i dodatkowego bólu (np. Jeśli nie ma mamy to zwierzam się babci, żeby nie martwić
mamy. A jak mama jest w domu to zazwyczaj z nią rozmawiam [dziewczynka,14
lat]). Zwykle problemy dzieci dotyczą spraw życia codziennego, osiągnięć w szkole, ale także innych spraw sprawiających trudności: rozmawiam, jak czegoś nie
rozumiem, albo coś … o miłości, tylko ciii.. o tym [dziewczynka, 12 lat]. W jednym
przypadku pojawiły się poważne sprawy związane z przemocą szkolną, z której
zarówno szkole, jak i opiekunom nie udało zwalczyć: Koledzy w szkole mi dokuczają. Pedagog rozmawiał z rodzicami tych chłopaków i ze mną, ale nic nie pomogło. Oni ciągle się na mnie wyżywają i śmieją ze mnie. Nie wiem dlaczego [chłopiec,
12 lat]. Czworo starszych rozmówców nie chciało powiedzieć, jakie problemy napotykają, uznając, że pytanie zbytnio ingeruje w ich życie prywatne.
Zdecydowana większość dzieci deklarowała, że ma bardzo dobre i bliskie
kontakty z opiekunem, zwykle ojcem lub/i dziadkami. Jedynie czworo badanych
zauważało, że pojawiają się konflikty z opiekunami, najczęściej z babcią, która
zdaniem dzieci, była nadopiekuńcza i zbytnio kontrolująca (np. babcia ciągle mi
rozkazuje i krzyczy na mnie, nie lubię kiedy jest u nas w domu [dziewczyna, 13
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lat]). W tych nielicznych przykładach zdarzało się także, że dzieci zauważały nadmierne obciążenie opiekuna opieką: Czasami nie mogę dogadać się z babcią. Są
dni kiedy ma zły humor i czepia się mnie dosłownie o wszystko: że się źle ubrałam,
zostawiłam gdzieś w domu swoje rzeczy, wróciłam zbyt późno ze szkoły. Wydaje się
być zmęczona i rozdrażniona tym, że u nich mieszkam [dziewczyna, 14 lat]. W jednym zaś przypadku sytuacja dziecka w rodzinie wydaje się być poważa, a relacje
a opiekunem negatywne: Ojciec lubi sobie wypić, babcia i dziadek też. To wiadomo
co się dzieje czasami, że szkoda gadać [dziewczyna, 18 lat].
Z rozmów z opiekunami dzieci wynika, że wyjazd matki pozytywnie wpłynął
na ich relacje z dziećmi. Zauważali oni, że zżyli się bardziej z dziećmi, stali się
bardziej bliscy, wzmocnieniu uległy więzi i wzajemne zaufanie: Teraz na pewno
jesteśmy bardzo zżyci ze sobą. Wcześniej mieszkali z mamą, więc spotykaliśmy się,
o tak na niedzielny obiad, a teraz cały czas z nami, już tyle lat, to inne kontakty
[dziadek, 71 lat]. Dotyczy to zarówno bezpośrednich opiekunów, jak też ojców
dzieci, którzy od dawna nie mieszkali z badaną rodziną i mieli własne życie. Jeden
z respondentów zauważył, że poprawie uległa także postawa dziecka do matki: ma
teraz więcej ma szacunku do matki. Widzi, że musiała wyjechać, żeby na chleb zarobić [wujek, 39 lat]. Tylko jeden opiekun narzekał, że relacje z dzieckiem znacznie
się pogorszyły i nie może sobie z synem poradzić.

6. Relacje z rodzicami pracującymi za granicą
Z wywiadów z dziećmi można wywnioskować, że w większości przypadków
migrujący rodzice podtrzymują więzi rodzinne. W czternastu przypadkach pracujący za granicą przyjeżdżają do domu co najmniej cztery razy w roku. W dwóch
przypadkach odwiedzają bliskich raz w miesiącu na weekend lub nawet cały tydzień, w jednym zaś przypadku matka i ojciec pracują sezonowo, wyjeżdżają
w kwietniu i wracają w październiku. Dwanaścioro dzieci stwierdziło, że rodzice
przyjeżdżają dwa lub trzy razy w roku, większość z nich na święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz wakacje. W dwóch przypadkach matka nie przyjeżdżała
w ogóle lub pojawiała się, jak stwierdziło z żalem dziecko: gdy przypomni sobie
o moim istnieniu [dziewczyna, 18 lat].
W analizie relacji z migrującym rodzicem ważna jest nie tylko częstotliwość
bezpośrednich kontaktów, ale także sposób spędzania z nim czasu. Z wywiadów
z dziećmi wyłaniają się dwa wzory spędzania czasu z dzieckiem: odświętny i codzienny. W przypadku wzoru odświętnego przyjazd rodzica wiąże się z organizacją
spotkań rodzinnych (8 rodzin), wyjazdami i wycieczkami (6 rodzin) oraz wyjściem
do restauracji, kina (5 rodzin). Rodzic stara się zapewnić dziecku różnego rodzaju
atrakcje: Zabiera mnie na zakupy, na pizzę, do kina. Wtedy jest fajnie. Mama wygląda
na maks. 25 lat, więc nawet wychodzi z nami na miasto [dziewczyna, 17 lat]. Bardzo
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często rodzic zabiera dziecko na zakupy, była to najczęściej wymieniana przez dzieci
aktywność (13 przypadków). Być może, z punktu widzenia migrantów, kupowanie
dziecku i rodzinie prezentów ma wynagrodzić ich nieobecność. Jeśli rodzic preferuje wzór codzienny (8 przypadków) rodzic spędza czas z dzieckiem włączając się
w codzienną aktywność rodziny: oglądanie telewizji, gotowanie, odrabianie lekcji
czy inne prace w gospodarstwie domowym (np. Gdy tata jest w domu to niestety
w tygodniu mam szkołę, trening, basen i korepetycje, wieczorami zazwyczaj spędzamy
trochę czasu razem. Ewentualnie podwozi nie na zajęcia lub z nich odbiera, czasami
przychodzi na mój trening, na basen. Większość czasu spędzamy jednak w domu, bo
widzą, że jest zmęczony i sam często mówi, że nie ma siły wychodzić [chłopiec, 17
lat]). Dzieci wyraźnie oczekiwały od rodziców, aby angażowali się w sprawy domowe i nadrabiali stracony czas [dziewczyna, 16 lat] i nawet jeśli były to zwykłe prace
domowe, które podtrzymują więzi poprzez wspólne działanie, a także są istotnym
elementem socjalizacji: Tata zawsze jak zjeżdża znajduje nam wspólną pracę. Pomimo tego, że nie jest cały czas w domu stara się mnie nauczyć wielu praktycznych
rzeczy, które mogą mi się kiedyś przydać [chłopiec, 17 lat].
Gdy rodzice przyjeżdżają zawsze przywożą dzieciom prezenty. Najczęściej są
to markowe ubrania, (18 osób) i słodycze (14 osób). Niektóre dzieci otrzymują
także kosmetyki (5 osób), pieniądze (4 osoby) oraz zabawki (w przypadku młodszych dzieci). Szczególnie cennymi prezentami dla dzieci były telefony komórkowe (6 osób) oraz przedmioty oryginalne, których nie mają rówieśnicy: Pamiętam
dostałem kiedyś samochód na pilot, jakiego nikt nie miał w okolicy (chłopiec, 17
lat). Niektórzy rodzice nie przywożą prezentów, ale zaraz po przyjeździe zabierają
dzieci na zakupy, aby mogły sobie same wybrać, co ich interesuje.
Dzieci bardzo rzadko odwiedzają swoich rodziców za granicą, jedynie troje
dzieci przyznało, że bywa tam na wakacjach. Spora grupa dzieci pojechała do rodziców raz lub dwa razy i ogólnie wyjazd ten wspominano bardzo dobrze. Dzieciom podobały się zwiedzanie nowych miejsc, wycieczki, a także to, że imponuje
to ich rówieśnikom. Ponad połowa dzieci (16 badanych) w ogóle nie odwiedzała
rodziców. Podawano następujące powody: brak pieniędzy, konieczność uczęszczania do szkoły, obowiązki, ale najczęściej dzieci opowiadały, że rodzice mieszkają w trudnych warunkach i pracują przez cały czas, w związku z tym nie mieliby
dla nich czasu: nie ma tam warunków, żeby ktoś do niego przyjechał, ponieważ
mieszka z kilkoma kolegami. Ma tez dużo pracy i nie mógłby się wtedy mną zająć
[dziewczyna, 16 lat]. czworo dzieci przyznało, że nie oczekuje od rodziców żadnych podarunków, gdyż najważniejszym prezentem jest ich obecność.
Wszystkie dzieci kontaktowały się z rodzicami. Jeśli chodzi o kontakt telefoniczne, to w kilku przypadkach był to kontakt codzienny, także za pomocą video,
w innych zaś nieco rzadszy (kilka razy w miesiącu). Jednakże zdarzały się także
rodziny, w których rozmowy były rzadsze, ale długie: Czasem mam swoje sprawy,
które przeszkadzają w rozmowie. Tata się wtedy denerwuje, że nie mam dla niego
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czasu. Jednak jak zaczniemy rozmawiać na skypie, to często są to rozmowy kilkugodzinne [chłopiec, 17 lat]. Zdecydowana większość rozmówców używa kamery,
ponieważ w ten sposób mogą sobie rekompensować fizyczna nieobecność rodzica: Najczęściej używamy kamerki, miło jest zobaczyć i tata też się cieszy, gdy nas
wszystkich widzi. Moja siostra gdy była mniejsza przytulała się do komputera, bo
myślała, że tato to poczuje [dziewczyna, 16 lat]. Niektóre rodziny mają ustalone
godziny kontaktu, np. wieczorek, kiedy cała rodzina zbiera się przed komputerem, aby opowiedzieć nieobecnym fizycznie migrantom bieżące zdarzenia, inne
zaś wykonują czynności dnia codziennego przy włączonym komputerze, stwarzając w ten sposób przestrzeń wirtualnego współuczestnictwa: Często jak tata jest
na skypie, a my normalnie robimy herbatę w kuchni czy też kolację i w międzyczasie
rozmawiamy z nim [chłopiec, 14 lat].
Migracja jednego z rodziców może być dla dziecka doświadczeniem bardzo
bolesnym emocjonalnie. Z wywiadów jednak wynika, że dzieci, choć tęskniły
za rodzicami, uruchamiały różne strategie usprawiedliwiana motywów wyjazdu
rodzica, co pozwalało im uchronić się przed poczuciem porzucenia. Dzieci dostrzegały i doceniały wyrzeczenie migranta, który ciężko pracuje, aby zapewnić
byt rodzinie: Musi tam ciężko pracować, wiem że to dla naszego dobra, chcemy wyremontować dom [dziewczyna, 16 lat]. Co ciekawe, w niektórych wypowiedziach
dzieci pojawiła się obawa przed stałym powrotem nieobecnego domownika. Rodzina dostosowała się do takiego sposobu funkcjonowania, w którym jeden z rodziców jest nieobecny fizycznie, a jego przyjazd zaburza osiągniętą homeostazę
i zmusza członków rodziny do reorganizacji życia codziennego: Chciałbym, żeby
tato wrócił chociaż bardzo bym się tego obawiał. Przyzwyczaiłem się, że tata przyjeżdża tylko od święta, a wiadomo, każdy ma swoje przyzwyczajenia, dlatego podczas przyjazdów taty rodzice często się kłócą [chłopiec, 16 lat].

7. Wnioski
Badania wykazały wyraźnie, że panika moralna związana z migracja rodziców, a zwłaszcza matek nie jest uzasadniona. Większość badanych określiło swoją
sytuację jako nieproblematyczną. Opiekunowie wskazywali, że jeśli nawet jakieś
problemy się pojawiają, są w stanie samodzielnie je rozwiązywać. Problemy edukacyjne i wychowawcze, jeśli istniały, to pojawiły się jeszcze na długo przed migracją rodziców. Z rozmów z opiekunami wynika, że relacje między szkołą a rodzina nie układają się zbyt dobrze. Z jednej strony opiekunowie nie angażują się
w działania szkoły, z drugiej zaś szkoła interesuje się rodzinami jedynie wtedy,
gdy pojawiają się jakieś problemy. Padania pokazały, że rodzina przeszła wyraźną
transformacje po wyjeździe jednego z rodziców i zmiany te były oceniane pozytywnie: zacieśnione zostały więzi między członkami rodziny, dzieci bardziej an-
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gażowały się w obowiązki domowe, a niekiedy też zwiększała się ich motywacja
do nauki. Rodzina często spędza czas wspólnie, a gdy pojawią się u dziecka jakieś
kłopoty, to zwykle wspiera je opiekun, rzadko zaś zwracają się z nimi do nieobecnego rodzica. Dziadkowie brali bardzo aktywny udział w wychowywaniu dzieci,
szczególnie w przypadku wyjazdów matki.
Stan zdrowia dzieci nie uległ zmianie w związku z wyjazdem ojca lub matki,
zwykle przeciętne wydatki na potrzeby zdrowotne wahają się w granicach 100150 złotych i przeznaczone są głównie na witaminy i suplementy diet. Dobrobyt
materialny i finansowy rodzin był dość dobry, co jest związane z pieniędzmi, jakie pracujący za granicą rodzic przesyła rodzinie. Co ciekawe wygląda na to, że
rodzina słabo inwestuje w kapitał intelektualny dzieci. Dość duża grupa, mimo
pewnych problemów w nauce, nie ma korepetytorów, dzieci uczęszczają do szkół
bezpłatnych, rzadko korzystają z płatnej nauki języków obcych.
Migrujący rodzice utrzymują stały kontakt z rodzinami i ważną rolę w tych
kontaktach odgrywają nowoczesne technologie. Dzieci bardzo rzadko odwiedzają swoich rodziców za granicą, jedynie troje dzieci przyznało, że bywa tam
na wakacjach. Natomiast rodzice przyjeżdżają co najmniej kilka razy do roku,
przeważnie na święta, przywożą dzieciom prezenty i spędzają z nimi dużo czasu.
Można zauważyć dwa wzory takich wizyt: codzienny, w którym rodzic włącza się
w czynności życia codziennego oraz odświętny, gdy przyjazd rodzica jest formą
rodzinnego święta i wspólnego spędzania czasu polegającego na wyjazdach, wizytach i wycieczkach.
Nie ulega wątpliwości, że dziecko w rodziny migracyjnej potrzebuje w niektórych sytuacjach wsparcia, podobnie jak dzieci z rodzin niemigracyjnych. Jednakże opracowanie właściwej strategii powinno uwzględniać zróżnicowane potrzeby rodzin, a przede wszystkim potrzeby dzieci.
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Joanna Borowik

NIETRADYCYJNA ROLA DZIADKÓW W RODZINIE
MIGRACYJNEJ – UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE
[NOT TRADITIONAL ROLE OF GRANDPARENTS IN MIGRANT FAMILY
– CONDITIONING AND CONSEQUENCES]

Summary: The main reason for this article is to show the more and more common phenomenon of grandparents children, because their parents are abroad. Due to this fact we
should think about the change in elderly people’s life and the decline of their traditional
role. Vital issue is to recognize their experience in the context of the challenges, threats
or consequences connected with upbringing of the youngest generation. The qualitative
research results will be shown including above mentioned aspects which will be described
from the perspective of: daily life experience, resources or lack thereof, the quality of intergenerational relations and their emotions.
Keywords: migration, family, upbringing, grandparents, grandchildren
Streszczenie: Celem artykułu jest przybliżenie znacząco wzrastającego w ostatnich latach
zjawiska wychowywania wnuków przez dziadków, których rodzice przebywają za granicą.
W związku z opisywaną sytuacją duże znaczenie ma zmiana dotycząca osób starszych,
związana z utratą ich tradycyjnej roli. Istotnym elementem staje się zatem poznawanie ich
doświadczeń w kontekście stojących przed nimi wyzwań, pojawiających się zagrożeń czy
konsekwencji związanych z wychowaniem najmłodszego pokolenia. Prezentowane wyniki badań zostaną przedstawione z uwzględnieniem wyżej wymienionych aspektów, które
zostaną opisane z perspektywy: doświadczeń życia codziennego, zasobów bądź ich braku,
jakości relacji międzypokoleniowych z uwzględnieniem towarzyszących im emocjom.
Słowa kluczowe: migracja, rodzina, wychowanie, dziadkowie, wnuki

1. Wprowadzenie
W ciągu ostatnich lat, dokonujące się zmiany społeczno - demograficzne w znaczący sposób wpłynęły również na sytuację dziadków w rodzinie i ich
znaczenie w kontekście opieki nad wnukami. W tym zmieniającym się świecie,
ważnym aspektem relacji rodzinnych jest wymiana międzypokoleniowych doświadczeń, szczególnie w kontekście procesu socjalizacji dzieci i młodzieży, a tak-
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że możliwości dziadków przejmujących opiekę nad najmłodszym pokoleniem.
Sytuacja, w której dziadkowie stają się opiekunami wnuków nie jest zjawiskiem
nowym, gdyż jeżeli przeanalizujemy funkcjonowanie rodziny na przestrzeni wieków to okazuje się, że w sytuacji kryzysu rodzinnego to właśnie najczęściej najstarsze pokolenie przejmowało opiekę nad najmłodszym potomstwem. W wielu
kulturach do dnia dzisiejszego najstarsi członkowie rodziny odgrywają dużą rolę
w wychowaniu wnuków. Z literatury wynika, że jest wiele czynników społecznych, które przyczyniły się do zwiększenia liczby dzieci i młodzieży wychowywanych przez dziadków na całym świecie (Worrall, 2005; Fitzpatrick, 2004; Richards, 2001). Należą do nich między innymi: przemoc domowa, uzależnienia
od alkoholu i narkotyków, zaburzenia zdrowia psychicznego, konflikty z prawem,
śmierć biologicznych rodziców, niewydolność wychowawcza, życiowa bezradność, wzrost liczby niepełnych rodzin, bezrobocie i ubóstwo, a także migracje.
Powyższe zagadnienia stają się szczególnie istotne w kontekście sytuacji migracji
dorosłych dzieci zagranicę. Jak zauważają Z. Kawczyńska – Butrym i M. Kruk (2015)
brak ich bezpośredniego wsparcia w codziennym życiu, zarówno dzieci jak i starych
rodziców, implikuje różnego rodzaju trudności. Należy bowiem pamiętać, że w Polsce
rodzina nadal stanowi najważniejszą instytucję niosącą wsparcie i pomoc dla swoich
członków. Jednakże, jak podkreśla S. Steuden (2011), seniorzy w pojawiających się
w ich życiu sytuacjach trudnych cechują się takimi właściwościami jak cierpliwość,
pogoda ducha czy pokora, które pomagają im w poradzeniu sobie z przeciwnościami
losu. Dlatego też, jak zauważa A Przygoda (2015: 99) to właśnie:
„dziadkowie pełnią znaczącą rolę nie tylko w życiu wnuków, ale także swoich dzieci
– rodziców wnuków. Ich pomoc w wychowaniu i opiece oraz udział w pracach gospodarstwa domowego niejednokrotnie umożliwiają podjęcie albo kontynuowanie
pracy zarobkowej”.

W kontekście powyższych refleksji trzeba zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę
proces migracji większość dostępnych w literaturze badań koncentruje się przede
wszystkim na sytuacji dzieci pozbawionych bezpośredniej opieki ze strony swoich
biologicznych rodziców, natomiast brak jest informacji na temat sytuacji życiowej
starych rodziców, którzy przejęli opiekę nad wnukami. Warto wspomnieć, że pełnione przez osoby starsze role należy rozpatrywać zarówno w aspekcie percepcji
roli przez samą osobę, ale również z perspektywy oczekiwań społecznych związanych z wykonywaniem roli babci lub dziadka (Borowik 2012). W przypadku podejmowanej problematyki niestandardowej roli dziadków, którzy ponownie stają się rodzicami tym razem dla własnych wnuków, kwestia postrzegania własnej
sytuacji jawi się jako zasadnicza w kontekście jakości funkcjonowania w „nowej
– starej” roli. Zatem zasadnym staje się pytanie, jak radzą sobie seniorzy w sytuacji kiedy nie tylko są pozbawieni pomocy ze strony swoich dorosłych dzieci,
ale muszą ją świadczyć w stosunku do wnuków? W jaki sposób postrzegają oni
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swoją sytuację od momentu gdy zaczęli pełnić rolę opiekunów swoich wnuków?
Tym bardziej, gdy nie mają oni możliwości skorzystania z podstawowego źródła
wsparcia jakim jest najbliższa rodzina. Dlatego istotne jest poznawanie doświadczeń osób starych w kontekście stojących przed nimi wyzwań, pojawiających się
zagrożeń czy konsekwencji związanych z wychowaniem najmłodszego pokolenia.

2. Metodologia
Prezentowane badania pilotażowe są częścią większego projektu badawczego dotyczącego formalnej i nieformalnej opieki dziadków nad wnukami. Badania
przeprowadzone zostały z wykorzystaniem podejścia jakościowego. Główną metodą zastosowaną w badaniach był wywiad, techniką ustrukturyzowany wywiad pogłębiony (UWP), a narzędziem scenariusz wywiadu, który jest kombinacją wywiadu kwestionariuszowego i narracyjnego pozwalających jednocześnie na zebranie
pogłębionych informacji, które oscylują wokół bardzo sprecyzowanych zagadnień.
Zastosowaną w badaniach techniką doboru próby była metoda kuli śnieżnej polegająca na zaangażowaniu do badania uczestników wskazanych przez inne osoby
badane. Wszyscy respondenci musieli spełniać następujące kryteria: czasowe lub
stałe wychowywanie wnuka lub wnuczki, zamieszkiwanie na terenie województwa
podlaskiego. Wiek dziadków i przyczyny przejęcia opieki nad wnukami nie miały znaczenia, dlatego też do poniższych analiz spośród wszystkich przeprowadzonych wywiadów wybrałam wypowiedzi pięciu osób, które ukończyły 60 rok życia,
a powodem opiekowania się wnukami był wyjazd rodziców za granicę. W grupie
badawczej znalazło się dwóch dziadków i trzy babcie pomiędzy 63 a 79 rokiem życia. Miejsce zamieszkania respondentów było zróżnicowane. Wszyscy pochodzili
z województwa podlaskiego: dwie osoby z Czarnej Białostockiej, dwie z Sokółki
i jedna z Białegostoku. Badania pilotażowe zrealizowano na początku 2016 roku
w miejscu zamieszkania osób badanych. W ramach prezentowanych w niniejszym
artykule wyników badań, odniosę się do tych, spośród wszystkich celów badawczych, dotyczących uzyskania informacji na temat wyzwań i korzyści wynikających
z wychowywania wnuków przez osoby starsze, problemów związanych z opieką nad
wnukami oraz relacji pomiędzy dziadkami i wnukami.

3. Dziadkowie w roli rodziców wychowujących wnuki – wyniki badań
Wyniki badań ujawniły, iż w kontekście migracji dorosłych dzieci dziadkowie
stają się strażnikami rodzicielskich obowiązków, a także reprezentantami norm
i wartości, które z racji na pojawiające się pokoleniowe różnice w wychowaniu
niejednokrotnie znacznie odbiegają od tych, które obowiązywały w rodzinnych
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domach wnuków. To powoduje różnego rodzaju napięcia nie tylko w relacjach
z wnukami, ale również własnymi dziećmi i otaczającym społeczeństwem.
Generalnie można powiedzieć, że dziadkowie nie tylko decydują się na pełnienie roli opiekunów własnych wnuków, ale po raz kolejny ponownie przyjmują rolę
rodziców, którzy wyznaczają granice, ustalają zasady, co może być stresujące, a sami
dziadkowie mogą być postrzegani jako „autorytarni” i „surowi”. Na uwagę zasługuje
fakt, podkreślany przez badanych, iż wypełnianie „nowej” roli wiąże się z wieloma wyzwaniami, problemami, ale również momentami, w których odczuwają satysfakcję.
Badani deklarowali, że jednym z czynników utrudniających im właściwą
opiekę nad wnukami są problemy zarówno ze zdrowiem fizycznym i emocjonalnym, które niejednokrotnie uniemożliwiają im właściwe wywiązywanie się ze
swoich obowiązków. Jedna z badanych mówi:
„bo wie Pani, jak człowiek jest stary to czasami nawet nie chce mu się wstać z łóżka,
mam cukrzycę, nadciśnienie, ale i tak cały czas myślę o wnukach. Czuję, że jestem za
nich odpowiedzialna, ale to strasznie mnie męczy … bo to jest wyzwanie nie tylko
dzisiaj, ale codziennie.” (B, 76)
„są takie dni, że ciężko mi nawet podnieść się z łóżka, ale wstaję bo muszę. Może to
i dobrze bo inaczej człowiek zupełnie nie miałby ochoty żeby coś robić, a tak wiem,
że muszę do szkoły wyprawić, pomóc odrobić lekcje…” (D, 74)

Stan zdrowia dziadków przyczyniał się również do pojawiającej się w ich życiu, jak
sami twierdzą, niemocy spowodowanej świadomością, że nie są w stanie zapewnić
swoim wnukom należytej opieki. Tego typu myślenie dotyczyło nie tylko skomplikowanych czynności, ale również tych dotyczących dnia codziennego, jak chociażby zabawa czy zakupy. Problemy z układem kostno – stawowym, brak kondycji
fizycznej, dolegliwości bólowe to tylko niektóre dolegliwości, które sprawiały, że
dziadkowie nie mogli być kompanami do wspólnych gier, a to z kolei przyczyniało
się do pogarszania się ich kondycji psychicznej. Respondenci stwierdzają:
„moje zdrowie powoduje, że nie mogę towarzyszyć wnukowi, bo nie dam już rady ganiać z nim w kółko całymi godzinami, kopać piłki i takie tam. Wiem, że nie zastąpię
mu ojca, ale ile razy biję się z myślami, że nie daje mu tego czego potrzebuje.” (D, 74)
„z wnuczką ostatnio nie potrafię się dogadać, ona chyba dojrzewa. Cały czas się złości, ciągle ma pretensje, no o wszystko, że nie pozwalam jej wychodzić, że zrzędzę,
a ostatnio coraz częściej o jakieś ciuchy, tyle ich ma, ale jeszcze jej mało. Czasami to
myślę, że dłużej już tego nie wytrzymam, bo ona wcale mnie nie słucha i jest taka
niemiła. Co ja dla niej złego zrobiłam?”(B, 76)

W przypadku zdrowia psychicznego badanych nie bez znaczenia pozostaje
kwestia pozarodzinnych kontaktów społecznych. Prawie wszyscy badani podkreślali, że ich problemy emocjonalne wynikają z pewnego rodzaju izolacji spo-
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łecznej, która ich zdaniem nastąpiła w momencie kiedy zaczęli opiekować się
wnukami. Z jednej strony dostrzegają różne przejawy wycofania się znajomych
z kontaktów z nimi, twierdzą między innymi, że:
„odkąd zajmujemy się dziećmi córki znajomi już nas do siebie nie zapraszają. My
i tak byśmy nie poszli bo cały czas musimy być z dziećmi, ale czasami człowiek
chciałby z kimś pogadać” (B, 69)
„sąsiadka zadzwoni, czasem nawet zajdzie, ale nie tak często jak kiedyś. Czasami to
mi nawet brakuje, pogadania, posiedzenia przy kawie, ale ja i tak nie mam czasu. Bo
jak ma przychodzić i użalać się nade mną to po co. Tak było na początku, że ludzie
się nade mną litowali i wtedy to naprawdę źle się czułam.” (B, 63)

Z drugiej zaś uważają, że w szkole też traktowani są inaczej niż biologiczni rodzice. Z relacji badanych wynika, że nauczyciele uważają, że nie są oni właściwymi
osobami do wychowywania dzieci. Dzieje się tak ich zdaniem przede wszystkim
dlatego, że pedagodzy podejmowane przez dziadków działania uznają za przejaw
samowoli, bezkarności co przekłada się również na przeświadczenie, że w domu
dziecka brak jest autorytetów.
„wnuk w tym roku opuścił się w nauce, zaczął wagarować i nauczycielka cały czas
dzwoni i mówi, że to my powinniśmy coś zrobić. No i robimy, rozmawiamy, kary
wymyślamy, ale to nic nie daje. I jak ostatnio byłem w szkole to miałem takie wrażenie, że ona myśli, że my z żoną to już się nie nadajemy. Cały czas pytała o rodziców
wnuka, ale co oni zrobią jak ich tu nie ma. No i jest coraz gorzej.” (D, 79)
„zostałam wezwana do szkoły bo wnuczka coraz częściej źle się zachowuje. Nauczycielka
opowiedziała mi o wszystkim, pokazała oceny, a potem powiedziała, że to już wszystko
bo co niby ja mogę zrobić, dając mi do zrozumienia, że sobie nie radzę.” (B, 76)

Kolejna kwestia poruszana przez osoby badane, która ich zdaniem wpływa na
jakość opieki nad wnukami dotyczy nieuregulowanej sytuacji prawnej. Respondenci zauważają różnego rodzaju komplikacje między innymi w zakresie dostępu do potrzebnej opieki medycznej, współpracy z placówkami oświatowymi czy
finansowym wsparciem. Badani podkreślali, iż w takiej sytuacji spotykanie na
swojej drodze osób (lekarzy, nauczycieli) z takimi cechami osobowościowymi jak:
wyrozumiałość, otwartość, bezproblemowość, pomaga im przetrwać w najtrudniejszych sytuacjach. Jak przyznają sami respondenci w niektórych przypadkach,
brak uregulowanej opieki prawnej spowodowany jest faktem, że wyjazd ich dorosłych dzieci za granicę miał być epizodycznym faktem, a ich powrót do kraju
miał nastąpić zaledwie po kilku tygodniach. Inni twierdzą, że sytuacja finansowa
w chwili wyjazdu uniemożliwiła im załatwienie formalności. Niemniej jednak należy podkreślić, że tego typu praktyki znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie nie tylko dziadków, ale również ich niepełnoletnich wnuków.
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Nie bez znaczenia pozostaje kwestia wieku wnuków w momencie przejęcia nad nimi opieki. Okazuje się bowiem, że choć każda faza rozwojowa niesie
ze sobą nowe wyzwania, przed którymi stają opiekunowie, to jednak różnicują
one wybór oddziaływań podejmowanych przez dziadków. Prawie wszyscy badani podkreślali, iż stosowany przez nich system wychowawczy w przypadku ich
dzieci nie sprawdził się, kiedy ponownie próbowali go zastosować w stosunku do
własnych wnuków. Respondenci stwierdzają:
„młodzież dzisiaj nie lubi być dyscyplinowana. Oni dzisiaj nikogo nie słuchają, coś
zabronisz, to wyjdzie, trzaśnie drzwiami, a potem my chodzimy i szukamy.” (B, 63)
„od wyjazdu matki z wnukiem dzieje się coś niepokojącego. Ja wiem, on jest w trudnym wieku, ale zaczynam się coraz bardziej martwić. Bo ostatnio znalazłem u niego
paczkę papierosów, kilka razy to mu się nawet zdarzyło wrócić po alkoholu. Z jednej
strony to mi go trochę żal, córka wyjechała, nie odzywa się, to trochę tak, jakby, jakby
go porzuciła. On ze mną o tym nie rozmawia, ale widzę, że chodzi jakiś taki smutny. W szkole też idzie mu coraz gorzej: wagary, jedynki. Próbuję rozmawiać, ale nie
wiem jak. Boję się, że wpadnie w jeszcze większe tarapaty, i co wtedy.” (D, 79)
„jak syn z żoną wyjechali to dzieci były jeszcze małe, no to i problemów było mnie, co
człowiek powiedział to i słuchali, a teraz wnuczka nawet spokojnie bez krzyku to słowa
nie potrafi powiedzieć, a wnuka od komputera to trzeba go po prostu odrywać, a jak
człowiek zabroni to wtedy tupie, krzyczy, płacze. Ot i co mi na starość przyszło.” (B, 76)

Z relacji badanych wynika, że ich kontakty z wnukami również zależą od kilku
czynników. Wśród nich należy wymienić okres trwania rozłąki, który czym dłuższy i bardziej odbiegający od pierwotnego scenariusza (dotyczącego umów określających długość trwania migracji), tym więcej wywołuje nieporozumień. Kolejną kwestią przytaczaną przez respondentów jest częstotliwość przyjazdów do
kraju, a także jakości nawiązywanych wówczas relacji. Następnym, ale niemniej
ważnym aspektem jest bieżące zainteresowanie dorosłych dzieci codziennym życiem potomków oraz starych rodziców. Relacje z dorosłymi dziećmi będącymi za
granicą badani przedstawiają w następujący sposób:
„córka nawet nie dzwoni, jak sama się nie odezwę to w ogóle o nas nie pamięta, tylko
przysyła pieniądze i myśli, że to wszystko załatwi, a ja już nie daję rady, wychowanie
jest trudne, a ja mam czasami wrażenie, że zostałam zupełnie sama.” (B, 69)
„jak dzieci wyjeżdżały to mówili, że na chwilę, kilka miesięcy tam pobędą, zarobią
i wrócą. I tak już osiem lat, a jak zadzwonią albo przyjadą i ja pytam kiedy, kiedy to
zawsze słyszę to samo… jeszcze kilka miesięcy i wrócimy… i tak mija, jeden miesiąc za
drugim, jeden rok, następny. A ja to jakoś poradzę, żona też, ale tych dzieci żal.” (D,74)
„czasami to myślę, wiem że to niedobrze, że wolałabym żeby w ogóle nie przyjeżdżali,
bo przyjadą na chwilę nerwów napsują, dzieci nadenerwują, swoje zasady wprowadzają,
a potem pojadą i znowu trzeba wszystko od początku ustalać, żeby spokój był.” (B, 63)
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W tym momencie warto przytoczyć słowa K. Wiśniewskiej – Roszkowskiej (1996:
297 – 298), która stwierdza, że:
„rolą i powołaniem ludzi starych we współczesnym świecie jest kierować i wychowywać, strzec moralnego porządku i wdrażać go młodym, pilnując by nie schodzili na
manowce. (…) to ludzie starzy – obecni dziadkowie – odpowiedzialni są za wychowanie (…) młodego pokolenia. Oni to kiedyś jako rodzice nadawali kierunek swym dzieciom, wszczepiając im taką czy inną hierarchię wartości, takie czy inne dążenia i cele.

Co jednak w sytuacji, gdy zachowanie dorosłych dzieci znacznie odbiega od wyobrażeń starych rodziców. Kiedy zamiast satysfakcji z ich wychowania pojawia się
wstyd lub poczucie winy. Taka sytuacja miała właśnie miejsce wśród badanych,
którzy postępowanie swoich dzieci oceniali w kategoriach zaniedbania, porzucenia i braku rodzicielskiej odpowiedzialności.
„no niech Pani powie, czy to normalne, zostawić dzieci na tyle czasu i wyjechać. Ja
jak moje dzieci były małe to nawet jak byłam w pracy to myślałam co u nich, jak się
czują. A teraz wyjadą i nic ich nie obchodzi.” (B, 69)
„szkoda mi tych moich wnuków, bo ja nie wiem, czy pieniądze to wszystko. Ja myślę,
że oni woleliby żeby rodzice byli tutaj, na miejscu.” (B, 63)

Dziadkowie zwracali również uwagę na brak poradnictwa i wsparcia wychowawczego. Pomocna ich zdaniem w pokonywaniu problemów wychowawczych byłaby nie tylko przychylność środowiska, ale również odnalezienie w nim osób,
które mają podobne doświadczenia związane z opieką nad wnukami. Zdaniem
badanych wzmacniające byłoby wsparcie ze strony wszystkich innych dziadków,
którzy poprzez udział w grupach wsparcia, własną postawą i nastawieniem, a także dzieleniem się własnymi doświadczeniami pomogliby w szukaniu nowych
sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami wnuków, a także poprzez to
zwiększaliby dotychczasowe umiejętności w tym zakresie.
Warto podkreślić, że w opiece nad wnukami, dziadkowie dostrzegają również
pozytywne aspekty, mówiąc o korzyściach wynikających z ponownego doświadczania roli rodzica co daje im poczucie bycia potrzebnym, a chwile spędzone z wnukami są ich zdaniem najlepszą zachętą do podejmowania aktywności i wspominania
przeżytych lat. Bowiem jak pisze A. A. Zych (1995: 61) „kontakty z wnukami dają
osobom starszym nie tylko emocjonalną satysfakcję, ale także możliwość powrotu
myślą, wspomnieniem do pięknych, przeżytych etapów życia”.
„teraz kiedy zajmuję się wnukami jestem lepiej przygotowana do tych obowiązków.
Mogę poprawić to co wcześniej mi nie wychodziło, to trochę tak, jakby ktoś mi dał
drugą szansę. Chociaż bywa różnie, ale jak wnuczka przyjdzie, przytuli się to niczego
więcej do szczęścia nie potrzebuję.” (B, 69)
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„po tylu latach to już nawet ciężko wyobrazić sobie życie bez wnuków. Fajnie jest
towarzyszyć im szczególnie w tych dobrych chwilach, ale jak uda się pomóc jak no
coś im nie idzie to wtedy człowiek ma dopiero satysfakcję.” (D, 74)
„myślę, że wnuki dużo zyskali, że są z nami, my ich kochamy, zawsze bez względu na
wszystko i nawet jak teraz czasami jakoś tak nie idzie się dogadać, to myślę, że oni
będą kiedyś dla nas wdzięczni. No bo, no chyba inaczej być nie może.” (B, 63)

4. Wnioski
Wyniki badań wskazują, że opiekowanie się wnukami stawia przed dziadkami
wiele wyzwań, przyczynia się do powstawania problemów, ale daje też satysfakcję. Seniorzy różnie postrzegają swoją sytuację w zależności od ich stanu zdrowia, długości
trwania migracji, częstotliwości przyjazdów dzieci do kraju, a także stosunku innych
osób. Wyniki badań wskazują, że ich opinie powinny być brane pod uwagę, szczególnie w kontekście tworzenia programów wsparcia, które pomogłyby im w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i społecznych zarówno własnych jak i najmłodszego pokolenia pozostającego pod opieką seniorów. Aspekt ten jest istotny szczególnie
w sytuacji izolacji społecznej i braku pomocy ze strony instytucji, które towarzyszą
tym rodzinom na co dzień, tj. przedszkole, szkoła czy ośrodki pomocy społecznej.
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PODMIOTY WSPARCIA STARYCH RODZICÓW
W WARUNKACH MIGRACJI ICH DOROSŁYCH DZIECI

[ENTITIES SUPPORTING ELDERLY PARENTS IN THE CONTEXT
OF ADULT CHILDREN’S MIGRATION]

Abstract: After the Polish accession to the European Union in 2004, many Polish migrants
decided to stay abroad permanently. This situation has provoked social changes which
include the issue relating to the functioning of the elderly parents who stay in the country.
That issue generates a lot of questions about the actors of support system in the context of
the elderly parents who stay in the country and many questions about actual actions have
been taken by individual entities in that system.
Therefore, the main goal of article is indication the situation in which the elderly parents
have limited direct support from their adult children. Analysis of this type of phenomenon is
quite important, because in the Polish general system of support - formal and informal - that
usually a family plays the most significant role and completes a series of necessary duties.
Undoubtedly, an important issue is also the perception of the need for help for parents in
a group of migrants and expressing expectations from parents side in the face of crossborder family contacts.
The article has a form of theoretical considerations, which are a groundwork for future
empirical research.
Key words: migration, support and care, elderly parents, cross border, communication
Streszczenie: Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku wielu polskich migrantów podjęło decyzję o stałym pobycie za granicą. Taka sytuacja sprowokowała przemiany społeczne w szereg, których można zaliczyć zagadnienie odnoszące się do funkcjonowania starych rodziców pozostających w kraju.
Problematyka ta generuje wiele pytań dotyczących aktorów systemu wsparcia w kontekście pomocy starym rodzicom pozostającym w kraju i rzeczywistych działań podejmowanych przez poszczególne podmioty. Dlatego głównym celem artykuły jest zwrócenie
uwagi na sytuację, w której starzy rodzice mają ograniczone bezpośrednie wsparcie ze
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strony dorosłych dzieci. Analiza tego typu zjawiska jest o tyle istotna, gdyż w ogólnym systemie wsparcie - formalnym i nieformalnym – to rodzina najczęściej odgrywa najbardziej
znaczącą rolę i dopełnia szeregu niezbędnych obowiązków.
Niewątpliwie ważnym zagadnieniem jest też percepcja potrzeby pomagania rodzicom dorosłych dzieci, które wyemigrowały oraz wyrażanie oczekiwań ze strony rodziców w obliczu transgranicznych kontaktów rodzinnych.
Artykuł ma charakter rozważań teoretycznych, które stanowią konstrukt przyszłych badań empirycznych.
Słowa kluczowe: migracja, pomoc i opieka, starzy rodzice, transgraniczność, komunikacja

1. Wstęp
Piotr Szukalski (2004: 94) twierdzi, że jeśli spojrzy się na rodzinę z punktu widzenia jej funkcjonowania, to pomoc wewnątrzrodzinna jest nieodłącznym
elementem na każdym etapie jej rozwoju. Autor zwraca uwagę, że potrzeby nasilają się szczególnie na dwóch etapach życia rodziny. Pierwszy związany jest z formowaniem się małżeństwa, a szczególnie z pojawieniem się dzieci, kiedy to istota
ludzka jest właściwie totalnie zależna od drugiego, dorosłego człowieka. Drugi zaś
związany jest z końcową faza etapu pustego gniazda. Nie chodzi tylko o poczucie
osamotnienia. Faza etapu pustego gniazda wiąże się z potrzebą wsparcia emocjonalnego w sytuacji starzenia się, wchodzenia w wiek sędziwy, ale też z dostarczaniem konkretnych usług związanych z pogarszającym się często stanem zdrowia.
Skupiając się na tej fazie życia można zauważyć, że praktyka społeczna jest
różna. Część osób starych może liczyć na wsparcie swojej rodziny, natomiast część
boryka się z trudami samodzielnej egzystencji. Mogłoby się wydawać, że sytuacja
nie jest nadzwyczajna. Relacje rodzinne zawsze przyjmowały zróżnicowany charakter, zarówno obierając wektor pozytywny jak i negatywny. Odmienne są losy
poszczególnych rodzin, czy chociażby ich status społeczno-ekonomiczny, więc
dlaczego sytuacja samotnych, starych rodziców ma powodować specjalną uwagę
i zastanowienie? Czy faktycznie należy na samodzielną egzystencję starszego pokolenia patrzeć tylko z perspektywy realizacji wsparcia czy też należy ją rozpatrywać z uwzględnieniem kwestii etycznych i szerszej dyskusji na temat moralności
poszczególnych ludzi i całych społeczeństw.
Otóż w ostatniej dekadzie oprócz takich procesów jak poprawa kondycji zdrowotnej społeczeństwa i obniżona dzietność, wygenerowały problem coraz szybciej
starzejącego się społeczeństwa. Dodatkowo problem ten nasiliły procesy migracyjne związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Ale też z upływem czasu najstarsze pokolenie, które zazwyczaj nie podjęło decyzji o migracji zaczęło wchodzić
w wiek wymagający szeroko rozumianej pomocy. I w tym kontekście objawia się
„wyjątkowość” tej sytuacji. Najstarsze pokolenie w wyniku migracji swoich dzie-
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ci zostało pozbawione, bez względu na relacje rodzinne, bezpośredniego wsparcia.
„Produktem ubocznym” migracji stała się więc liczna kategoria osób, które w okresie starości będą musiały „zawalczyć” o siebie - przyjąć możliwe do realizacji strategie adaptacyjne. Dlatego należy zastanowić się, czy patrząc na zjawisko w ujęciu
makrospołecznym znacząco powiększająca się liczba osób starych, pozbawionych
bezpośredniego wsparcia jest naturalna w kontekście funkcjonowania całego społeczeństwa? Jacy są obecnie aktorzy wsparcia społecznego starszego pokolenia? A jak
jest jeśli weźmiemy pod uwagę transgraniczne kontakty rodzinne migrantów, kiedy
de facto brak jest bezpośrednich kontaktów z osobami bliskimi, przebywającymi za
granicą. Należy też dodać, że starzenie się społeczeństwa polskiego oprócz migracji
zagranicznych ma powiązania migracjami wewnętrznymi. Odpływ ludzi ze wsi powoduje, że tworzą się społeczności lokalne z wysokim odsetkiem starych osób. Jest
też relatywnie mały napływ siły roboczej z zagranicy i niewielkie migracje powrotne
średniego pokolenia (Duszczyk i in. 2014).
Poniższy artykuł bazując na literaturze przedmiotu stara się odpowiedzieć na
dwa pytania dotyczące aktorów wsparcia osób starych, tych którzy są na „miejscu”, i tych którzy wyjechali : jakie są opcje wsparcia i jak osoby stare adaptują się
do takiej sytuacji?
Ważnym zagadnieniem są też rozważania dotyczące komunikacji w kontekście informowania o swoich potrzebach i oczekiwaniach w rodzinach transgranicznych ale też:
• jak obie strony interakcji widzą nawzajem swoje położenie,
• jak rodzinni partnerzy interakcji widzą swoje role w kontekście wsparcia,
opieki, czy pomocy,
• czy w system opieki wchodzą też osoby spoza rodziny.
Zagadnienia te zostaną poddane rozważaniom w kolejnych częściach artykułu.

2. Starzy rodzice a migracja ich dorosłych dzieci
Podejmując tematykę wsparcia starych rodziców, których dorosłe dzieci wyemigrowały, należałoby się zastanowić o jak licznej grupie w ogóle jest mowa. Jak
liczna grupa wymaga wsparcia? Niestety trudno jest to jednoznacznie określić
z kilku powodów.
Po pierwsze nie ma danych jak wielu rodziców uwikłanych w transgraniczne
relacje rodzinne rzeczywiście wymaga owego wsparcia, rozumianego nie tylko jako
wsparcie emocjonalne, ale też jako działania, które wymagałby stałego kontaktowania się z rodzicem chociażby w celu zaspakajania codziennych potrzeb - robienie
zakupów, pomoc w organizowaniu różnych spraw (np. związanych ze stanem zdrowia). Nie ma też danych na temat rodziców, którzy wymagają stałej opieki.

140

Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet

Po drugie ważna staje się kwestia, jak wielu rodziców oczekuje/ chcą pomocy
i wsparcia ze strony swoich dzieci. Obserwacje życia codziennego pokazują, że
rzeczami, na których bardzo zależy seniorom jest utrzymanie jak najdłużej samodzielności oraz pozostanie niezależnym. Ponadto dochodzi też kwestia wspólnej,
ale przede wszystkim prawdziwej wiedzy na temat sytuacji rodziców i chęci komunikowania potrzeb.
Wreszcie po trzecie określenie liczby osób, które pozostały bez bezpośredniego wsparcia swoich dorosłych dzieci w wyniku ich migracji, najprościej rzecz
ujmując, sprowadzałoby się tylko i wyłącznie do wzięcia pod uwagę osób, których
dzieci są jedynakami. Jednak jest to podejście nader uproszczone. Przy określeniu
owej liczby należałoby wziąć pod uwagę rodzeństwo, krewnych i ogólnie relacje
rodzinne, często niestety skomplikowane oraz możliwości, ale też i chęci podjęcia
opieki ze strony potomstwa, które zostało w Polsce. A to jest dość trudne do zweryfikowania w procesie określenia wielkości omawianej populacji.
Widzimy więc, że oszacowanie populacji rodziców wymagających wsparcia
i/ lub opieki jest sprawą skomplikowaną. Skalę zjawiska pośrednio ukazują dane
statystyczne.
„Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 wykazały, że w końcu marca 2011 roku za granicą przebywało powyżej 3 miesięcy 2017
tys. osób zameldowanych w Polsce na stałe, w tym ponad 1560 tys. przebywało 12
miesięcy i więcej (GUS 2012)”. Natomiast dane z końca 2014 roku mówią, że „(…)
poza granicami Polski przebywało czasowo około 2320 tys. mieszkańców naszego
kraju, to jest o 124 tys. (5,6%) więcej niż w 2013 roku” (GUS 2015).
Oczywiście część z osób migrujących to dzieci, bądź, też osoby, które nie mają
już rodziców. Aczkolwiek jeśli zwrócimy uwagę na analizy Izabeli Grabowskiej –
Lusińskiej i Marka Okólskiego (2009: 96), przesłanką do oszacowania liczby starych i starzejących się rodziców pozostających w Polsce będą też dane dotyczące
dominujących przedziałów wiekowych osób opuszczających Polskę. Otóż dwie
najliczniejsze grupy migrantów poakcesyjnych to osoby w przedziale wiekowym
od 20 do 24 i 25 i 29 roku życia (ponad 50%). Jeśli weźmiemy pod uwagę upływ
czasu od momentu opublikowania powyższych danych (2009 rok) i rok wstąpienia do Wspólnoty (2004), to nietrudno się doliczyć, że gros rodziców jest na
przedpolu starości lub w początkowym jej okresie. Są to informacje, które świadczą o tym, że grupa osób pozbawionych bezpośredniego wsparcia potomstwa
ze względu na ich migrację jest liczna. Argumentem przemawiającym również
za tym, że rozmiar omawianej populacji może być duży są też badania Krystyny
Iglickiej (2010: 33) dotyczące migracjach powrotnych Polaków. Z badań wynika,
że ich charakter nie jest sprecyzowany, czyli powrót nie musi być ostateczny. Mogą
znowu wyemigrować. Natomiast Główny Urząd Statystyczny (2014) podaje, że
w roku 2013 liczba wyjazdów wciąż przewyższała liczbę powrotów.
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Podsumowując powyższe dociekania można postawić hipotezę o potencjalnie wysokim odsetku ludzi w ogólnej populacji osób starych, które z racji na migracje swoich dzieci pozostały bez bezpośredniego wsparcia z ich strony.
Tematyka migracji dorosłych dzieci i powiązaną z nią sytuacją starych rodziców posiada wyłącznie kontekst ilościowy. Równolegle występuje szereg procesów
emocjonalnych i społecznych, które mają wpływ na charakter życia seniorów.
Okazuje się, że nie tylko świat nauki, ale też praktycy są żywo zainteresowani tym
zagadnieniem.
Portal internetowy starsirodzice.pl [dostęp: 13 maja 2016] jest skierowany
do seniorów, ale też do ich dorosłych dzieci - 40-sto i 50-latków. Jak sami o sobie
piszą jest to: „pierwsze miejsce w Internecie stworzone z myślą o dorosłych dzieciach starzejących się rodziców, pionierski poradnik tworzony na bazie doświadczenia Czytelników jak i Ekspertów ds. starzenia się, miejsce dyskusji dorosłych
dzieci i ich rodziców” (http://starsirodzice.pl/o-nas, [dostęp: 15 maja 2016]). Między innymi znajdują się tam treści skierowane do osób, które wyemigrowały i pozostawiły swoich rodziców w Polsce.
Redakcja portalu zauważa, że dysonans pojawiający się w związku z decyzją migracyjną, w kontekście pozostawienia starych rodziców w kraju może być
redukowany poprzez zapewnienie im lepszej przyszłości ekonomicznej (http://
starsirodzice.pl/samotni-rodzice-emigrantow-cierpia, [dostęp: 15 maja 2016]).
I rzeczywiście, poniekąd można zauważyć to w danych prezentowanych przez
Łukasza Krzyżowskiego i Janusza Muchę (2012: 204). Autorzy na podstawie badań własnych przeprowadzonych na grupie 256 osób mieszkających na Islandii
stwierdzają, że ponad połowa ankietowanych (56%) finansowano wspiera swoich
rodziców mieszkających w Polsce (tab. 1).
Tabela 1. Formy i zakres pomocy udzielanej rodzicom przez badanych migrantów (w %)
Rodzaj pomocy

Tak

Nie

Pomoc osobista
Praktyczna pomoc domowa
Pomoc w dokumentach
Wsparcie emocjonalne, troska, doradzanie
Wsparcie finansowe

1
42
28
48
56

99
58
72
52
44

Źródło: Krzyżowski Ł., Mucha J., (2012), Opieka społeczna w migracyjnych sieciach rodzinnych. Polscy migranci
w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 204

Aczkolwiek, co zdecydowanie bardziej podkreślają redaktorzy portalu starsirodzice.pl, mimo że decyzja migracyjna jest ciężkim przeżyciem dla osób wyjeżdżających, migranci nie są w stanie wyobrazić tego, co czują ich rodzice. Autorzy
piszą:
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Mimo że osoba, która wyjeżdża zdaje sobie sprawę z bólu i tęsknoty za pozostawionymi
w kraju, to nie jest w stanie wyobrazić sobie cierpienia bliskich. Często emigrant nie
uczestniczy w tęsknocie swojej matki, nie pomaga uporać się z codziennym trudem
i samotnością oraz nie jednoczy się w przeżywaniu i przezwyciężaniu pustki spowodowanej brakiem bliskości. Wiele z pośród osób pozostawiających swoich rodziców,
chciałoby oszczędzić im cierpień. Niemniej jednak w natłoku nowych obowiązków,
pod wpływem stresu związanego ze zmianą środowiska zawodowego oraz kulturowego, często emigranci nie są w stanie udzielić wsparcia rodzicom. Niejednokrotnie nie
dostrzega się ich problemów, powstałych w wyniku utraty kontaktu z dziećmi. [http://
starsirodzice.pl/samotni-rodzice-emigrantow-cierpia, dostęp 13 maja 2016]

Autorzy zwracają też uwagę na fakt, o ile dzieci czekają na opuszczenie domu,
to zazwyczaj rodzice nie są przygotowani na ich odejście. Ponadto dzieci często
opuszczają dom w najtrudniejszym okresie życia rodzica. Pojawiają się oznaki starzenia, czasami wypalenie zawodowe, przejście na emeryturę, pojawia się jednocześnie syndrom pustego gniazda. Dziecko opuszcza dom pozostawiając rodzica
w nowej sytuacji, do której dobrze byłoby aby się przystosował, ale też niejednokrotnie w nastrojach depresyjnych. Rodzice odczuwają brak bliskości, troski,
czy to właśnie nawet opieki (http://starsirodzice.pl/samotni-rodzice-emigrantow-cierpia, [dostęp: 13 maja 2016]).
Samo „wchodzenie” w starość jest trudnym procesem. Negatywne odczucia
może potęgować odejście dzieci w ogóle. W przypadku migracji dochodzi brak
kontaktu fizycznego. „Nawet współczesne metody komunikacji jak telefon czy
Skype nie są w stanie odwzorować prawdziwych więzi międzyludzkich, które powstają w wyniku kontaktu fizycznego człowieka z człowiekiem.” (…) Mowa „(…)
tu o kontakcie wzrokowym, nawiązaniu interakcji mimicznej i ruchowej. Rodzice
pozbawieni takiej możliwości stają się okaleczeni emocjonalnie” (http://starsirodzice.pl/samotni-rodzice-emigrantow-cierpia, [dostęp: 13 maja 2016]). Seniorzy
znalazłszy się w takiej sytuacji muszą poradzić sobie z własnymi emocjami, ale
też nauczyć się nowych ról społecznych – osoby starej, osoby być może samotnej
w tym „opuszczonego” rodzica.
Dochodzi też kwestia obowiązku i chęci zajęcia się rodzicami po wyjeździe z kraju. O ile chęci leżą w zakresie moralności, to obowiązek jest dodatkowo, choć tylko
w ograniczonym stopniu regulowany prawem. Wprawdzie zapis w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, Stosunki między rodzicami a dziećmi, art. 87 brzmi: „Rodzice
i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.” (Dz.U. 1964 Nr 9
poz. 59, art. 87), to jednak nie wiąże się ze stosowaniem jakichkolwiek sankcji, gdy nie
wywiązują się z tego obowiązku.
Z kolei redaktorzy portalu starsirodzice.pl tak odnoszą się do tego zagadnienia:
Moralny aspekt nie pozostawia złudzeń – dzieci powinny zająć się swoimi rodzicami, niezależnie od tego, w jaki sposób ułożyło się ich życie. (…) Dorosłe dzieci nie
powinny chować się za barierą kilometrów, które skutecznie wydają się przyciszać
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problem. Sam fakt tego, że rodzice są daleko i nie widzimy ich problemów, nie świadczy o tym, że tych kłopotów nie ma, że przestają istnieć wraz z wyjazdem dzieci. Co
więcej, dorosły i odpowiedzialny człowiek musi zdawać sobie sprawę z faktu, że wiara
w zapewnienia rodziców pt. „Daję sobie radę” to za mało. Potrzebna jest tu wnikliwa
obserwacja sytuacji, mały „podgląd” mieszkania, rodziców, wiele rozmów. (http://
starsirodzice.pl/eurosieroty-w-podeszlym-wieku-czyli-co-z-rodzicami-emigrantow
[dostęp: 13 maja 2016]).

Widzimy, że nacisk jest bardziej kładziony na poczucie moralności i aspekty
etyczne aniżeli prawne. Natomiast wyłania się kolejny wątek ważny w kontaktach
transgranicznych pomiędzy rodzicami i dziećmi – komunikowanie faktycznej sytuacji. Rodzice często nie chcąc obarczać dzieci swoimi problemami, nie informują potomstwa o faktycznym stanie zdrowia, potrzebach, oczekiwaniach, ogólnie o swoich troskach i problemach. Autorzy portalu zatem zwracają uwagę, że
jednym z zadań odpowiedzialnego, dorosłego dziecka przebywającego za granicą
powinna być wnikliwa obserwacja życia rodzica. Jest to ważne aby móc reagować
na konkretne potrzeby i nie doprowadzić do sytuacji, którą ze względu na upływ
czasu będzie trudno rozwiązać.
Pokrótce zarysowując problematykę starych rodziców i ich dorosłych dzieci – emigrantów, czas jest odpowiedzieć na pytanie: kto faktycznie powinien ich
wspierać i pomagać. A może należy jeszcze bardziej dopracować problem badań
i sformułować pytanie: jakie są w ogólnie możliwości wsparcia i pomocy na rzecz
starych rodziców przez dorosłe dzieci. Podejmując próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie, w kolejnym podrozdziale przyjrzymy się nieformalnym i formalnym aktorom wsparcia.

3. Aktorzy systemu pomocy z perspektywy transgranicznych
kontaktów rodzinnych
Aktorami wsparcia z perspektywy transgranicznych kontaktów rodzinnych
mogą być różne osoby, grupy społeczne i instytucje. Będą to: wnukowie, dzieci,
krewni, przyjaciele, instytucje pomocy społecznej podlegające zarówno pod I, II
jak i III sektor oraz ogólnie państwo ze swoją polityka społeczną. Właściwie czy
relacje rodzinne będą miały charakter krajowy czy transgraniczny, aktorzy wsparcia pozostaną tacy sami, lecz ich rola może ulec znaczącej modyfikacji ze względy
na fakt migracji dzieci.
Zanim przedstawieni zostaną poszczególni aktorzy systemu wsparcia, należy przyjrzeć się, jakie mają poglądy na temat tego, kto powinien pomagać osobom starszym społeczeństwa krajów europejskich w porównaniu do przekonań
funkcjonujących w społeczeństwie polskim. Szczegółowe wyniki przedstawiono
w wykresie 1.
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Wykres 1. Poczucie obowiązku
opieki osobistej
nad osobami starszymi
S
M
\

Źródło: Źródło: Krzyżowski Ł., Mucha J., (2012), Opieka społeczna w migracyjnych sieciach rodzinnych. Polscy
migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, Kultura i Społeczeństwo, nr 1, s. 80 [za:] SHARE, N=8500

Z opracowań Krzyżowskiego i Muchy (2012) dokonanych na podstawie danych SHARE wynika, że prawie połowa (47%) Polaków uważa, że w największym
stopniu, a właściwie całkowicie rodzina powinna realizować obowiązek opieki
nad osobami starszymi, Natomiast średni wynik dla wszystkich badanych krajów europejskich wynosił 27%. Jednocześnie Polacy wśród wszystkich badanych
społeczeństw europejskich najrzadziej wyrażali pogląd, że to państwo całkowicie
powinno ponosić odpowiedzialność za ludzi starych. Takiej odpowiedzi udzieliło
poniżej 10% badanych Polaków. Ten wynik jest całkowicie przeciwny, niż przykładowo wynik uzyskany w Danii, gdzie aż 92% respondentów jest zdania, że odpowiedzialność za opiekę nad osobami w starszym wieku w pełni powinno ponosić
państwo.
Badania wskazują, że w Polsce jest preferowany i utrwalony familiarystyczny
model zabezpieczeń. Powstaje jednak pytanie, czy te wyniki uległyby znaczącej
zmianie lub tylko modyfikacji, gdyby badania przeprowadzono w grupie polskich
migrantów mieszkających poza krajem pochodzenia? Dlatego można postawić
kolejną hipotezę, że istnieje duże prawdopodobieństwo (może nie od razu zmiany
poglądów odnoście odpowiedzialności za opiekę nad osobami starszymi) pojawienia się większych, a zarazem bardziej sprecyzowanych oczekiwań, co do zaangażowania się instytucji państwowych w opiekę nad osobami starymi pozbawionymi bezpośredniego wsparcia rodziny.
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Tutaj warto przywołać słowa Krzyżowskiego (2012: 126):
Zobowiązania dzieci wobec starszych rodziców, w tym czynności opiekuńcze, są stosunkowo trwałym elementem polskiego systemu kulturowego dodatkowo podtrzymywanego przez brak instytucjonalnego wsparcia. W sytuacji migracji zarobkowej
zobowiązania te są modyfikowane, ale nie ulęgają zanikowi. Warto też podkreślić, że
transfery międzygeneracyjne nie są jednostronne (rodzice również pomagają swoim dzieciom) pracującym za granicą i nie wszyscy starzy rodzice wymagają opieki.
(…) W sytuacji migracji strategie wsparcia i opieki ulegają przekształceniom, ale nie
zanikają. Realizacja tych strategii przez migrantów może być zarówno źródłem solidarności grupowej, integracji i poczucia włączenia (sens of belonging) do struktur dominującego społeczeństwa wysyłającego, jak i źródłem napięć, konfliktów i poczucia
wykluczenia ze struktur społeczeństwa przyjmującego.

Autor sugeruje, że za familiarystyczny model wsparcia członków rodziny
w Polsce jest determinowany przez: - z jednej strony uwarunkowania kulturowe, z drugiej - brak instytucjonalnego wsparcia. Rzeczywiście instytucje z I sektora nie są jeszcze przygotowane do pomocy dużej ilości osobom starszym, które
nie mogą liczyć na bezpośrednie wparcie rodziny, lecz sektor prywatnych usług
pomocowo-opiekuńczych stale się rozrasta, a organizacje pozarządowe dostrzegają potrzeby związane ze starzeniem się społeczeństwa, więc na tym polu też
pojawia się coraz więcej ofert. Krzyżowski zwraca też uwagę na to, że w sytuacji
migracji tworzą się pewnego rodzaju strategie wsparcia rodziców pozostających
w Polsce. Poniekąd pisze także o tym portal starsirodzice.pl (http://starsirodzice.
pl/eurosieroty-w-podeszlym-wieku-czyli-co-z-rodzicami-emigrantow [dostęp 7
maja 2016]).
Redaktorzy portalu zwracają uwagę, że wsparcie, pomoc, czy nawet opieka dla
starzejących się rodziców nie musi się wiązać z często najczarniejszym scenariusz
dla migranta, czyli z powrotem do kraju na stałe. Przede wszystkim niezbędna jest
konkretna rozmowa z rodzicami i z rodzeństwem, by dokładnie określić, w jakiej
sytuacji tak naprawdę znajdują się rodzice, jakiego rodzaju opieki i wsparcia aktualnie potrzebują, a następnie ustalić, jak należy zorganizować i komu powierzyć
konkretne zadania. Twórcy portalu proponują kilka rozwiązań: układ z rodziną,
czyli najczęściej z rodzeństwem. Jednak podkreślają też, że z czasem dochodzi do
konfliktów. Rodzeństwo pozostające w kraju zadaje pytanie – dlaczego ja? A z kolei migrantom wydaje się, że jest to naturalna kolej rzeczy, skoro ktoś nie wyjechał.
Układ może być jakimś wyjściem z sytuacji, o ile jest układem, a nie zrzuceniem
odpowiedzialności. Należy bowiem doprecyzować też, w jakim zakresie i w jakiej formie w opiece będą partycypować dorosłe dzieci pracujące za granicą. Ewidentnie docenia się ich rolę we wsparciu ekonomicznym. Kolejną propozycją jest,
angażowanie dalszych krewnych lub proszenie o pomoc przyjaciół, co też budzi
szerokie dyskusje. Jest jeszcze możliwość zabrania rodziców za granice, ale i to jest
bardzo trudne, głównie ze względu na koszty.

146

Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet

Chociaż właściwie istnieje kilka rozwiązań i rzeczywiście wsparcie nieformalne, a w tym rodzinne jest najczęstszą formą pomocy w ogóle, to nie należy
zapominać, że na ogół członkami rodziny opiekują się kobiety, o czym już w latach 80-tych mówił Raport Barcleya dotyczący tak zwanej wspólnotowej pracy socjalnej (Graham 1999: 127-144). Natomiast co dzieje się w sytuacji, kiedy kobiety
wyjeżdżają? Jest to zasadne pytanie, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach procesy migracyjne charakteryzuje duża feminizacja. Czy można liczyć na krewnych,
sąsiadów przyjaciół? Allan Graham (1999: 134-142) jest zdania, że sąsiedzi bardzo
silnie wyznaczają granice prywatności, i o ile można czasami liczyć na drobne
uprzejmości, to regularna pomoc, a już na pewno stała opieka nie są brane pod
uwagę. Natomiast charakter stosunków pomiędzy przyjaciółmi jest raczej towarzysko-rozrywkowy. Dlatego opieka jest czynnością, która też raczej nie wchodzi
w zakres relacji przyjacielskich. Aczkolwiek trzeba podkreślić, że Graham pisał
o społeczeństwie amerykańskim, więc czynnik kulturowy w postrzeganiu pomocy i opieki nie pozostaje bez znaczenia.
Ważnym aktorem wsparcia dla seniorów, których dzieci są za granicą powinno
być także państwo i wszelkiego rodzaju podlegające mu instytucje wsparcia, pomocy i opieki społecznej. Jednakże dostrzegane są nadal znaczne deficyty usług w zakresie opieki. W tej sytuacji wsparcie udzielane przez państwo musi być odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb rodzin znajdujących w sytuacji transgranicznej. Ale
podstawą musi być dogłębna eksploracja potrzeb rodzin migracyjnych, która będzie
wyznaczała zakres praktycznych działań i podział ról opiekuńczych otaczających
starego człowieka (Kawczyńska - Butrym, Kruk 2015: 212).
Trzeba więc podkreślić, że w Polsce głównym aktorem wsparcia osób starych
w relacjach transgranicznych nadal jest rodzina. Można jednak przewidywać, że
model familiarystyczny nie tylko z racji na migracje, ale ze względu na starzenie
się społeczeństwa będzie najprawdopodobniej przekształcał się powoli w instytucjonalny model wsparcia. Również biorąc pod uwagę procesy migracyjne, wsparcie rodziny opiekującej się starszym pokoleniem ze strony różnych instytucji lokalnych i państwowych z czasem będzie coraz bardziej niezbędne.

4. Kontekst badawczy zamiast zakończenia
Celem powyższych rozważań było dotarcie do pewnej konkluzji, ale zarazem
do punktu wyjścia do badań empirycznych. Mianowicie w całej dyskusji na temat
wsparcia rodziców – seniorów, których dzieci wyemigrowały ważnym aktorem
opisywanej sytuacji społecznej są oni sami. Jak na wstępie artykułu zauważono,
nie każdy rodzic wymaga pomocy, opieki, nawet czasami nie oczekuje wsparcia.
Bywa też, że oczekuje, ale nie może na nią liczyć. W takich sytuacjach - czy to
z przymusu, czy to z wyboru - odpowiedzialność za organizację dnia codzienne-
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go, życia, organizację różnych form pozarodzinnego wsparcia ponoszą właśnie
seniorzy. Można przypuszczać, że rodzina żyjąca w niedalekiej odległości, bądź
pod jednym dachem, z którą się jest dodatkowo w dobrych stosunkach może wytyczać seniorom rytm dnia, tygodnia, dostarczać obowiązków. Jednak w obliczy
migracji dorosłych dzieci senior, czy chce, czy nie chce musi się przystosować, bez
odgórnej pomocy lub wytycznych. I tu pojawiają się pytania, które jednocześnie
stanowią robocze problemy badawcze:
• Jakie są strategie adaptacyjne ludzi starych pozbawionych bezpośredniego
wsparcia rodziny?
• Czy można stworzyć/czy istnieje katalog zachowań podejmowanych przez
ludzi starych w sytuacji związanej z wyjazdem dzieci, które ułatwiają bądź
utrudniają codzienne funkcjonowanie, a tym samym ujawniają potencjalne
obszary wsparcia i możliwości „autowsparcia”?
• Czy istnieją czynniki bezpośrednio związane z wyjazdem dzieci wpływające
na kształtowanie się losów starych rodziców pozostających w Polsce oraz na
przyjmowane przez ludzi starych strategie adaptacyjne?
• Jakimi aktorami wsparcia są seniorzy sami dla siebie?
Adaptacja w tym przypadku będzie definiowana jako: „proces przystosowania się
do nowych warunków życiowych, który prowadzi do realizacji zakładanych celów, podlegający konfrontacji z wymogami grupy „własnej”, „odniesienia” oraz
podmiotowym „ja”. Dodatkowo proces ten przyjmuje różne formy ze względu na
posiadane środki jak i zakładane cele” (Winiecka 2015: 219). Definicja ta daje
szerokie pole do analiz procesu adaptacji. Włącza w ten proces zarówno rodzinę, innych seniorów, różnego rodzaju instytucje oraz zasoby, które wpływają na
potencjalne przyjmowane strategie. Dodatkowo proces ten jest traktowany temporalnie. Czyli bierze pod uwagę co było i jakie były plany i wyobrażenia, jak jest
i co mam w danym momencie oraz jakie mam oczekiwania i co się stanie przy
posiadanych środach - czy owe środki zapewnią mi realizację zakładanych celów.
Analiza strategii adaptacyjnych nie tylko prawdopodobnie ujawni przyjmowane
formy zachowań w konkretnej grupie seniorów, ale też wskaże luki w systemach
nieformalnego i formalnego wsparcia, pomocy i opieki.
Pytania o adaptację do sytuacji, gdy człowiek jest pozbawiony bezpośredniego wsparcia najbliższych, są bardzo istotne. Dopóki człowiek nie znajdzie się
w takiej sytuacji najprawdopodobniej nie wie na kogo może liczyć i tutaj ważne są
odwołania do teorii sieci społecznych i teorii wymiany. Cykl życia człowieka też
nie pozostaje bez znaczenia, a procesowi adaptacji i obieranym strategiom charakter nadaje kontekst transgraniczny i transnarodowy.
Nie tylko migracje dorosłych dzieci, ale proces starzenia się społeczeństwa
będą wymuszały na seniorach nowe formy organizowania się, samopomocy, komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań. Adresatami tych potrzeb i oczekiwań
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mogą być całkiem inne jednostki i grupy niż te, które wchodzą w skład rodziny,
a tym samym z aktorami wsparcia bezpośredniego seniorzy mogą pozostawać
w bardzo sformalizowanych stosunkach.
Nie wątpliwie przed seniorami, których dzieci wyemigrowały zaczęła rysować się nowa rzeczywistość. Jest to pewnego rodzaju laboratorium społeczne,
z którego będą czerpać przyszłe pokolenia. Nie koniecznie pokolenia osadzone
w kontekście transgranicznym, ale takie, które będą miały zdecydowanie ograniczone wsparcie ze strony młodszych, nie dla tego, że wyjechali, ale dlatego, że
prawdopodobnie będzie ich nieproporcjonalnie mniej.
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POSTAWY SENIORÓW WOBEC ZAGRANICZNYCH
MIGRACJI ICH DOROSŁYCH DZIECI
[THE SENIORS’ ATTITUDES TOWARDS FOREIGN MIGRATIONS OF
THEIR ADULT CHILDREN]

Abstrakt: Among the various phenomena that significantly define today’s reality, an important role have migrations. People move from place to place in search of a better life,
a secure life or space to pursue their own aspirations and dreams. As many migrants, as
many reasons for migration and its consequences - the good ones, but these negative too.
The consequences of migrations of young people can be seen in the context of the macrosocial (eg. the demographic, economic) or micro-social (eg. the individual, family). When
we analyze the negative effects of migration in the micro-social perspective, often the
attention draws to the problems that the family affected by migration have to cope with.
There are papers about the crisis in marital relationships, school or upbringing difficulties
of left behind children, or the phenomenon of euro-orphanhood. But hardly anyone wonders about the consequences of migrations of adult children with whom their older age
parents must face. This is an issue - as yet - insufficiently recognized in Polish literature.
The aim of the proposed paper is to discuss the attitudes of old people against foreign
migrations of their adult children. The basis of the presented content is a reference to the
three components of attitude - the cognitive, emotional and behavioral, as well as the presentation of available research results.
Keywords: the elderly, adult children, attitude, care, migration
Streszczenie: Wśród różnych zjawisk, które w znaczący sposób definiują dzisiejszą rzeczywistość, należy wymienić migracje. Ludzie wędrują po świecie, w poszukiwaniu lepszego
bytu, bezpiecznego życia czy też przestrzeni do realizacji własnych aspiracji czy marzeń.
Ilu migrantów, tyle powodów migracji i ich konsekwencji – tych dobrych, ale i tych negatywnych. Następstwa zagranicznych wyjazdów ludzi młodych można rozpatrywać w kontekście makrospołecznym (np. demograficznym, ekonomicznym) albo mikrospołecznym
(np. jednostkowym, rodzinnym). Kiedy analizowane są negatywne skutki migracji w perspektywie mikrospołecznej, często zwraca się uwagę na problemy, z jakimi musi zmagać
się rodzina dotknięta migracją. Pisze się o kryzysie relacji małżeńskich, o trudnościach
szkolnych czy wychowawczych pozostawionych dzieci, czy też o zjawisku eurosieroctwa.
Lecz mało kto zastanawia się nad następstwami zagranicznych wyjazdów dorosłych dzieci, z którymi muszą zmierzyć się ich starsi wiekiem rodzice. Jest to zagadnienie, jak dotąd,
w stopniu niewystarczającym rozpoznane w literaturze polskiej.
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Celem artykułu jest omówienie postaw ludzi starych wobec zagranicznych wyjazdów ich
dorosłych dzieci. Podstawą prezentowanych treści będzie odniesienie do trzech komponentów postawy - poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego i w nawiązaniu do nich,
przedstawienie dostępnych wyników badań.
Słowa kluczowe: ludzie starzy, dorosłe dzieci, postawa, opieka, migracje

1. Wprowadzenie
Rosnąca liczba ludzi starych oraz migracje, czyli swobodne przemieszczanie
się ludzi zarówno w obrębie jednego kraju, jak i poza jego granice, to z całą pewnością istotne cechy wyróżniające współczesność. Zjawiska te są ze sobą powiązane.
Zwiększający się udział seniorów w strukturze demograficznej społeczeństwa polskiego jest następstwem m.in. niskiego przyrostu naturalnego, poprawiających się
warunków życia czy postępu medycznego, co w konsekwencji prowadzi do obniżania umieralności. Również niemałe znaczenie odgrywają migracje ludzi młodych.
W poszukiwaniu pracy, lepszych warunków życia, czy możliwości rozwoju, młodzi
wyjeżdżają do innych państw, gdzie zakładają rodziny i układają sobie życie.
Raporty publikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, iż od wielu
lat Polska ma ujemne saldo migracji1. Mimo, że w latach 2008-2010 zauważalny
był spadek liczby Polaków i Polek przebywających za granicą na czas określony,
od 2013 roku znów zwiększeniu uległ zasób imigracyjny naszych obywateli w innych państwach.
„Szacuje się, że w końcu 2013 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około
2196 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 66 tys. (3,1%) więcej niż w 2012 roku.
W Europie w 2013 r. przebywało około 1891 tys. osób (w 2012 roku – około 1816
tys.), przy czym zdecydowana większość – około 1789 tys. – emigrantów z Polski
przebywała w krajach członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła się o 69 tys. w stosunku do 2012 roku. Wśród krajów należących do UE, nadal najwięcej osób przebywało
w Wielkiej Brytanii (642 tys.), Niemczech (560 tys.), Irlandii (115 tys.) oraz w Holandii (103 tys.) i we Włoszech (96 tys.)” (Kostrzewa, Szałtys 2014: 2).

Ważną informacją jest również ta, iż ponad 75% czasowych emigrantów z Polski, przebywa poza granicami kraju co najmniej 12 miesięcy (Kostrzewa, Szałtys
2014). Jest to zatem na tyle długi okres, że rodzina dotknięta sytuacją migracji
– czyli rozłączeni małżonkowie, pozostawione dzieci, czy starsi wiekiem rodzice
– musiała zmierzyć się z następstwami decyzji o migracji.

1

Pod koniec roku 2014 wynosiło ono – 15750. Dostępne na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/glowne-kierunki-emigracji-i-imigracji-w-latach-1966-2014migracje-na-pobyt-staly,4,1.html [Data dostępu: 21.06.2016 r.]
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Rozłąka z osobami bliskimi to trudne doświadczenie po pierwsze dla dziecka, które traci możliwość codziennego kontaktu z rodzicem i nie jest ważne, czy
dziecko, ma pięć, dziesięć czy piętnaście lat. Zagraniczny wyjazd współmałżonka
powoduje także szereg reperkusji dla pozostającej w kraju drugiej połowy – rośnie
liczba obowiązków, rozszerza się zakres odpowiedzialności, a nierzadko pojawia
się poczucie pustki czy osamotnienia. W literaturze przedmiotu jest wiele tekstów
omawiających wspomniane tematy (Gizicka, Gorbaniuk, Szyszka 2010; Danilewicz 2006 i 2010; Kawczyńska-Butrym 2014a i 2014c; Gorbaniuk, red. 2007; Lasik
1993; Kolarska-Bobińska red. 2007; Kozak 2010). Znacznie rzadziej analizowane są konsekwencje zagranicznych wyjazdów dorosłego potomstwa, odczuwane
przez starszych wiekiem rodziców. A przecież oni również na różne sposoby muszą stawić czoła decyzji migracyjnej osób im bliskich.
Opracowanie nawiązuje do problemów, jakich doświadcza najstarsze pokolenie w sytuacji migracji ich dorosłych dzieci, wyjeżdżających z kraju głównie
w poszukiwaniu pracy. Treść rozdział koncentruje się wokół postaw osób starszych wobec zagranicznego wyjazdu ich dzieci, a dokładniej – wokół przyjętych
w literaturze trzech podstawowych komponentów postawy: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego Na podstawie dostępnych wyników badań polskich
i zagranicznych, zostały w nim przedstawione postawy starych rodziców pozostających w kraju wobec decyzji migracyjnej syna/ córki.. Choć wymienione części
składowe postawy trudno oddzielić, bo nakładają się na siebie i wzajemnie się warunkują, zostanie podjęta próba odrębnej analizy każdego z tych komponentów.

2. Poznawczy komponent postawy
Pierwszy komponent postawy - poznawczy – rodzi pytanie o wiedzę seniorów.
W odniesieniu do interesującego nas zjawiska migracji, należy zapytać co starsi wiekiem rodzice wiedzą o planach wyjazdowych swoich dzieci? Czy uczestniczą w procesie podejmowania decyzji o migracji czy też nie? Co wiedzą na temat życia dzieci
za granicą? Co wiedzą na temat planów powrotu syna/córki? Dostępne wyniki badań
pomogą w udzieleniu odpowiedzi na tak stawiane pytania. Zanim jednak to nastąpi,
należy zwrócić uwagę na istotną cechę współczesnego pokolenia seniorów, jaką jest
specyfika procesu socjalizacji czy dorastania, któremu zostało ono poddane.
Współcześni seniorzy to generacja jedyna w swoim rodzaju – są to świadkowie historii, uczestnicy ważnych dla naszego kraju wydarzeń politycznych i społecznych, które wycisnęły piętno na przebiegu ich życia. Dorastali i żyli w trudnych
czasach wojennych czy powojennych, co w znaczący sposób wpłynęło na ich system wartości i sposób postrzegania rzeczywistości. Elżbieta Trafiałek pisze: „współczesne pokolenie ludzi starych w Polsce cechuje bezprecedensowa, wygenerowana
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historią – pokora” (2006: 101). Dzisiejszy senior nie ma wygórowanych potrzeb,
posiadanie rodziny i osób bliskich jest dla niego ogromną wartością, a nawet
„wraz z wiekiem zwiększa się jego zapotrzebowanie na codzienne kontakty z najbliższymi, na obecność i życzliwość osób, którym ufa (…). Odczuwa też ogromną potrzebę akceptacji oraz aktywności, pełnienia ról społecznych, prawdziwego i w miarę możliwości
pełnego uczestnictwa w codziennym życiu wspólnot rodzinnych” (Trafiałek 2006: 101)

W związku z tym, kulturowe i historyczne uwarunkowania, sposób postrzegania
rodziny i ról poszczególnych jej członków, jak też wiedza, którą zdobyli seniorzy
w wyniku osobistych doświadczeń (często przybierająca postać mądrości życiowej) (Halicka, Pędich 2002; Kramkowska 2013) przekładają się na ich postawę
wobec zagranicznych migracji potomstwa.
Z badań prowadzonych w latach 2010-2012 przez Łukasza Krzyżowskiego
wśród polskich migrantów w Islandii i Austrii oraz ich rodziców przebywających
w Polsce wynika, że decyzja migracyjna, zwłaszcza podejmowana w kontekście
migracji zarobkowej, zapadała po wspólnym jej uzgodnieniu przez wszystkich
domowników. Seniorzy byli zatem włączani w proces ustalania dalszego scenariusza życia rodzinnego – jego kształtu i ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.
Wydaje się jednak, że po pierwsze – doświadczenia życiowe seniorów, a po drugie – niekompletny zasób posiadanych informacji wpływały na ich początkowy,
neutralny stosunek wobec wyjazdu dzieci.
Krzyżowski w swojej książce przytacza następujący fragment wywiadu z jednym
z rodziców migranta: „Badacz: Jak Pani zareagowała, gdy się dowiedziała, że syn
i córka wyjeżdżają za granicę? Informatorka: Oni są dorośli, mają swoje życie. A ja
stara już? Co mam do powiedzenia? Miałam ich powstrzymywać?”(2013: 122-123).
Narratorka swoją wypowiedzią zdaje się wskazywać na własne doświadczenia
i świadomość, że jej sprzeciw pewnie na nic by się zdał, a po drugie – skoro są
dorośli, wiedzą co robią, planują swoje życie, którego wizja nie zawsze musi być
zgodna z wizją człowieka starego. Mowa o wspomnianym wyżej sposobie postrzegania jedności rodziny charakterystycznym dla seniorów.
Co więcej, badania Krzyżowskiego wskazały, iż początkowa neutralna lub
aprobująca postawa seniorów wobec migracyjnych planów dzieci nierzadko wynikała z zapewnień potomstwa, iż wyjazd podyktowany jest konkretnym celem,
np. chęcią zarobienia na mieszkanie, którego osiągnięcie spowoduje powrót. Ł.
Krzyżowski pisze o swoich spostrzeżeniach w sposób następujący:
„zarówno migranci, jak i ich rodzice, opisując migracje w kategoriach procesu, używają
stwierdzeń związanych z celem wyjazdu: »pojadę na rok zarobić na mieszkanie«, »muszę popracować dłużej, niż myślałam, bo kurs się zmienił«, »na razie nie wrócę, bo nie
znajdę w Polsce pracy«. Tego typu określenia opisujące plany migracyjne miały, zdaniem badanych (szczególnie kobiet), stopniowo przyzwyczajać rodziców do ogłoszenia
decyzji o ostatecznym osiedleniu się na stałe w państwie przyjmującym” (2013:123).
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Rodzice jednak o tym nie wiedzieli i wierzyli w zapewnienia dzieci i przekazywane informacje.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze dwa doniesienia badawcze, które obrazują
stan wiedzy seniorów dotyczącej migracji ich synów/ córek.
John Knodel, Jiraporn Kespichaywattana, Chanpen Saengtienchai oraz Suvinne Wiwatwanich analizowali sytuację starych rodziców pozostawionych przez dzieci (migrantów) w Tajlandii. Autorzy podkreślają materialne korzyści zagranicznego
wyjazdu potomstwa, odczuwane nie tylko przez migrantów, ale również przez tych,
którzy zostali w kraju ojczystym, czyli rodziców, dzieci, rodzeństwo. Przeprowadzone badania wskazały, iż część seniorów nawet nie przypuszczała, że zagraniczny
wyjazd dzieci przyczyni się do poprawienia ich sytuacji finansowej - 1/3 myślała, że
skorzystają na tym wyłącznie migranci, choć 54% żywiło nadzieję na polepszenie
także swojego losu (Knodel, Kespichaywattana, Saengtienchai, Wiwatwanich 2010).
Skoro zatem dzieci informują, że jadą zarobić na mieszkanie, osoba starsza może nie
spodziewać się jakichkolwiek korzyści dla siebie. Ale jest też i druga strona medalu.
Ana C. Reyes Uribe - badaczka z Meksyku - analizując kwestię zdalnego wsparcia
starych rodziców przez migrujące dzieci zauważyła, że „bycie w kontakcie” z rodzicami czy też „bycie na bieżąco”, ma dla migrantów ogromną wartość, aczkolwiek dystans
i brak możliwości bezpośredniej rozmowy nie są tu bez znaczenia. Autorka zwraca
uwagę na szczerość relacji. Może być tak, że dziecko nie chcąc martwić rodziców,
może nie mówić im o problemach zawodowych, czy problemach z pracą. W związku
z tym rodzic żyje w nieświadomości faktycznego stanu rzeczy. Ale z podobnych pobudek także senior może nie wyznać dziecku, że ma problemy zdrowotne, a w konsekwencji nie otrzymuje wymaganej pomocy (Reyes Uribe 2013). W związku z tym,
jedna i druga strona mogą przekazywać niekompletne informacje o swojej aktualnej
sytuacji życiowej, co wpływa na postawy bliskich wobec zaistniałych zdarzeń. Wydaje
się przy tym, że migrantom może być zdecydowanie trudniej przyznać się do niepowodzeń na emigracji, więc nie będą o tym mówić. Ale interesującym byłoby zbadanie jak długo matka czy ojciec będą ukrywać swoje problemy przed dziećmi? Czy
po pewnym czasie, gdy sytuacja zrobi się na tyle uciążliwa, że codzienność stanie się
nieznośna, rodzice zdecydują się powiedzieć o doświadczanych trudach? Które z nich
szybciej przyzna się, że sobie nie radzi – ojciec czy matka?

3. Emocjonalny komponent postawy
Wiedza, którą dysponujemy w odniesieniu do jakiegoś zjawiska, sytuacji czy
osoby wpływa na nasze emocje wobec przedmiotu naszej postawy. Te dwa komponenty są ze sobą ściśle związane, czego dowodzi wspomniany wcześniej fakt,
iż początkowo seniorzy wykazują zazwyczaj neutralny stosunek wobec decyzji
o zagranicznym wyjeździe potomstwa. Kierując się posiadanymi informacjami
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najczęściej starają się rozważnie podejść wobec planów syna/ córki, a nawet jeśli nie do końca są przekonani o słuszności decyzji, nic na ten temat nie mówią
(Krzyżowski 2013). Tylko do czasu…
Badania prowadzone przez Ł. Krzyżowskiego wskazują, że emocjonalny stosunek rodziców wobec zagranicznych, długookresowych wyjazdów dzieci zmienia się wówczas, gdy seniorzy coraz bardziej niedomagają, gdy pojawiają się problemy zdrowotne, gdy coraz częściej zdają sobie sprawę z pogłębiającej się własnej
niesprawności. W momencie wyjazdu dzieci, problemy te mogły nie mieć miejsca, ale gdy proces wchodzenia w rolę osoby zależnej przybiera na sile, seniorzy
coraz bardziej uświadamiają sobie, jak potrzebna jest obecność kogoś, kto pomoże, gdy sytuacja będzie tego wymagała (Krzyżowski 2013). Ciekawym byłoby zbadanie kto bardziej może potrzebować/ potrzebuje opieki - ojciec czy matka? Czy
prawdziwą jest teza, że mężczyźni gorzej znoszą trudy codzienności gdy zostają
sami? Literatura przedmiotu donosi, iż duże znaczenie ma tu również posiadanie
(lub nie) innych dzieci, które zostają w kraju, co wiąże się z możliwością liczenia
na ewentualne wsparcie. Tylko pojawia się pytanie – kto zostaje w kraju – syn czy
córka? Czy ma to znaczenie? Prawdopodobnie mniej entuzjastycznie przyjmowana jest decyzja o migracji córki, bo przecież to ona powinna zapewnić opiekę
nie tylko swoim dzieciom lecz również rodzicom. Jak się wydaje, nie jest to jednoznaczne, ponieważ wiele zależy od relacji łączących członków danej rodziny,
w tym rodziców i syna, który równie dobrze jak córka, może zapewnić opiekę.
Cytowana wyżej A. C. Reyes Uribe dowodzi, iż migranci oczekują, że rodzicami
zajmie się rodzeństwo i dzięki kontaktowi z bratem/ siostrą, będą mieli swój udział
w opiece nad nimi. Czują się do tego zobowiązani. Ci zaś, którzy nie mają rodzeństwa, angażują sąsiadów czy innych bliskich krewnych do interesowania się losami
rodziców (Reyes Uribe 2013). Z kolei badania prowadzone w Rumunii wskazały, że
ludzie młodzi podejmują decyzję o migracji zagranicznej w sytuacji, gdy ich rodzeństwo mieszka w pobliżu rodziców. Jeśli zaś rodzeństwo mieszka dalej, mniej ochoczo
decydują się na wyjazd do innego państwa (Zimmer, Rada, Stoica 2013). Dodatkowo
należy zapytać, czy wiek rodziców, podobnie jak bliska obecność rodzeństwa, ma znaczenie w momencie podejmowania decyzji o migracji zagranicznej?
Emocjonalny stosunek seniora wobec zagranicznej migracji osób bliskich zależy również od tego, czy dziecko wyjechało samo czy z rodziną. Anna Gaweł, Magdalena Madej-Babula oraz Maria M. Orlińska (2014:142). uważają, że „migracja
młodych ludzi z kraju prowadzi przede wszystkim do deprecjacji podstawowych
potrzeb człowieka starszego. Zachwiana tu zostaje potrzeba bezpieczeństwa, użyteczności, czy integracji z rodziną”. Według autorek sytuacja ta ma miejsce szczególnie wtedy, gdy za granicę wyjeżdża cała rodzina dorosłego dziecka, przez co seniorzy
są pozbawieni możliwości pełnienia nie tylko roli ojca czy matki, ale również babci
czy dziadka. Dla ludzi starych ukierunkowanych na pełnienie ról rodzinnych, jest
to trudne doświadczenie (Gaweł, Madej-Babula, Urlińska 2014). Co prawda udo-
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godnienia technologiczne (telefon, skype) pozwalają na „bycie w kontakcie” zawsze
wtedy, gdy zajdzie taka chęć czy potrzeba, niemniej jednak ten rodzaj kontaktu jest
jedynie nieudolnym substytutem kontaktu bezpośredniego (Guo, Aranda, Silverstein 2009). Poza tym, nie każdy senior jest w stanie nauczyć się obsługi urządzeń
telekomunikacyjnych, albo jeśli mieszka na terenie, gdzie dostęp do Internetu wcale
nie jest taki powszechny, to w rezultacie, pozostaje bez kontaktu z najbliższymi i bez
możliwości spełniania się w roli babci czy dziadka.

4. Behawioralny komponent postawy
Opisany wyżej poznawczy i emocjonalny element składowy postawy, wpływają na trzeci, czyli na konkretne zachowania seniorów. I w tym momencie, za
Zofią Kawczyńską-Butrym należy wspomnieć o możliwym dwojakim udziale ludzi starych w migracjach.
Po pierwsze - osoby starsze mogą brać bierny udział w migracjach, czyli nie
wyjeżdżają ze swego miejsca zamieszkania, ale ponoszą skutki wyjazdów swoich
dorosłych dzieci. Po drugie - osoby starsze mogą być aktywnymi uczestnikami migracji – czyli podejmują decyzję o opuszczeniu kraju pochodzenia (Kawczyńska-Butrym 2014b). Teraz dwa zdania na temat jednej i drugiej formy aktywności.
Jak wyżej wspomniano, seniorzy uczestniczą w procesie podejmowania decyzji
o zagranicznym wyjeździe dorosłego potomstwa. I jeśli migrant nie planuje wyjazdu z całą rodziną, prawdopodobnie prosi seniora o pomoc w zapewnieniu opieki
zostawionym dzieciom, na co dziadkowie zwykle się zgadzają. Pojawia się pytanie
- czy migranci zostawią swoje dzieci wyłącznie pod opieką dziadka? Bo pozostawienie ich babci, czy też babci i dziadkowi nie jest sytuacją sporadyczną, ale czy sam
dziadek będzie w stanie dobrze zająć się dziećmi migrantów? Sytuacja ta jest przykładem biernego udziału ludzi starych w procesach migracyjnych. Ł. Krzyżowski,
opierając się na wynikach swoich badań, formułuje kilka wniosków w tym zakresie.
Po pierwsze - ludzie starzy kierowani miłością do dzieci i wnuków, zajmują
się członkami rodziny pozostawionymi w kraju, gdyż – co już wielokrotnie podkreślano – rodzina, jej dobro i szczęście, są dla ludzi starych wartością nadrzędną.
Po drugie - seniorzy otrzymujący wsparcie finansowe od swych dzieci – migrantów, czują się zobowiązani do opieki nad pozostawionymi w domu wnukami.
I po trzecie - motywem działań seniorów może być dążenie do „zabezpieczenia”
okresu późnej starości. Krzyżowski stawia tezę: „pomoc migrującym dzieciom jest dla
badanych rodziców przede wszystkim wyrazem troski o ich dobrobyt, ale stanowi też
(bardziej lub mniej uświadomioną) podstawę późniejszych oczekiwań rodzinnych
w sytuacjach kryzysowych” (2013:146). Autor wyjaśnia, że ludzie starzy są świadomi, jak bardzo obciążającą jest opieka nad sobą starszą (np. pomoc w utrzyma-
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niu higieny, znoszenie nastrojów osoby chorej), a potrzeba nieustannej pielęgnacji
może pojawić się u kresu życia seniora i trwać krótko, ale równie dobrze może
być rozciągnięta w czasie (Krzyżowski 2013, Kramkowska 2013; Halicka 2003).
Niewykluczone więc, że dziadkowie dokładają starań i zajmują się młodszym pokoleniem, by móc mieć nadzieję, że w schyłkowym momencie życia, znajdzie się
ktoś, kto poda im przysłowiową szklankę wody.
I jeszcze kilka słów o aktywnym udziale seniorów w procesach migracyjnych.
Po pierwsze ludzie starzy podejmują decyzję o wyjeździe za granicę do swoich dzieci, by pomóc im w opiece nad nowonarodzonym czy małym dzieckiem. Kierowani
miłością do dzieci czy wnuków, dodatkowo zmęczeni ciągłą samotnością i tęsknotą,
decydują się znosić trudy aklimatyzacji w nowym środowisku, co bywa nieraz długim procesem. Ale mimo to, decydują się na wyjazd (Kawczyńska-Butrym 2014a ).
Po drugie - powodem aktywnego udziału seniorów w migracjach może być
ich słaba kondycja zdrowotna i potrzeba opieki. Wówczas dorosłe dzieci, chcąc
zapewnić rodzicom niezbędną pomoc, namawiają ich do przeniesienia się do
swoich domów, czyli za granicę. Sytuacje te nie są jednak częste, gdyż zagraniczna
opieka medyczna jest droga i dzieci z oporami decydują się na takie rozwiązanie
(Kałuża 2008: 73-75).
Jest też trzeci powód przemieszczania się seniorów - w polskich warunkach
najmniej prawdopodobny – a jest to chęć zrobienia sobie na stare lata odrobiny
przyjemności i przeniesienie się do miejsc spełniających ten warunek.
„Doskonałym przykładem tego typu przemieszczeń jest m.in. sun belt w Stanach
Zjednoczonych, a w Europie Costa del Sol w Hiszpanii czy Algarve w Portugalii. Są to
miejsca, w których wytworzyły się przez lata enklawy seniorów. Niektórzy emeryci
planują swoje przeprowadzki latami, spędzając urlopy w przyszłym miejscu zamieszkania w oczekiwaniu na przyjemności po przeprowadzce” (Kałuża 73-74).

Wydaje się jednak, że polscy seniorzy mogą być średnio zainteresowani tym typem migracji – zarówno ze względu na brak możliwości ekonomicznych, a po
drugie – ze względu na wyznawany przez nich system wartości, w którym – jak
już wcześniej wspominano – rodzina zajmuje poczesne miejsce.

5. Zakończenie
Na podstawie przedstawionej analizy, trudno w sposób jednoznaczny zawyrokować, jaką postawę zajmują seniorzy wobec zagranicznych migracji swych dorosłych
dzieci. Wynika to po pierwsze ze złożoności zagadnienia i trójwymiarowego charakteru postawy. W zależności od tego, który z komponentów postawy przeważy – poznawczy, czy emocjonalny oraz w zależności od aktualnej sytuacji seniora (zdrowotnej, materialnej, społecznej) możliwe są różne scenariusze i zachowania (komponent
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behawioralny) w sytuacji rozłąki z synem/ córką – migrantem. A po wtóre – w nauce
polskiej albo „nie prowadzi się prac badawczych, które łączyłyby dwa trendy o zasięgu
globalnym: starzenie się i migracje” (Krzyżowski 2013:44), albo pojawiają się dopiero
pierwsze opracowania na ten temat (Kawczyńska-Butrym, Czapka 2015). Poza cytowanymi w pracy polskimi autorami, mało kto bada następstwa procesów migracyjnych doświadczane przez seniorów, stąd wiele pytań postawionych w tekście wciąż
pozostaje bez odpowiedzi. Niniejsza praca miała przyczynić się do zwrócenia uwagi
na istotę tego problemu i zasadność podejmowania dalszej jego eksploracji.
Bibliografia:
Danilewicz Wioleta (2006) Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Białystok:
Trans Humana.
Danilewicz Wioleta (2010) Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia
wspólnoty rodzinnej. Białystok: Trans Humana.
Gaweł Anna, Madej-Babula Magdalena, Urlińska Maria M. (2014) Eurosieroctwo seniorów a jakość ich życia – nowe wyzwania dla pedagogiki społecznej. Studia Edukacyjne, nr 32, s. 135-145.
Gizicka Dorota, Gorbaniuk Julia, Szyszka Małgorzata (2010) Rodzina w sytuacji rozłąki
migracyjnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Gorbaniuk Julia (2007) Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia
Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Guo Man, Aranda Maria P, Silverstein Merril (2009) The impact of out-migration on the
intergenerational support and psychological wellbeing of older adults in rural China.
Ageing and Society, Vol. 29 (07), s. 1085-1104.
Halicka Małgorzata (2006) Problemy rodziny w opiece nad człowiekiem starym niesprawnym. W: Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, red., Zostawić ślad na ziemi: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55
rocznicę pracy naukowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s.
242-255.
Halicka Małgorzata (2004) Satysfakcja życiowa ludzi starych Studium teoretyczno-empiryczne. Białystok: Akademia Medyczna.
Halicka Małgorzata, Pędich Wojciech (2002) Satysfakcja życiowa ludzi starych. W: Brunon Synak, red., Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 219-233.
Halicki Jerzy (2010) Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Kałuża Dorota (2008) Migracje seniorów. W: Jerzy T. Kowaleski, Piotr Szukalski, red., Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 71-87.
Kawczyńska-Butrym Zofia (2014a) Feminizacja migracji – globalny i rodzinny kontekst
opieki, W: Arkadiusz Jabłoński, Małgorzata Szyszka, Dorota Gizicka, red., Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania. Lublin: Wydawnictwo KUL s.
189-202.

160

Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet

Kawczyńska-Butrym Zofia (2014b) Potencial of elderly persons – from homeland to home
abroad W: Stella Grotowska, Iwona Taranowicz, red., Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 66-68.
Kawczyńska-Butrym Zofia (2014c) Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa
potrzebuje opieki. Opuscula Sociologica nr 3 (9), s. 31-41.
Kawczyńska-Butrym Zofia. Czapka Elżbieta (2015) Rodzinna czy instytucjonalna przestrzeń opieki nad populacją seniorów – kontekst procesów migracyjnych, Annales
Universitstis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Vol. XL,2, s.65-79.
Knodel John, Kespichaywattana Jiraporn, Saengtienchai Chanpen, Wiwatwanich Suvinne
(2010) How left behind are rural parents of migrant children? Evidence from Thailand. Ageing and Society, Vol. 30 (05), s. 811-841
Kolarska-Bobińska Lena, red., (2007) Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków
a polityka państwa. Warszawa: Fundacja Instytutu Spraw Publicznych.
Kostrzewa Zofia, Szałtys Dorota (2014) Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej
emigracji z Polski w latach 2004 – 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [Dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowejemigracji-z-polski-w-latach-2004-2014,11,1.html
Kozak Stanisław (2010) Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla
dzieci i ich rodzin. Warszawa: Difin.
Kramkowska Emilia (2013) Starość pogodna czy smutna? O czynnikach wpływających na jakość
życia w starości. W: Michał Skrzypek, red., Socjologia medycyny w multi-dyscyplinarnych
badaniach humanizujących biomedycynę. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 263-286.
Krzyżowski Łukasz (2013) Polscy migranci i ich starzejący się rodzice. Transnarodowy system opieki między-generacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Krzyżowski Łukasz (2012) Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce. Studia
Migracyjne - Przegląd Polonijny nr 38, 1(143), s. 125-142.
Kubiak Hieronim, Slany Krystyna (1999) Migracje. W: Zbigniew Bokszański i in., red.,
Encyklopedia Socjologii, tom 2, K-N, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 244-245.
Lasik Aleksandra (1993) Wpływ rozłąki na więzi małżeńskie. W: Ewa Syrek, red., Współczesne zagrożenia w strukturach społecznych. Szkice badawcze z pedagogiki społecznej.
Katowice: Wieczorek-Press, s. 16-23.
Reyes Uribe Ana C. (2013) Migrants Support their Older Parents from a Distance. Migraciones Internacionales, vol 7 (1), s. 267-276.
Trafiałek Elżbieta (2006). Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej,
Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
Zimmer Zachary, Rada Codrina, Stoica Catalin A. (2013) Migration, Location and Provision of Support to Old-Age Parents: The Case of Romania. Utah: Department of Economics, Working Paper No: 2013-09, s. 1-30.

Elżbieta Czapka
Norwegian Center for Minority Health Research, Oslo, Norwegia

ZAKRESY OPIEKI I STRATEGIE OPIEKUŃCZE
POLSKICH MIGRANTEK W NORWEGII REALIZOWANE
WOBEC STARSZYCH CZŁONKÓW RODZINY W POLSCE
[CARE DUTIES AND STRATEGIES OF POLISH FEMALE MIGRANTS
IN NORWAY TOWARDS ELDERLY FAMILY MEMBERS IN POLAND]

Abstract: Women’s migration significantly affects the functions to care-giving in families.
The role of care-provider is most frequently carried out by women: mothers and daughters. In the case of migration women must define their new caring role. The main aim of
the paper is to characterize various care-giving strategies used by Polish female migrants
in Norway in relation to elderly parents and grandparents in Poland.
Paper presents partial results of the qualitative research conducted among Polish female
migrants in Oslo and Bergen. The research was conducted in the framework of a project:
“Polish female migrants and their families – a study of care deficit”. The project is cofinanced from Norwegian Grants in the framework of Polish-Norwegian Research Programme.
Key words: female migrants, care giving, elderly wards
Abstrakt: Migracja kobiet znacząco wpływa na funkcje opiekuńcze realizowane przez
rodzinę. Rolę opiekuna najczęściej bowiem realizują kobiety: matki i córki. W sytuacji
migracji kobiety są zmuszone na nowo zdefiniować swoją rolę opiekuna. Głównym celem
rozdziału jest scharakteryzowanie różnych strategii opiekuńczych stosowanych przez polskie migrantki w Norwegii wobec starszych rodziców i dziadków Polsce.
W rozdziale zaprezentowane zostaną częściowe wyniki ilościowych i jakościowych badań
przeprowadzonych wśród polskich kobiet w Oslo i w Bergen. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”. Projekt został sfinansowany z Funduszy Norweskich w ramach Polsko-Norweskiej
Współpracy Badawczej.
Słowa klucze: kobiety migrantki, opieka, starsi podopieczni
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1. Wprowadzenie
Prowadzone dotychczas wśród różnych grup etnicznych badania pokazują, iż migranci zazwyczaj realizują różne typy transnarodowej opieki wobec swoich starszych
krewnych pozostających w kraju pochodzenia (Baldassar 2007, Baldassar, Wilding
2009; Wilding 2006; Krzyżowski 2012). W literaturze wskazuje się, iż zakres i formy tej
opieki są negocjowane przez migrantów i zależą przede wszystkim od charakteru dotychczasowych relacji jednostki z członkami rodziny i od kulturowo zdefiniowanych
zobowiązań wobec starszych członków rodziny (Krzyżowski 2012, Baldassar 2008,
Zontini 2006, Baldassar, Wilding 2009). Kilkey i Merla wyróżniły 4 typy zaangażowania opiekuna w świadczenie opieki w sytuacji dystansu geograficznego: opiekę świadczoną na odległość, delegację zadań opiekuńczych, koordynację zadań opiekuńczych
oraz opiekę świadczoną osobiście (). Prowadzone dotychczas badania pokazują, iż
istotną zmienną, która różnicuje zaangażowanie w opiekę jest płeć (Baldassar, Badock
i Wilding 2007, Baldassar, Wilding 2009, Krzyżowski, Mucha 2014). Kobiety czują się
bardziej odpowiedzialne za realizowanie opieki wobec starszych członków rodziny
i w sytuacji migracji częściej doświadczają poczucia winy niż mężczyźni.
W Polsce dominuje rodzinny model opieki nad człowiekiem starym. Tradycyjnie role opiekuńcze realizują przede wszystkim kobiety, matki i córki. Wśród 13
państw objętych badaniami w ramach projektu SHARE, w Polsce największy odsetek respondentów uważał, iż to rodzina jest całkowicie lub głównie odpowiedzialna za opiekę nad osobą starszą (Krzyżowski 2012: 135). Badania przeprowadzone
wśród Polaków na Islandii pokazują, iż w sytuacji migracji dzieci, zobowiązania
opiekuńcze wobec starszych rodziców nie zanikają ale ulegają pewnym zmianom
(Krzyżowski 2012). Choć nie jest możliwa bezpośrednia opieka osobista, migranci deklarują realizowanie innych form opieki (wsparcie emocjonalne, wsparcie
finansowe, praktyczną pomoc domową i pomoc w dokumentach), (Krzyżowski
2012). Problem zaangażowania polskich migrantów w transnarodowe praktyki
opiekuńcze jest istotny także z powodu wynikającej z różnych względów małej
popularności opieki instytucjonalnej nad człowiekiem starym w Polsce.
W rozdziale przedstawione zostaną częściowe wyniki badań prowadzonych
wśród polskich kobiet w Norwegii. Polacy stanowią obecnie największą grupę migrantów w Norwegii. Zgodnie z danymi SSB (Statistics Norway), w państwie tym przebywa blisko 100 000 zarejestrowanych Polaków (SSB, 01.01.2016). Pomimo kryzysu naftowego, który był także udziałem Norwegii, nie zaobserwowano masowego powrotu
polskich migrantów do kraju. Według danych SSB, w 2004 r. w Norwegii przebywało
961 mężczyzn i 1780 kobiet o narodowości polskiej. Po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej i otwarciu norweskiego rynku dla polskich pracowników, diametralnie
zmieniła się struktura płci polskich migrantów w Norwegii. Bardzo szybko zwiększała
się liczba mężczyzn w stosunku do liczby kobiet ze względu na zapotrzebowanie norweskiego rynku pracy na pracowników z branży budowlanej.
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Wykres 1. Płeć polskich migrantów w Norwegii w latach 2004-2016.

Od kilku lat liczba kobiet rośnie nieco szybciej niż liczba mężczyzn ze względu na łączenie rodzin. Przebywające w Norwegii Polki są stosunkowo młode (1619: 1137, 20-29: 7112, 30-39: 11339, 40-49: 4399, 50-66: 2065, 67 i więcej: 103)2.

Wykres 2. Wiek kobiet narodowości polskiej przebywających w Norwegii (01.2016)
2

Dane liczbowe nie uwzględniają dzieci.
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Badania przeprowadzone w ramach projektu „Polish female migrants and
their families – a study of care deficit” miały między innymi odpowiedzieć na
pytanie o zakres opieki, jakiej wymagają starsi członkowie rodzin pozostający
w kraju oraz o to, jakie strategie opiekuńcze realizują polskie migrantki zarobkowe w Norwegii wobec swoich starszych członków rodziny w Polsce. Przyjęto, iż
strategie opiekuńcze oznaczają określony plan działań dotyczących świadczenia
opieki. W rozdziale podjęta zostanie próba odpowiedzi na postawione pytania.

2.

Zastosowane metody badawcze i analiza danych

W badaniach zastosowano metody mieszane, co umożliwiło pogłębiona
eksplorację badanych problemów. W pierwszym etapie przeprowadzono ankiety
wśród polskich migrantek w Norwegii posiadających starszych rodziców/teściów/
dziadków i/lub dziecko w Polsce. Wykorzystano zarówno formę ankiety wręczanej bezpośrednio jak i ankiety wypełnianej internetowo. Informacja o badaniach
zawierająca link do ankiety została opublikowana na najważniejszych portalach
internetowych Polonii w Norwegii. Ankieta zawierała zarówno pytania zamknięte, półotwarte jak i otwarte. Odpowiedzi na pytania ankietowe zostały zakodowane i zliczone za pomocą programu SPSS. Należy zaznaczyć, iż próba badawcza nie
była reprezentatywna, co nie pozwala na ekstrapolację wyników badań na całą
populację polskich migrantek w Norwegii.
W drugim etapie zastosowano metodę jakościową. Przeprowadzono częściowo ustrukturyzowane indywidualne wywiady z polskimi imigrantkami w Oslo
i w Bergen, posiadającymi rodziców/teściów/dziadków i/lub dzieci w Polsce. Badania były prowadzone przez badaczkę z Bergen i z Oslo. Oslo i Bergen zostało
wybrane, ponieważ w tych miastach mieszka największa liczba Polaków. Próba
została dobrana metodą kuli śnieżnej. W czasie rekrutacji badaczki doświadczyły wielu trudności związanych z niechętnym stosunkiem polskich migrantek do
uczestnictwa w badaniach. Nie wierzyły one bowiem, że badania socjologiczne
mogą cokolwiek zmienić. Ponadto, miały negatywne doświadczenia związane
z uczestnictwem w badaniach socjologicznych. Jedna z kobiet odwołała się do sytuacji mającej miejsce w przeszłości: „umówiła się ze mną taka jedna na wywiad.
I co? I ja się zwolniłam z pracy a ona nie przyszła. Ja nie będę się mieszała w takie
coś”. Część potencjalnych respondentek wyraziło przekonanie, iż ze względu na
dobry stan zdrowia rodziców nie kwalifikują się do badań.
Dane z wywiadów zostały skategoryzowane a następnie poddane analizie tematycznej. Opierano się na istniejącej wiedzy, dodając nowe elementy i modyfikując istniejące kategorie i hipotezy. Początkowo użyto kodów skonstruowanych
na podstawie istniejących teorii. Kody te zostały zmodyfikowane pod wpływem
nowych tematów pojawiających się w trakcie wywiadów.
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3. Wyniki badań
W tej części rozdziału przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań. Na wstępie scharakteryzowana zostanie badana próba. Następnie zaprezentowane zostaną wyniki badań ilościowych pozwalające określić zakres niezbędnej
opieki. Główna część podrozdziału przedstawiać będzie deklaracje badanych kobiet dotyczące realizowanych bądź też planowanych strategii opiekuńczych wobec
starszych członków rodziny w Polsce.
3.1. Charakterystyka badanej próby
Badania ankietowe
177 respondentek3, które wypełniły ankietę, zadeklarowało posiadanie starszych członków rodziny w Polsce. Wśród nich ponad 80% badanych przyjechało
do Norwegii po 2005 roku. Według deklaracji, 74% badanych kobiet było aktywnych zawodowo w okresie gdy prowadzone były badania. Zgodnie z odpowiedziami, do najważniejszych przyczyn emigracji należały: problemy finansowe (42,4%),
problemy ze znalezieniem pracy w Polsce (35,6%), chęć poznania innego kraju
(24,9%), łączenie rodzin lub wyjazd do partnera (20,3%), nauka języka (13%),
zdobycie doświadczenia zawodowego (9,6%) oraz problemy rodzinne (7,3%)4.
Wywiady indywidualne
Dodatkowo przeprowadzono 16 wywiadów z kobietami posiadającymi starszych rodziców i/lub dziadków w Polsce. Tabela 1 przedstawia wiek i sytuację rodzinną kobiet.
Tabela 1. Wiek oraz sytuacja rodzinna uczestniczek wywiadów w Norwegii
Wiek

Rodzice/teściowie w wieku 65 +

Dziadkowie

Stan cywilny

1

32

< 65

Tak

Mężatka

2

57

Matka

Tak

Rozwódka

3

33

Matka i ojciec

Nie

Niezamężna

4

56

Matka i ojciec

Nie

Niezamężna

5

30

<65

Tak

Zamężna

6

45

Matka

Nie

Rozwódka

7

35

< 65

Tak

Niezamężna

3
4

Ogółem ankietę wypełniło 254 polskie migrantki w Norwegii.
Można było wskazać więcej niż jedną przyczynę.
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8

46

Matka i ojciec

Nie

W trakcie rozwodu

9

29

< 65

Tak

Zamężna

10

40

Matka

Nie

Zamężna

11

25

< 65

Tak

Niezamężna

12

-*

< 65

Tak

Rozwódka

13

-*

< 65

Tak

Zamężna

14

22

< 65

Tak

Niezamężna

15

26

< 65

Tak

Niezamężna

16

> 40

Matka i ojciec, teściowa

Nie

Zamężna

*brak danych

Dane w tabeli pokazują, iż uczestniczące w badaniach kobiety stanowiły
zróżnicowaną grupę pod względem wieku, stanu cywilnego i faktu posiadania
starszych rodziców/teściów i/lub dziadków.
3.2. Deklaracje polskich migrantek dotyczące zakresu opieki, jakiej wymagają starsi krewni mieszkający w Polsce
Przegląd literatury przedmiotu pozwolił na wyodrębnienie najczęściej występujących kategorii problemów, jakich doświadczają starsi ludzie, których dzieci
wyemigrowały. Ze względu na to, iż wraz z wiekiem wzrasta zachorowalność na
choroby przewlekłe a niejednokrotnie mamy do czynienia z wielozachorowalnością, postanowiono wyodrębnić tą kategorię z szeroko pojętych problemów zdrowotnych. Aby określić zakres opieki, jakiej wymagają podopieczni, respondentki
wypełniające ankietę zostały poproszone o wskazanie, czy starsi członkowie ich
rodzin w Polsce doświadczają określonych problemów (tabela 2).
Tabela 2. Rozkład odpowiedzi respondentek na pytanie, czy ich starsi krewni w Polsce
doświadczają określonego rodzaju problemów (%).
Rodzaj problemu:

Tak

Nie

Nie wiem

Problemy zdrowotne

57,6

32,8

9,6

Choroby przewlekłe

44,6

49,7

5,6

Problemy finansowe

29,4

57,1

13,6

Problemy emocjonalne

20,3

49,2

30,5

Wyniki wskazują, iż blisko jedna trzecia badanych kobiet nie wie, czy starsi
krewni mają problemy emocjonalne. Może to wynikać z tego, iż samopoczucie
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emocjonalne z różnych powodów nie jest tak częstym tematem rozmów kobiet
przebywających na emigracji ze starszymi krewnymi w Polsce jak chociażby zdrowie. Według kobiet, najczęściej występują u starszych podopiecznych problemy
zdrowotne i choroby przewlekłe.
Zgodnie z deklaracjami, 10,7% badanych kobiet posiadało w rodzinach starsze osoby z niepełnosprawnością. Ponieważ niepełnosprawność zazwyczaj wiąże się z trudnościami w wykonywaniu codziennych domowych czynności, respondentki poproszono o określenie w jakim zakresie dotyczy to ich starszych
członków rodzin mieszkających w Polsce. Okazało się, iż aż 27,4% ma trudności
związane z transportem, 21,8% z nich nie radzi sobie ze sprzątaniem, 20% ma
problemy z zakupami a 9,2% ma problemy w gotowaniu
Także w czasie wywiadów respondentki zostały zapytane o problemy doświadczane przez ich starszych krewnych, co pozwoliło na bardziej dogłębne rozpoznanie zakresów opieki, jakiej wymagają pozostawione osoby starsze w Polsce.
Najczęściej respondentki wspominały o problemach ze zdrowiem i z codziennym
funkcjonowaniem. Okazało się, że problemy dotyczące sfery zdrowia osób starszych związane były głównie z trudnościami w organizacji transportu do lekarza,
wysoką ceną leków oraz długim czasem oczekiwania na lekarza specjalistę. Wiele uczestniczek wywiadów wskazywało na występowanie u starszych krewnych
chorób przewlekłych. Jedna z kobiet wyjaśniała, jakich problemów zdrowotnych
doświadczała jej starsza matka: „To znaczy, moja mama jest schorowana. Gdyby
ona miała lepszy stan zdrowia no to po prostu byłaby szansa, że by to jakoś funkcjonowało. Natomiast chodzi o to, że ona musi mieć kontrolę z sercem, endokrynologa, ma cukrzycę, ma chorobę hashimoto...”(6). Zdaniem kobiety, wielość
chorób przewlekłych utrudnia funkcjonowanie jej matki i powoduje, iż wymaga
ona regularnej opieki medycznej.
W czasie wywiadów kobiety bardzo często wspominały o problemach z wykonywaniem przez ich starszych krewnych codziennych czynności. Najczęściej
było to związane z jakąś formą niepełnosprawności lub tez było efektem choroby. Jedna z uczestniczek wywiadu opowiedziała o sytuacji swojego starszego ojca,
który ma problemy w codziennym funkcjonowaniu:
„Mój tato już ponad siedemdziesiąt lat ma, także, także już nie ma tak sił. I właśnie
największy kłopot to mu zakupy sprawiają, robienie zakupów. Ostatnio był na zakupach i upadł z tymi zakupami i sobie zbił... już nie pamiętam... chyba ramię, całe
ramię. Później też, na przykład był w domu, w kuchni, coś sobie robił do jedzenia
i nagle na niego szafa spadła i też tak się potłukł... Także samotne życie osoby starszej
to nie jest nic fajnego.”(3)

W podobnej sytuacji jest matka innej uczestniczki badań. Ze względu na ograniczone możliwości poruszania się wynikające z choroby kręgosłupa i kolan, starsza
kobieta w określonych sytuacjach wymaga pomocy innych osób:
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„Ona nie za bardzo może nosić i chodzić. Nie może robić większych zakupów więc ona
sobie raczej drobno kupuje. No ale wizyty u lekarzy to już problem. Musi czasem jeździć
70 km. Wtedy pomoc raczej powinna mieć. Tam gdzieś do apteki skoczyć czy coś.” (10)

Przedstawione wyniki badań wskazują, iż starsi członkowie rodziny, według deklaracji uczestniczących w badaniach kobiet, doświadczają przede wszystkim
problemów zdrowotnych, włączając w to choroby przewlekłe. W dalszej części
rozdziału scharakteryzowane zostaną główne strategie opiekuńcze polskich migrantek, realizowane wobec bliskich osób starszych w Polsce. Przedstawione będą
zarówno wyniki badań ilościowych jak i jakościowych.
3.3. Strategie opiekuńcze realizowane na rzecz starszych członków rodziny mieszkających w Polsce.
W czasie badań ankietowych poproszono kobiety o określenie, czy pomagają
swoim starszym bliskim w kraju w związku z doświadczanymi przez nich problemami. Okazało się, że nie wszystkie respondentki deklarowały pomoc pomimo
zgłaszanych problemów. 33,3% badanych kobiet pomagało w rozwiązaniu problemów związanych ze zdrowiem; 24,9% w sytuacji doświadczania przez starszych
krewnych problemów; 14,7% zgłosiło pomoc w razie wystąpienia problemów
emocjonalnych a 22,6% deklarowało pomoc w rozwiązywaniu problemów towarzyszących chorobom przewlekłym.
W związku z tym, iż wyniki badań ilościowych wskazały na występowanie
określonych deficytów opieki, przeprowadzone wywiady miały dostarczyć informacji na temat tego, czy i dlaczego kobiety czują bądź nie czują się odpowiedzialne za opiekę nad starszymi rodzicami/dziadkami. Na podstawie wywiadów
można stwierdzić, iż większość kobiet odczuwało spoczywającą na nich odpowiedzialność za świadczenie opieki starszym krewnym. Mówiły o opiece w kategoriach moralnej powinności. Jedna z kobiet mająca starszą, chorą matkę w Polsce,
wyjaśniła, iż świadczenie opieki starszym członkom w rodzinie jest normą obowiązującą w jej rodzinie od pokoleń:
„My jesteśmy tak wychowani w mojej rodzinie i to nie mówię tylko o dzieciach „my”
ale mówię o całych pokoleniach tak jak znam historię mojej rodziny, nie istnieje coś
takiego jak niezajmowanie się starszymi. Czy to jest moja mama, czy to jest moja
babcia, czy to jest moja ciocia, która właśnie jeszcze ostatnia jedyna żyje, mojego ojca
siostra.” (2)

Niektóre kobiety deklarowały, iż odczuwają powinność opieki nie tylko względem
rodziców ale także dziadków. Miało to miejsce niezależnie od tego, czy rodzice
wymagali opieki czy tez jeszcze nie.
Jedna z badanych kobiet wskazała na wzajemność charakteryzującą relacje
między dziećmi i rodzicami, także w sferze opieki:
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„…oni się mną też opiekowali, jak ja byłam mała i bezradna i teraz na starość myślę,
że to jest normalne i oczywiste, że dzieci się powinny zająć i opiekować rodzicami na
tyle na ile mogą…czuję taką odpowiedzialność i czuję taką potrzebę.” (8)

Tylko trzy uczestniczki wywiadów nie czuły się zobowiązane do świadczenia opieki starszej matce i babce. W przypadku dwu kobiet taka postawa wynikała z wcześniejszych trudnych doświadczeń życia w rodzinie, w której zarówno matka jak
i babka były alkoholiczkami i nie wywiązywały się z obowiązków opiekuńczych
wobec dzieci. Natomiast jedna z respondentek czuła się zwolniona z pomocy starszym rodzicom ponieważ jej trzy siostry mieszkały w kraju w pobliżu miejsca
zamieszkania rodziców.
Zarówno w badaniu ankietowym jak i w czasie wywiadów kobiety były pytane, w jaki sposób sprawują opiekę nad swoimi starszymi krewnymi. Wyniki przeprowadzonych w Norwegii badań wskazują, iż według deklaracji polskich kobiet
w Norwegii, realizowany jest przede wszystkim typ opieki na odległość oraz delegacja zadań opiekuńczych. Rzadziej kobiety deklarowały koordynowanie zadań
opiekuńczych oraz opiekę świadczoną osobiście.
Badane kobiety miały świadomość ograniczeń w możliwości świadczenia
opieki wynikających z dystansu geograficznego. Jedna z kobiet, zapytana w czasie
wywiadu, czy zastanawiała się nad zapewnieniem opieki swojej starszej, niepełnosprawnej matce, przyznała:
„Zastanawiam się ale to się na zastanawianiu kończy bo mój wpływ na sytuację jest
raczej niewielki. Ona potrzebuje takiej pomocy konkretnej, ulżenia w takich podstawowych codziennych czynnościach. Tez nie wszystkich ale tych związanych z przemieszczaniem się zwłaszcza… Ja nie jestem w stanie na odległość tego w żaden sposób zaspokoić. Jak jestem na miejscu to staram się jej dużo rzeczy załatwić które
można w tym czasie zrobić. Podwieźć tam gdzie ona akurat potrzebuje. Tak na co
dzień to nie jest możliwe.” (10)

Wypowiedź uczestniczki wskazuje, iż stara się ona nadrobić czas rozłąki podczas pobytu w Polsce mając jednocześnie świadomość, iż jest to jedynie czasowa
pomoc, która nie rozwiązuje problemu trudności jej matki w codziennym funkcjonowaniu. Co ciekawe, w czasie wywiadów pojawiały się wypowiedzi, iż tak
naprawdę nie jest istotne czy wyjazd ma formę migracji zewnętrznej czy też wewnętrznej. Według części badanych kobiet, zarówno bowiem wyjazd za granice
jak i do odległego miasta w Polsce wiąże się z ograniczoną możliwością sprawowania opieki nad starszymi krewnymi.
Zarówno odpowiedzi na pytania ankietowe jak i dane z wywiadów wskazują, iż bardzo często zadania opiekuńcze są delegowane innym członkom rodziny
lub osobom spoza rodziny. Część ankietowanych kobiet odpowiadając na pytanie
otwarte przyznała, iż pomoc innych członków rodziny bądź osób trzecich jest
niezbędna w codziennej opiece nad starszymi krewnymi:
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„Do sprzątania przychodzi kuzynka której trzeba coś kupić za pomoc”
„Mobilizuję brata i jestem w kontakcie z siostrą męża, by jakoś zorganizować pomoc przy sprzątaniu. Wysyłam pieniądze, by wynająć kogoś do tego, gdy rodzina
nie ma czasu.”
„Proszę znajomych o pomoc. Na odległość jest to niewykonalne.”;
„Zapewnienie całodobowej opieki / opłacenie pomocy + kontakt.”
„Jeśli jest cos pilnego, przylatuję do domu, rozmawiam, organizuję rodzinę do
pomocy”
Część wypowiedzi kobiet świadczy o tym, iż próbowały one na odległość koordynować działania opiekuńcze. Dzwoniły bowiem do znajomych/rodziny/sąsiadów i prosiły o konkretna pomoc dla starszych krewnych.
W czasie wywiadów problem delegowania opieki był głębiej eksplorowany.
Między innymi poszukiwano przyczyn tego zjawiska oraz próbowano scharakteryzować relacje między opiekunem/opiekunami w kraju a kobietą przebywającą
na emigracji, delegującą zadania opiekuńcze. Zdaniem niektórych uczestniczek
wywiadów delegowanie opieki jest nie tyle podyktowane dystansem geograficznym, ile pracą zawodową kobiet i niemożnością sprawowania opieki. Jedna z kobiet w czasie wywiadu wyjaśniła, iż nawet gdyby wróciła do kraju, to i tak nie
mogłaby się na co dzień opiekować rodzicami:
„Naprawdę nie wiem…Sytuacja na tyle się zmieniła odkąd ta praca jest taka unormowana, że ludzie, którzy pracują, nie mogą się zajmować rodzicami tak jak kiedyś.
To się zmieniło i tu ja jestem świadoma, że tego się nie da zmienić. Do tego chcę czy
nie chcę, to muszę mieć pomoc zewnętrzną. I tu musi być ta zgoda przede wszystkim rodziców. Wiec wiele lat pracy z rodzicami i jak to zrobić. Jeżeli człowiek ma się
z czegoś utrzymywać, to w jaki sposób on ma się opiekować rodzicami. Zostawić pracę i nie mieć się z czego utrzymywać? Tu się to zmieniło i tu już takiego tradycyjnego
myślenia niestety nie ma.” (4)

Inna uczestniczka badań, posiadająca liczne rodzeństwo w kraju, przyznała, iż
w razie konieczności byłaby skłonna wrócić do kraju aby opiekować się rodzicami:
„…wszystkie są bardzo blisko i jakby się cokolwiek działo, to wiem, ze szczególnie
te, które są na miejscu, mają prawo jazdy, mają mężów z prawem jazdy, nie byłoby problemu z zawiezieniem do szpitala, na badania czy coś. Natomiast jeśli byłaby
potrzeba takiej pomocy codziennej, no to wtedy bym się już zastanawiała. Jestem
jedyną siostra, która nie ma rodziny własnej. Nie mam męża ani dzieci więc myślę, ze
byłabym tą osobą, która wróciłaby żeby się opiekować codziennie.” (7)

Kilka kobiet uczestniczących w wywiadzie zadeklarowało różne formy pomocy
rodzeństwu, które opiekowało się starszymi krewnymi. Najczęściej była to pomoc
materialna bądź rzeczowa.
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„Jakoś tak sobie radzimy. Tym bardziej, że jest jeszcze coś takiego u mnie, że mój
brat, ten najmłodszy czyli ten najwyższy, najbliżej mieszka rodziców i on najczęściej
jest więc ja mu pomagam. Może to nie są prezenty ale pomoc materialną on ode mnie
największą otrzymuje. Czyli w tym momencie ja mam świadomość, ze on opiekuje
się najbardziej rodzicami więc ja mam możliwość, żeby jemu z kolei pomagać…Czyli
tam, nie wiem, kupiłam auto bo rodziców trzeba wozić.”(4)

Niektóre kobiety w czasie wywiadów wspomniały, iż mają większy wpływ na swoich rodziców mieszkając za granicą niż ich rodzeństwo mieszkające w kraju. Jedna
z nich wyjaśnia to w następujący sposób:
„Mama mnie słucha, rzeczywiście. Bo ja nie patyczkuję się tylko krótka piłka…Ja
mamie stawiam granice, nie pozwalam na pewne rzeczy. Ona ma te swoje fochy, dąsy
ale to musi zaakceptować, no nie ma wyjścia. Tak jak mówię, przejęła rolę dziecka,
niestety. A ja mamy. Odwrotne są teraz role. Gdybym była na miejscu, nie byłoby tak.
Myślę, że ona byłaby wobec mnie taka jak wobec siostry. Nie byłabym w taki sposób
traktowana jak teraz, nie. Co ja powiem, to wszystko jest naj. Jak jej nawet nie pasuje,
to nie protestuje.” (2)

Wypowiedź uczestniczki wywiadu pokazuje, iż dystans geograficzny w pewien
sposób pomaga jej zachować dystans emocjonalny wobec matki i tym samym
wpływa na zachowanie dobrych relacji między nimi. Inna z kobiet będąc w podobnej relacji z matką opisuje, w jaki sposób rodzina wykorzystuje jej możliwość
wpływu na matkę:
„Moje bratowe zawsze się śmieją, ze jak już długo coś tam się dzieje, to mówią, słuchaj, musisz zadzwonić do mamy bo ona tylko ciebie słucha. Bo ona się do wszystkich użala a ja po prostu traktuję ją jak staruszkę, z którymi pracowałam. Mówię
jej: „Nie ma. Możesz chodzić, to wychodzisz na dwór. Możesz do miasta pojechać,
to pojedziesz. Ty nie jesteś malutkim dzieckiem i ty sobie doskonale zdajesz z tego
sprawę. Nie wymuszaj na nas.” (4)

Poza delegowaniem opieki innym osobom i koordynowaniem działań opiekuńczych, uczestniczki badań ilościowych deklarowały także świadczenie różnych
form opieki na odległość. Można do nich zaliczyć pomoc finansową, wsparcie
emocjonalne oraz zapewnienie starszym krewnym opieki medycznej. Wyniki badań ilościowych wskazują, iż dominowała pomoc finansowa z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów prywatnego leczenia, na opłacenie sprzątaczki bądź opiekunki
oraz na pokrycie innych kosztów związanych z codziennym funkcjonowaniem
starszych krewnych. Dwie uczestniczki badań ankietowych deklarowały pokrywanie kosztów opieki instytucjonalnej. Co interesujące, wskazywały jednocześnie, iż w ten sposób zapewniają krewnym całościową opiekę: „Opłacam dom
starców, gdzie wszystko za nią robią.”, „Opłacam kompleksową opiekę w domach
starców dla matki i teściowej. Tam mają wszystko co potrzeba.” Przeprowadzone
badania pokazują, iż w niektórych sytuacjach pomoc finansowa służyła nie tyle
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podniesieniu komfortu życia ale była wręcz niezbędna ze względu na trudną sytuację starszych członków rodziny. Przykładowo, jedna z ankietowanych kobiet
deklarowała comiesięczne opłacanie czynszu za mieszkanie babci: „Jak tata był
w szpitalu to musiałam zapłacić czynsz za mieszkanie rodziców za 6 miesięcy oraz
spłacić pożyczki mojej mamy w tzw. chwilówkach… do tego co miesiąc płacę za
mieszkanie gdzie mieszka moja babcia bo sama nie dałaby rady.”.
Dane z wywiadów potwierdzają wyniki badań ilościowych. Większość uczestniczek deklarowała świadczenie pomocy finansowej rodzicom a kilka z nich także
dziadkom. Wypowiedzi części kobiet wskazywały na to, iż były dumne z tego, iż
praca w Norwegii umożliwia im pomoc finansową rodzicom.
„Teraz ostatnio wysłałam pieniądze…Natomiast zdarza się, ze robię prezenty większe
jeżeli mnie na to stać. Mogę na przykład kupić węgiel. 2-3 tony węgla w sezonie. Ale
to nie, ze ja się chwalę. Na przykład jak dostałam wyprawkę po ostatniej pracy, dużo
pieniędzy, to kupiłam rodzicom samochód.” (7)

Niektóre objęte badaniami migrantki zastanawiały się jednak nad tym, czy pieniądze mogą zrównoważyć ich brak obecności przy starszych krewnych. Wypowiedź
młodej kobiety mającej starszych rodziców w Polsce doskonale ilustruje dylemat,
jakiego doświadcza część migrantek. Zapytana o to, jak wyglądałaby organizacja
opieki nad rodzicami, gdyby mieszkała ona w Polsce, wyjaśniła:
„Wyglądałoby to nawet gorzej, bo w Polsce nie miałam pracy to na pewno mniej bym
pomogła. Swojego mieszkania nie miałam, także zbytnio bym nie była w stanie pomóc, także to by wyglądało gorzej. Może bym częściej odwiedzała, to zależy co tutaj
wartościujemy – częstość wizyt i że ten człowiek jest, bo właśnie to tez jest ważne,
może nawet to by było ważniejsze, to może ta pomoc by była lepsza, bo bym była
częściej. Nie wiem, nie wiem.” (3)

Okazało się, iż uczestniczki badań ankietowych najrzadziej poruszały temat samopoczucia emocjonalnego rodziców. Choć wspominały o tęsknocie starszych
rodziców za dziećmi i samotności, przedstawiały tą samotność w kontekście
braku pomocy w codziennych czynnościach. Może to wynikać z tego, iż jak już
wcześniej wspomniano, stosunkowo duży odsetek respondentek nie wiedział czy
rodzice mają jakieś trudności związane z samopoczuciem emocjonalnym. Można
jedynie przypuszczać, iż nie jest to łatwy temat do rozmów przez telefon bądź skype’a. Poza tym, starsi członkowie rodziny być może nie chcą martwić dzieci/wnuków przebywających za granicą i nie opowiadają o swoich trudnościach. Ankietowane kobiety zapytane o to, w jaki sposób pomagają starszym krewnym w ich
problemach emocjonalnych, przede wszystkim starały się utrzymać z nimi stały
kontakt telefoniczny: „Dzwonimy do siebie, rozmawiamy, odliczamy dni do końca kontraktu męża…rozmawiamy sobie jak to będzie jak wrócimy, jak będę miała
dziecko i jak je będę przyprowadzać do mamy”, „Rozmawiamy często, jestem na
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bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w rodzinie”. Podkreślano także, iż raczej nie
porusza się tematu rozłąki ponieważ „jest to trudne dla obu stron”. W wywiadach
temat problemów emocjonalnych rodziców/dziadków pojawiał się bardzo rzadko.
Dane z wywiadów pokazują, iż większość kobiet deklarowało osobistą pomoc starszym bliskim w czasie wyjazdów do Polski. Pojawiały się także deklaracje
wyjazdu na określony czas do Polski, rzadko na stałe, gdyby była taka potrzeba.
Jedna z badanych kobiet zapytana o to, co zrobi w przyszłości, gdy rodzice nie
będą już mogli sobie sami poradzić, przestawiła dylematy znane z pewnością wielu polskim migrantkom:
„Problem będzie taki, że na przykład rodzice będą na tyle starsi, że będą potrzebować
opieki. No i tez wyjechać do Polski żeby się opiekować rodzicami to nie ma sensu.
Nie będę mieć pracy i w tym momencie, jaka to opieka. Wziąć ich tutaj też będzie
ciężko. Raz, ze mówi się, iż starego drzewa się nie przesadza. No i te wszystkie rzeczy
formalne. Myślę, że oni by też nie chcieli nas obciążać. No jeśli będzie taka potrzeba
zdobycia jakiejś tam dodatkowej pomocy i opłaty za to, to raczej będzie jedyny sposób…Wiadomo, że będę się starała jak najczęściej w Polsce być.”(1)

Podsumowując, objęte badaniami polskie migrantki w Norwegii prezentowały
różnorodne strategie opiekuńcze wobec starszych członków rodziny przebywających w Polsce. W zależności od sytuacji rodzinnej oraz stanu zdrowia i wieku
starszych członków rodziny, strategie te miały charakter bądź to realizowanych
konkretnych działań, bądź też nieco bardziej ogólnych planów dotyczących przyszłych działań opiekuńczych.

4. Zakończenie
Przeprowadzone badania pokazują, jak bardzo złożone jest zjawisko transnarodowej opieki. Z jednej strony, wyższe zarobki migrujących kobiet umożliwiają
zabezpieczenie starszych krewnych od strony finansowej. Z drugiej strony, dystans geograficzny uniemożliwia codzienne partycypowanie w opiece. Migrujące
kobiety doświadczają więc wielu dylematów związanych z opieką nad starszymi
członkami rodziny. Dylematy te związane są przede wszystkim z opieką nad rodzicami. Poczucie odpowiedzialności za świadczenie opieki lub deklaracje konkretnej pomocy dziadkom pojawiały się znacznie rzadziej zarówno w badaniach
ilościowych jak i jakościowych. W społeczeństwie polskim nadal bardzo silna jest
norma nakazująca dzieciom, przede wszystkim córkom, otoczenie starszych rodziców opieką.
Zastosowanie zarówno metody ilościowej jak i jakościowej pozwoliło na określenie zarówno skali występowania badanych zjawisk jak i na bardziej dogłębną
analizę banach problemów. Badania pokazują, iż starsi rodzice i dziadkowie prze-
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bywający w kraju potrzebują przede wszystkim pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących sfery zdrowia, w tym opieki w związku z występowaniem chorób przewlekłych. W dalszej kolejności wskazywano na konieczność finansowego
wsparcia rodziców. Szczególnie trudnym zagadnieniem jest sfera emocjonalnego wsparcia ludzi starych przebywających w Polsce. Problem ten był najrzadziej
wskazywany przez respondentki w badaniach ankietowych i tylko sporadycznie
sygnalizowany przez uczestniczki wywiadów. Tymczasem, wyniki badań omawianych przez Zofię Kawczyńską-Butrym w innym tekście niniejszej publikacji pokazują, iż starsi krewni w Polsce doświadczają wielu problemów emocjonalnych
związanych z poczuciem opuszczenia przez dzieci i ogromną tęsknotą za nimi.
Zgodnie z wynikami badań, najczęściej stosowaną przez polskie migrantki
strategią opiekuńczą jest udzielanie różnych form wsparcia starszych rodziców/
dziadków na odległość oraz delegowanie zadań opiekuńczych innym członkom
rodziny bądź opiekom zewnętrznym. Należy przy tym zaznaczyć, iż większość badanych kobiet współpracowała z opiekunami starszych członków rodziny w Polsce oraz deklarowała różne formy wsparcia opiekunów.
Wyniki przeprowadzonych badań świadczą o tym, iż nie wszystkie respondentki miały gotowy przemyślany plan działania na wypadek konieczności zaopiekowania się starszymi bliskimi. W wielu przypadkach były to dość niesprecyzowane plany na przyszłość. Migracja Polaków do Norwegii jest stosunkowo
nowym zjawiskiem. Ponieważ migrują osoby stosunkowo młode, często ich rodzice nie wymagają jeszcze stałej opieki. Migrujące kobiety wspierają natomiast
swoich rodziców w opiece nad dziadkami.
Przeprowadzone badania wymagają kontynuacji. Pozwoli to monitorować
realizowanie funkcji opiekuńczej w transnarodowych rodzinach.
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RODZICE MIGRANTEK I ICH OPIEKUNOWIE
O INSTYTUCJACH WSPIERAJĄCYCH OPIEKĘ
[MIGRANT WOMEN’S PARENTS AND THEIR CAREGIVERS
ABOUT THE CARE SUPPORTING INSTITUTIONS]

Abstract: One of the major problems that arise due to population aging is increasing demand
for care for seniors. In traditional societies, the care of the oldest members of the family is exercised by both middle generation - adult children, especially daughters and youngest generation - grandchildren. Structural changes in the family and many other social phenomena and
processes have limited protective functions of a family, but have also made them be less caring.
In this situation there is a need to undertake care with the use of other sources than family.
One of the processes limiting family potential to care of the older population is migration. The
presentation includes the results of a study of 40 elderly people whose sons and daughters work
in Norway and 46 carers of such persons. Both groups were selected using a snowball method
and studies carried out on the basis of a questionnaire interview. The first part of the chapter
presents who and what institutions can be relied on by an elderly person, and what support
can care-givers obtain. Among caregivers related - family carers (r) and unrelated (o) people
were distinguished. The main institution, apart from the family, which can provide full care
services to an elderly person is a nursing home. In the second part I present the opinions of the
respondents (elderly people and their carers) regarding their plans concerning living in nursing houses, and the justification of acceptance and disagreement for such a decision.
Keywords: migration, elderly people, care, family and unrelated caregivers, institution of
care support
Streszczenie: Jednym z istotnych problemów, jakie powstają w związku ze starzeniem się
społeczeństwa jest wzrost zapotrzebowania na opiekę na rzecz seniorów. W tradycyjnych
społeczeństwach opiekę nad najstarszymi członkami rodziny sprawowały zarówno pokolenie średnie - dorosłe dzieci a zwłaszcza córki oraz pokolenie najmłodsze – wnuki. Zmiany strukturalne rodziny oraz wiele innych zjawisk i procesów społecznych powodują, że
rodzina ogranicza swoje funkcje opiekuńcze, ale też posiada coraz mniejszy potencjał opiekuńczy. W tej sytuacji istnieje potrzeba, by podejmować opiekę z wykorzystaniem innych
źródeł niż rodzina. Jednym z procesów ograniczających możliwości rodziny w opiece nad
starszą populacją jest migracja. W prezentacji uwzględniono wyniki badania 40 osób starszych, których córki i synowe pracują w Norwegii oraz 46 opiekunów takich osób. Obie
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kategorie respondentów zostały dobrane metodą kuli śnieżnej a badania przeprowadzono
przy użyciu kwestionariusza wywiadu. W rozdziale przedstawiam, w pierwszej części - na
kogo i na jakie instytucje może liczyć starszy człowiek, oraz na jakie wsparcie mogą liczyć
jego opiekunowie. Wśród opiekunów wyodrębniono osoby spokrewnione – opiekunowie
rodzinni (r) i niespokrewnione (o). Główną instytucją, która może poza rodziną zapewnić
pełną opiekę nad starszym człowiekiem jest dom pomocy społecznej (dps). W drugiej
części przedstawiam opinie badanych (osób starszych i ich opiekunów) dotyczące planów
zamieszkania w dps, a także uzasadnienie akceptacji i dezakceptacji takiej decyzji.
Słowa kluczowe: migracje, ludzie starzy, opieka, opiekunowie rodzinni i niespokrewnieni,
instytucje wsparcia społecznego

1. Wstęp
Głównie, choć nie wyłącznie za sprawą zmian demograficznych, organizacja i zarządzanie opieką staje się jednym z istotnych problemów w polityce społecznej wielu
krajów (Baldwin 1995, Kalliomaa-Puha 2013, Uścińska 2013). Jakie są tego przyczyny? Szukając odpowiedzi należy wyodrębnić dwa wyraźnie zarysowujące się procesy.
Jeden z nich, to proces narastania liczebności osób uzależnionych od opieki, w wyniku czego coraz częściej staje się wyzwaniem dla polityki społecznej poszczególnych
krajów przy świadomości, że „pielęgnowanie starszych osób jest zarówno czasochłonne
jak i kosztowne” (Jonda 2008,146). Drugi – to dostrzegane ograniczenie opiekuńczego
potencjału rodziny na skutek zmian zachodzących w jej strukturze a ostatnio szczególnie w wyniku wysokiej mobilności młodszego pokolenia (Kawczyńska-Butrym
2009). Prowadzi to do zmian w zakresie tych świadczeń, które dotychczas były realizowane w tradycyjnym modelu opieki rodzinnej (Krzyżowski, Mucha, 2012), zakorzenionym i uznanym za oczywisty szczególnie w mniejszych miejscowościach i na
wsiach (Racław 2011/a). W tym kontekście opieka instytucjonalna całodobowa jest
w Polsce traktowana jako ostateczność, a decyzja o korzystaniu z niej „jest rezultatem
splotu niekorzystnych okoliczności”, w tym złego stanu zdrowia, osamotnienia i odrzucenia przez rodzinę (Racław 2015, 319).
Jest sprawą powszechnie znaną, że wraz z wydłużającym się wiekiem narasta
liczba osób z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu fizycznym i społecznym. Opisując to w dużym uproszczeniu należy podkreślić, że ograniczenia
obejmują trudności w realizacji czynności osobistych (poruszanie się, higiena),
prowadzenia domu (sprzątanie, przygotowanie posiłków), wychodzenia poza
dom i załatwianie spraw bytowych (zakupy, wizyty u lekarza, inne kontakty społeczne). Dochodzą tu także ograniczenia w funkcjonowaniu psychicznym i emocjonalnym (choroby psychiczne, demencje, choroba Alzhaimera)5. Ograniczenia
5
Według szacunków w roku 2020 jedna osoba na 44 powyżej 65 roku będzie miała stwierdzone zaburzenie otępienne. M.W. Ribbe, Care for elderly: the role of the nursing home in Duch
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te, które wprawdzie nie dotykają wszystkich ludzi starszych, u wielu z nich prowadzą do uzależnienia od pomocy innych osób.
W poszczególnych krajach opieka i wsparcie znajdują różne rozwiązania zarówno ze względu na przyjęte zasady polityki społecznej jak i na obowiązujący
system opieki zdrowotnej (Philp 2001). Generalnie można wymienić tendencję do
świadczeń opieki w warunkach instytucjonalnych (różne typy domów pomocy społecznej i zakładów dla przewlekle chorych) lub w opiece domowej/środowiskowej.
Nie bez znaczenia jest tu także kontekst kulturowy, w tym odmienne oczekiwania
społeczne (Kurpas 2010,47), jak również kontekst lokalny (Racław 2011/b). Jak bowiem ukazują aktualne analizy, Polska jest krajem, w którym istnieje przekonanie,
że opiekę nad osobą potrzebującą powinna realizować jej rodzina. Potwierdzają to
badania CBOS, z których wynika, że w perspektywie własnej starości Polacy chcieliby „mieszkać we własnym mieszkaniu, korzystając z doraźnej pomocy bliskich
- rodziny, przyjaciół, sąsiadów” i takie rozwiązanie ma coraz więcej zwolenników.
„Między rokiem 2000 a rokiem 2012 liczba respondentów deklarujących takie rozwiązanie wzrosła o 7 pp z 57% do 64%. […] Tylko jednostki widzą rozwiązanie
własnych problemów opiekuńczych w prywatnym (2% i 3%) i państwowym domu
spokojnej starości (1% i 2%)” (CBOS 2012/94, 8). Zainteresowanie instytucjonalnym modelem opieki jest więc minimalne, natomiast wzrastają oczekiwania doraźnej pomocy ze strony osób bliskich. Również badania prowadzone przez innych
autorów dotyczące możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji życiowej wykazały, że „przepływ działań pomocowych odbywa się przede wszystkim w kręgu
rodziny i przyjaciół” (Budzyńska 2012, 361), ale też że obok pomocy udzielanej
przez rodzinę częściej jako źródło pomocy wymieniana jest parafia (8%) niż MOPS
(5,5%), fundacje i wolontariusze (2,5%) (Budzyńska 2012, 358). Stąd wniosek, że
pomoc ze strony rodziny to nie tylko przekonanie, ale realne oczekiwania w opiece
nad populacją seniorów. Na znaczenie rodziny i opiekuna rodzinnego (family caregiver) w opiece nad najstarszym pokoleniem wskazują też autorzy z 10 krajów europejskich (Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii, Polski, Portugalii, Hiszpanii
Szwecji i Wielkiej Brytanii) w badaniach realizowanych w tych krajach między 1998
a 2000 rokiem (Philp 2001).
Elżbieta Trafiałek podkreśla, że rodzina nie tylko jest najważniejszą płaszczyzną odniesienia, gwarantem bezpieczeństwa opieki i akceptacji ale przede wszystkim jedyną instytucją, która jest zdolna do „wypełniania rozległych deficytów starości i skutecznego rozwiązywania problemów znamiennych dla podeszłego wieku:
emocjonalnych, organizacyjnych, bytowych związanych z codziennym funkcjonowaniem (Trafiałek 2014, 152). Z wielu jednak powodów, w tym w wyniku zmian
health care system, International Psychogeriatrics, 1993,5, s. 213-222, cyt. za: Donata Kurpas, Kiedy starość nie jest równoznaczna z zależnością i samotnością – punkt widzenia lekarza rodzinnego
w: Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne, red. Stanisław Rogala, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010. s. 46.
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w strukturze rodziny, a także interesujących nas procesów migracyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych) rodzina nie może być jedynym rozwiązaniem i jedyną instytucją odpowiedzialną za organizację i realizację opieki (Kawczyńska-Butrym 2009).

2. Problem i metoda badań
W badaniach, jakie były realizowane w związku z projektem „Polish female
migrants and their families – a study of care deficit”, nawiązano między innymi do stwierdzenia Elżbiety Trafiałek o wypełnianiu przez rodzinę różnych obszarów i deficytów starości. Założono bowiem, że są sytuacje, w których rodzina
z różnych względów nie jest w stanie zagwarantować opiekę i wypełniać deficyty
starości, ani pomagać w rozwiązywaniu różnorodnych problemów. W związku
z tym wśród problemów badawczych znalazło się pytanie, na kogo może liczyć
starszy człowiek w miejscu swojego zamieszkania, jakie instytucje i jacy ludzie
dają mu poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu? W analizie uwzględnione
zostały dwa podstawowe obszary - pierwszy uwzględnia sytuację, w której starszy
człowiek pozostaje w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania korzystając
z opieki członków rodziny lub opiekunów zewnętrznych, drugi - bada ewentualne
decyzje zamieszkania w domu pomocy społecznej i uwarunkowania tych decyzji.
Referowane w rozdziale wyniki pochodzą z odpowiedzi na pytania zawarte
w kwestionariuszu indywidualnego wywiadu, jaki był skierowany do 40 starszych rodziców, którzy pozostali w kraju, w czasie gdy ich córki i synowe pracowały w Norwegii oraz do 46 opiekunów takich osób. Dobór osób starszych i opiekunów dokonywany
był metodą kuli śnieżnej odrębnie dla każdej z grup. Kwestionariusz dla jednej i drugiej grupy respondentów obejmował w dużym zakresie te same pytania. Celem była
możliwość porównania opinii osób starszych i ich opiekunów w kwestiach związanych z opieką. W trakcie badań wyłoniono dwa typy opiekunów – członków rodziny
(24 respondentów) i opiekunów niespokrewnionych (22 respondentów). Pierwszych
określono opiekunami rodzinnymi, drugich – opiekunami zewnętrznymi. Wśród
opiekunów rodzinnych niewielka była przewaga kobiet (14) nad mężczyznami (10).
Opiekunkami zewnętrznymi były wyłącznie kobiety. Wśród opiekunów rodzinnych,
tylko dwie osoby miały przygotowanie profesjonalne (z zawodu pielęgniarki), zawody pozostałych nie miały żadnego związku z profesjonalnym przygotowaniem do
sprawowania opieki. Wśród opiekunek zewnętrznych dwie trzecie (15 osób) to osoby
z przygotowaniem (opiekunki medyczne, opiekunki osoby starszej, pielęgniarki), lecz
co trzecia z nich (7 osób) wykonuje pracę bez przygotowania profesjonalnego (krawcowa, cukiernik, księgowa, ogrodnik i inne).
W rozdziale przedstawiam opinie osób starszych na temat instytucji, na które
mogą liczyć w przypadku pojawienia się konkretnych problemów a także ich deklaracje na temat planów ewentualnego zamieszkania w domu pomocy społecznej. Po-
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dobne opinie wyrażali też ich opiekunowie wskazując instytucje, do których mogą
zwrócić się o wsparcie w problemach swoich podopiecznych, ponadto opiekunowie
rodzinni i opiekunowie zewnętrzni oceniali realność planów podopiecznych dotyczących ewentualnego zamieszkania w domu pomocy społecznej.

3. Wyniki badań
3.1. Wsparcie zewnętrzne osób starszych i ich opiekunów jako ocena bezpieczeństwa socjalnego w środowisku lokalnym
W badaniach uwzględniono kwestię poczucia bezpieczeństwa osób starszych i ich opiekunów biorąc pod uwagę możliwość korzystania w trudnych sytuacjach z wsparcia różnych instytucji i pomocy zatrudnionych tam profesjonalistów. Trudna sytuacja oznacza zarówno nieobecność głównego opiekuna, którym
w stosunku do starszych rodziców są zwyczajowo ich córki lub synowe, jak też
niekorzystny stan zdrowia i sprawności osoby starszej, z którego wynika potrzeba
bezpośredniej opieki i pomocy w zróżnicowanych czynnościach codziennego życia. Interesujące nas trudne sytuacje uwzględniały cztery główne obszary, w których odnotowywany jest deficyt opieki w populacji seniorów:
• obszar związany ze stanem zdrowia - opieka zdrowotna i nagłe pogorszenie
zdrowia, zabezpieczenie czynności higienicznych oraz pomoc w przypadku
ograniczonej możliwości poruszania się poza domem,
• obszar związany z pomocą w czynnościach gospodarstwa domowego
• obszar związany ze stanem emocjonalnym
• obszar trudności finansowych.
Starano się uzyskać informację, na kogo i na pomoc jakich instytucji mogą liczyć
starsi rodzice, których córki wyjechały za granicę oraz opiekunowie tych rodziców, dlatego, jak wspomniano, analogiczne pytania znalazły się w kwestionariuszu skierowanym do osób starszych oraz do ich opiekunów.
3.1.1. Opinie osób starszych
Osoby starsze objęte badaniami miały wymienić instytucję, do której mogą
się zwrócić o pomoc w przypadku wystąpienia jakiegoś problemu w wyróżnionych obszarach występowania deficytu.
Jak można było przewidywać, w sytuacjach związanych z problemami zdrowotnymi osoby starsze stwierdzają, że mogą zwrócić się do lekarzy, ale też szukają innych
źródeł wsparcia. W stałej opiece zdrowotnej podstawowym źródłem opieki jest lekarz
rodzinny (23 osoby) i specjalista (2 osoby) ale też opiekunka (7 osób) częściej nawet
niż pielęgniarka (5 osób). Pojawia się także wskazanie Caritasu (3 osoby). Natomiast
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w nagłym pogorszeniu zdrowia respondenci mogą zwrócić się także do lekarza rodzinnego (28 osób) i specjalisty (5 osób), do pielęgniarki i Caritasu (po 5 osób) i do
opiekunki (2 osoby). Kiedy jednak odczuwają trudności w poruszaniu się poza domem, ich zdaniem mogą szukać pomocy ze strony opiekunki (12 osób). Wymieniane
są też instytucje, które pośrednio, poprzez zlecenie opieki pielęgniarkom lub opiekunkom mogą stanowić parasol ochronny dla respondentów. Respondenci deklarują,
że w tych sytuacjach mogą zwrócić się o pomoc do centrum pomocy rodzinie (cpr)
i ośrodka pomocy społecznej (razem 10 osób). Jest zrozumiałe, że żaden z respondentów nie wymienił rodziny, jako wsparcia w sytuacji choroby i w ograniczeniu sprawności wychodzenia z domu, ponieważ pytanie dotyczyło wskazania instytucji.
Podobne źródła wsparcia są wymieniane przez osoby starsze w problemach
związanych z pomocą w gospodarstwie domowym. W tym przypadku respondenci
wymieniają możliwość zwrócenia się o pomoc do urzędu gminy (11 osób), do opiekunki (10 osób) ale też do cpr i ośrodka pomocy społecznej (łącznię 7 osób) i do
Caritasu (2 osoby). I gmina i cpr mogą zlecić realizację czynności gospodarstwa
domowego opłaconym przez siebie osobom, w ten sposób rozwiązać problem starego człowieka. Niezależnie jednak od zakresu oczekiwań wobec instytucji samorządowych należy podkreślić, że są one wymieniane przez respondentów jako źródło
wsparcia. Można więc je uznać za instytucje wzmacniające poczucie bezpieczeństwa
w obszarze związanym z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego seniorów.
Stosunkowo wiele instytucji wsparcia, do których mogą się zwrócić osoby starsze,
jest wymienianych przez nich w związku z odczuwanymi problemami emocjonalnymi. Najczęściej respondenci wymieniają instytucje kościelne - parafię (13 osób) i Caritas (4 osoby), następnie służbę zdrowia - lekarza rodzinnego (5 osób) i lekarza specjalistę (4 osoby), rzadziej instytucje pomocy społecznej, czyli pracowników socjalnych
(4 osoby). Można więc wnioskować, że w obszarze związanym z emocjami główną,
pozarodzinną instytucją wspierającą osoby starsze okazały się kościół i Caritas, a wiec
instytucje religijne, w mniejszym stopniu instytucje medyczne.
O pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych, zgodnie z deklaracjami,
respondenci mogą zwrócić się głównie do instytucji pomocy społecznej (31 osób
w tym ośrodek pomocy społecznej wymienia 28 osób a cpr 3 osoby) do parafii (5
osób) i do Caritasu (3 osoby). Wyraźnie uczestniczące w badaniach osoby starsze
mają świadomość wsparcia ze strony pomocy społecznej i to właśnie te instytucje
dają im poczucie bezpieczeństwa socjalnego.
3.1.2. Opinie opiekunów
Było interesujące, co sądzą na temat wsparcia osób starszych w środowisku
lokalnym ich opiekunowie. Dlatego również do 46 uczestniczących w badaniach
opiekunów zwrócono się z pytaniem: do jakiej instytucji może się Pan/i zwrócić
w sprawie podopiecznego/ej, gdyby miał/a Pan/i jakiś problem? Przy czym zawarte było również pytanie o wsparcie, jakie mogą uzyskać opiekunowie tych osób.
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W kwestiach zdrowia podopiecznych większość opiekunów wymienia
głównie lekarzy, znacznie rzadziej pielęgniarki. W ogólnej opiece nad zdrowiem
podopiecznego opiekunowie wymieniają lekarzy rodzinnych (27 osób), lekarzy
specjalistów (4 osoby) i pielęgniarki z przychodni (5 osób). Natomiast w nagłym
pogorszeniu zdrowia zwróciliby się do lekarzy specjalistów (28 osób) ale też do lekarzy rodzinnych, pod opieką których są ich podopieczni i znowu do pielęgniarki
(6 osób). Najczęściej na pomoc pielęgniarki liczą przy zabezpieczeniu czynności higienicznych (21 osób), ale też kilku liczy na pomoc lekarza specjalisty (5
osób). We wsparciu podopiecznego z ograniczonymi możliwościami poruszania
się poza domem mogą liczyć głównie na wsparcie przez opiekunki (10 osób), rzadziej pielęgniarki z przychodni i tyle samo cpr (po 3 osoby).
Jeśli niezbędna jest pomoc dla podopiecznego w czynnościach związanych
z prowadzeniem gospodarstwa domowego, opiekunowie deklarują, że mogą się
zwrócić do urzędu gminy (12 osób), część poszukiwałaby opiekunki (8 osób), ale
też wsparcia w pomocy społecznej (7 osób).
W kwestiach związanych z problemami wynikającymi ze stanu emocjonalnego swoich podopiecznych opiekunowie stwierdzają możliwość zwrócenia się
o pomoc do parafii (18 osób) i do specjalisty (10 osób) ze wskazaniem psychologa
lub lekarza psychiatry. Niestety, nie posiadamy dokładniejszych danych, by wyjaśnić relatywnie dużą liczbę deklaracji opiekunów o możliwości szukania wsparcia
emocjonalnego dla podopiecznych ze strony parafii.
W finansowych problemach podopiecznych opiekunowie niemal jednoznacznie wskazują możliwość zwrócenia się do pomocy społecznej. Łącznie jest ona źródłem ewentualnego wsparcia niemal dla wszystkich opiekunów, uczestniczących
w badaniach (41 osób, przy czym 31 z nich wymienia ośrodek pomocy społecznej
a 10 cpr). Poza tym opiekunowie deklarują również możliwość zwrócenia się o pomoc do gminy, do parafii i do Caritas (we wszystkich przypadkach po 3 osoby).
Zarówno osoby starsze i ich opiekunowie podobnie lokują instytucje wspierające poszczególne obszary deficytu osób starszych a więc też dających poczucie
bezpieczeństwa seniorom.
3.2. Opinie o zamieszkaniu w domu pomocy społecznej
Problem rodzinnego czy instytucjonalnego rozwiązywania opieki nad starszą
populacją jest rozważna w ramach polityk społecznych w wielu krajach. Ogólnie
przyjmuje się, że „brak nieformalnych sieci wsparcia lub ich nieskuteczność powoduje, że potrzeby osoby starszej w zakresie opieki nie mogą być zaspokajane
w ramach naturalnego środowiska” (Szweda-Lewandowska 2013,4). W takiej sytuacji wymagają wsparcia instytucjonalnego.
Jednak cytowane wcześniej badania CBOS wskazują, że Polacy nie wybierają na starość instytucjonalnej opieki lecz chcą pozostać we własnym mieszkaniu
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i korzystać z pomocy bliskich sobie osób - rodziny, przyjaciół, sąsiadów (CBOS
2012). Perspektywa zamieszkania w domu pomocy społecznej jest więc decyzją
niezwykle trudną i kontrowersyjną w ocenie społecznej. Jak się wydaje, nie jest to
świadczenie alternatywne z wyboru, lecz z konieczności i przymusu.
3.2.1. Opinie osób starszych
Rozkład deklaracji dotyczących planów zamieszkania w domach pomocy
społecznej wskazuje na dość ambiwalentne postawy seniorów, ponieważ tylko
nieco częściej wyrażają akceptację takiego planu (21 osób) niż jej brak (18 osób).
Sytuacje, które w przyszłości mogą mieć wpływ na przyszłe zamieszkanie w instytucji opiekuńczej wymienia 12 respondentów. W uzasadnieniach takiej decyzji ich
wypowiedzi koncentrują się głównie wokół chęci odciążenia bliskich od realizowanej
obecnie opieki nad nimi oraz na przewidywaniu przyszłej własnej bezsilności. Respondenci stwierdzają bowiem „nie chcę być ciężarem dla syna i rodziny” (kw.17),
„nie chcę być ciężarem dla dzieci (kw. 25)”. Wyrażają też świadomość, że spodziewają
się dalszych, niekorzystnych zmian w stanie zdrowia, które spowodują większe obciążenia dla opiekunów i większą uciążliwość opieki nad nimi: „bo coraz ciężej bratu”
(kw.20). Ich zdaniem, ciężar opieki może przekroczyć możliwości rodziny do dalszego
zajmowania się nimi a nawet spowodować zniecierpliwienie opiekunów: „moje dzieci
stracą siły i cierpliwość” (kw. 21). Z tego względu biorą pod uwagę możliwość przyszłej
decyzji o zamieszkaniu w domu pomocy społecznej. Z innych wypowiedzi wynika, że
decyzja o zamieszkaniu w dps wydaje się już bliska: „nie chcę być ciężarem dłużej”
(kw.31). Są też wypowiedzi, które sugerują, że sam respondent nie jest pewien, ale zakłada taką ewentualność: „nie wiem, ale może taka będzie potrzeba” (kw.15). Dotyczy
to konkretnych sytuacji, takich, jak śmierć żony, która opiekuje się seniorem „gdyby
umarła żona, a córka nie wróci z Norwegii” (kw.23) i wówczas byłby zmuszony do zamieszkania w dps. Dopuszczają też taką decyzję w przypadku znacznego ograniczenia
sprawności: „jak będę niedołężny” (kw.29). Co zdaniem osób starszych uczestniczących w badaniach stanowi o mocnej stronie opieki instytucjonalnej? Ci, którzy zadeklarowali, że biorą pod uwagę zamieszkanie w przyszłości w dps podkreślali głównie
fakt, że w dps zapewniona jest stała opieka lekarska (13 osób), co dawałoby im w przyszłości gwarancję bezpośredniej opieki lekarza, szczególnie w sytuacji, której należy
się spodziewać, że stan zdrowia (13 osób) i sprawności (13 osób) będą się pogarszały.
Z tego wynika, że mocną stroną funkcjonowania domów społecznych, dostrzeganą
przez seniorów korzystających obecnie z opieki w warunkach domowych, jest możliwość uzyskania stałej opieki lekarskiej. W przewidywanej perspektywie pogorszenia
stanu zdrowia i sprawności - rozwiązanie widzą więc w opiece instytucjonalnej dającej
stałe zabezpieczenie medyczne i opiekę w sytuacji ograniczonej sprawności.
Tymczasem w standardach funkcjonowania domów pomocy społecznej podkreśla się znaczenie całodobowej kontroli i pełnej obsługi, a także organizacji czasu
wolnego mieszkańców (spotkania, imprezy, kontakt z innymi ludźmi), czego nie za-
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pewnia opieka domowa. Badani przez nas respondenci tylko sporadycznie uzasadniają swoje ewentualne przyszłe decyzje chęcią bycia z innymi ludźmi, atrakcjami
organizacji czasu wolnego lecz głównie skupiają uwagę na kwestii gwarantowanego
przez dps bezpieczeństwa zdrowotnego, za które uważają stałą opiekę lekarską.
Inaczej opiekę widzą ci respondenci, którzy nie akceptują swojego przyszłego zamieszkania w dps. Przyszłą opiekę łączą w z rozwiązaniami, które lokują
w trzech kwestiach:
- w zabezpieczeniach finansowych (własnych lub/i rodzinnych), które pozwolą
na dalsze korzystanie z opieki w warunkach domowych, co wiążą też z dobrymi warunkami mieszkaniowymi;
- w więziach rodzinnych i składanych przez członków rodziny deklaracjach
dalszej opieki;
- w prawnie określonych zobowiązaniach rodziny do opieki.
Po pierwsze respondenci przyjmują, że ich własna dobra sytuacja finansowa chroni ich przed zamieszkaniem w dps. Dlatego deklarując negatywną postawę wobec
zamieszkania w dps uzasadniają tę postawę posiadaniem własnych zasobów materialnych i mieszkaniowych: „mam rentę po mężu i mieszkanie własnościowe”
(kw. 26), „mam własne mieszkanie i dobrą emeryturę” (kw. 7). W uzasadnieniach
popodkreślają też możliwość uzyskania wsparcia od średniego pokolenia, a więc
do korzystania nie tylko z własnych, lecz także z rodzinnych zasobów: „stać mnie
na opłacenie opiekunki, córka też pomoże, jak będzie trzeba”(kw. 2).
Po drugie, negując plan przyszłego zamieszkania w dps respondenci odwołują się do własnych oczekiwań wobec dzieci, licząc, że będą sprawować nad
nimi opiekę aż do ich śmierci. Tak na ten temat wypowiadają się respondentki:
„mieszkam u córki, obiecała, że zostanę u niej do śmierci. Albo [będę] u drugiej
córki, jeśli wróci z zagranicy” (kw. 11), „mam opiekę, pewnie do śmierci” (kw.
32), „mieszkam z synem, który się mną opiekuje” (kw. 37). Wprawdzie inna respondentka przez dodanie określenia „póki co”: wyraża pewną dozę niepewności
i zwraca uwagę na tymczasowość opieki: „ma się kto mną opiekować, póki co”
(kw. 34), to jednak odrzuca korzystanie w przyszłości z opieki instytucjonalnej.
Nieco inny rodzaj uzasadnienia pojawia się w wypowiedziach tych respondentów,
którzy pozostanie we własnym mieszkaniu i gwarancję dożywotniej opieki sprawowanej przez członków rodziny zabezpieczyli sobie poprzez przekazanie dzieciom lub
wnukom mieszkania. Wyraźnie więc pojawia się kwestia swoistej, gwarantowanej notarialnie wymiany między osobą starszą a członkami rodziny: „zapisałam mieszkanie
wnuczce w zamian za opiekę”(kw.5), „zapisałam mieszkanie dla wnuka za dożywotnią
opiekę” (kw. 22), „przepisałam mieszkanie dla wnuka w zamian za opiekę” (kw. 33). Jest
to jak widać wymiana wartości, którymi dysponuje każda ze stron i którym jest zainteresowana strona przeciwna. Zakres wymiany jest ściśle określony - czyli mieszkanie
potrzebne młodszym członkom rodziny i opieka, której potrzebuje starsze pokolenie.

186

Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet

W wypowiedziach respondentów negujących w przyszłości zamieszkanie
w dps pojawiają się jeszcze inne, raczej emocjonalne niż racjonalizowane uzasadnienia: „nie chcę tego” (kw.9), „dopóki żyję, nie pójdę” (kw.10.), „mam nadzieję,
że nie” (kw. 38). Być może wypowiedzi łączą się z opinią, którą wypowiada kolejna
starsza osoba: „nie, bo słyszałam, że tam dzieją się rzeczy straszne” (kw. 4).
3.2.2. Opinie opiekunów
Na wstępie należy podkreślić, że osoby starsze korzystają z dwóch kategorii opiekunów – opiekunek niespokrewnionych z podopiecznym, zatrudnionych
w formie odpłatnej w prywatnych domach tych osób, i opiekunów spokrewnionych,
członków rodziny, którzy nie pobierają wynagrodzenia za opiekę a świadczą ją albo
mieszkaniu osoby starszej albo w ramach wspólnego zamieszkania (gospodarstwa
domowego). Pierwszą kategorię stanowią opiekunowie zewnętrzni, drugą – opiekunami wewnętrzni/ rodzinni. To rozróżnienie wydaje się ważne przy analizie i interpretacji wypowiedzi respondentów, dlatego przytaczając je podano zarówno nr
respondenta i przynależność do jednej z kategorii opiekunów. (Litera – „o” oznacza
wypowiedź opiekunki zewnętrznej, litera „r” – wypowiedź opiekuna rodzinnego).
W kwestionariuszu osób starszych i w kwestionariuszu opiekunów w większości znalazły się te same pytania. Chodziło bowiem o porównanie dwóch perspektyw, dwóch sposobów widzenia tych samych kwestii – perspektywy osoby
wymagającej opieki i perspektywy osób, które świadczą opiekę. Dzięki temu
na przytoczone poprzednio opinie osób starszych, dotyczące przewidywanego
w przyszłości korzystania z opieki instytucjonalnej i zamieszkania w dps można
było spojrzeć także z perspektywy opiekunów.
Okazało się, że opiekunowie, przeciwnie niż uczestniczący w badaniach seniorzy, rzadziej wyrażają opinie na temat akceptacji planów zamieszkania w przyszłości w dps a częściej dezakceptacji takich planów. Różnice nie są znaczące
i wskazują raczej na ambiwalencje wyrażanych opinii.
Tabela 1. Akceptacja i dezakceptacja planów zamieszkania w przyszłości w dps w opiniach
osób starszych i ich opiekunów
osoby starsze

opiekunowie

akceptacja

21

16

dezakceptacja

18

21

Wypowiedzi opiekunów potwierdzające plany starszych osób dotyczące przejścia pod opiekę instytucji, uzasadniane są głównie kwestiami zdrowotnymi: pogorszeniem sprawności (14 osób), pogorszeniem stanu zdrowia (12 osób) i współwystępującym brakiem wystarczającej pomocy (14 osób). Znacznie mniejsze
znaczenie przypisują opiekunowie ofercie stałej pomocy lekarskiej w dps (8 osób)
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i chęci bycia z innymi ludźmi (7 osób). Porównując z odpowiedziami ludzi starszych
należy podkreślić różnice argumentów podawanych przez obie grupy respondentów – opiekunów zewnętrznych i seniorów). Osoby starsze akceptując zamieszkanie
w dps głównie liczą na stałą opiekę lekarską, natomiast opiekunowie uzasadniają
akceptację w przypadku pogorszenia sprawności i zdrowia podopiecznych, ale też
braku opieki. Ta ostatnia sytuacja występuje wtedy, gdy opiekunowie zdają sobie
sprawę z lęków doświadczanych przez podopiecznych i obaw, że córki nie powrócą
do kraju i nie zapewnią im opieki w domu. Wyrażają więc pogląd, że zamieszkanie
w domu pomocy może być traktowane jako alternatywa wówczas, gdy stanowi jedyne rozwiązanie w sytuacji: „gdyby córka została w Norwegii” (2,o) i przy założeniu, że faktycznie „córka chyba nie wróci do Polski” (3,o).
W jaki sposób opiekunowie uzasadniają dezakceptację podopiecznych dotyczącą zamieszkania w przyszłości w dps? Przegląd uzasadnień ukazał różnicę zdań
opiekunek zewnętrzny i opiekunów rodzinnych. Opiekunowie rodzinni podkreślają, że nie ma potrzeby, by ich krewni w starszym wieku (rodzice, dziadkowie)
mieli zamieszkać w dps. Zdają też sobie sprawę, że starsi członkowie rodziny nie
przewidują przeniesienia się z domu rodzinnego do instytucji opiekuńczej i, jak
jeden opiekunów rodzinnych zauważa, jego podopieczna „wierzy w to, że będzie
w swoim domu do końca” (8,r).
Tabela 2 Opiekunowie o planach osób starszych dotyczących zamieszkania w dps
Według opiekunów osoby starsze:

opiekunowie rodzinni

opiekunki zewnętrzne

planują zamieszkanie w dps

6

12

nie planują

17

9

brak odpowiedzi/ nie wie/

1

1

Razem

24

22

Zdecydowanie częściej opiekunowie rodzinni niż opiekunki zewnętrzne wyrażają przekonanie, że ich starsi podopiecznie nie biorą pod uwagę przyszłego zamieszkania w instytucji opiekuńczej. Z 24 opiekunów rodzinnych 17 wyraża opinię,
że ich podopieczni nie planują a 6, że planują w przyszłości zamieszkanie w dps,
natomiast wśród 22 opiekunek zewnętrznych 12 wyraża opinię, że ich podopieczni
planują, 9 opiekunek uważa, że nie planują a 1 nie wie, co sądzi na ten temat jej podopieczny. Opiekunowie rodzinni argumentują brak zainteresowania zamieszkaniem
w dps opieką, jaką świadczy i nadal będzie świadczyła rodzina, zapewniając „opiekę dożywotnią w domu”(26,r). Będzie realizowała ją na podstawie wewnętrznych,
rodzinnych decyzji, w których znajdujemy emocjonalnie zabarwione uzasadnienia
i deklaracje: „bo nie oddamy taty do domu opieki. Zostanie u nas, albo u siostry, jak
wróci z Norwegii” (38,r) a także ponieważ dotąd „mieszka z nami i nie oddamy te-
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ściowej do domu starców” (32,r). Zdaniem opiekunek zewnętrznych, osoby starsze,
którymi się opiekują, są częściej skłonne do korzystania z opieki instytucjonalnej.
Różnice opinii być może wynikają z faktu, że korzystający z opieki członków rodziny w dalszym ciągu liczą na tę opiekę domu, natomiast te osoby, które już obecnie
korzystają z opieki zewnętrznej, pozarodzinnej, będą w przyszłości bardziej zorientowane na zamieszkanie w instytucji opiekuńczej.
Opiekunki zewnętrzne, które wyrażają opinię, że ich podopieczni nie planują
w przyszłości zamieszkania w dps, albo werbalizowaną ich niechęcią „że nie chce tego”(1,o), albo korzystną sytuacją finansową „ma wysoką emeryturę i opłaci opiekunkę
(29,o), a także „posiada własne mieszkanie oraz środki finansowe na opłacenie opiekunki” (42,o), lub rodzina finansuje dalszą opiekę w domu „ponieważ ma zapewnioną opiekę całodobową świadczoną przez opiekunki i pielęgniarki prywatne. Rodzina
nie chce oddać podopiecznej do placówki” (41,o). Uzasadnienie takiego stanowiska
rodziny opiekunki zewnętrzne upatrują zarówno w silnych, międzypokoleniowych
więziach emocjonalnych zorientowanych na opiekę świadczoną bliskiej osobie, lub
odpłatne, finansowane przez rodzinę zabezpieczenie profesjonalnej opieki przez osoby z zewnątrz: „stać ich na opiekę specjalistyczną w domu” (46,o). Podopieczni nie
planują więc, zdaniem opiekunek zewnętrznych, zamieszkania w przyszłości w dps.
ponieważ „ma kochającą rodzinę” (23,o), także „ma zapewnioną bardzo dobrą opiekę w domu” (21,o), jak również ze względu na stanowisko rodziny: „syn na to nie
pozwoli” (37,r). Opiekunki orientują się też, że wewnątrz rodziny występują unormowania oparte na zapisie notarialnym, które stanowią zobowiązanie konkretnego
członka rodziny do opieki nad seniorem. Jedna z opiekunek jest zorientowana, że jej
podopieczna nie planuje zamieszkania w dps, ponieważ „ma akt notarialny - zapisane
mieszkanie na wnuki w zamian za opiekę” (34,o). Taką wersję zobowiązania do opieki
przedstawia też wnuk, jeden z opiekunów rodzinnych: ”mam obowiązek opiekować
się babcią do śmierci – zapisała mi swoje mieszkanie i mieszkamy razem (7 r). Ogólnie
więc, mimo różnych, choć komplementarnych uzasadnień, można zauważyć, że opiekunki spoza rodziny niewiele częściej wyrażają opinię, że osoba starsza przewiduje
zamieszkanie w dps (tak 12 osób, nie 9) a opiekunowie rodzinni przeciwnie, częściej
odrzucają taką ewentualność (17 osób) niż biorą ją pod uwagę (6 osób).

4. Zakończenie
Zarówno najwcześniejsze badania Jerzego Piotrowskiego z lat 70 (Piotrowski 1973), jak i późniejsze badania potwierdzają funkcjonowanie i szerokie upowszechnienie modelu opieki rodzinnej. Dotyczy to wyników ukazujących deklarowane przez ludzi starych poczucie oparcia w rodzinie - ludzie starzy i starzejący
się wyrażali opinię, że w trudnych sytuacjach życiowych mogą polegać głównie
na dzieciach (65,3%) a „kluczowa rola w utrzymaniu więzi międzypokoleniowej
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przypada kobietom”, gdyż to one de facto świadczą opiekę nad starzejącymi się rodzicami (Szatr-Jaworska 2000, 97). Kolejne analizy prowadzone już w następnym
dziesięcioleciu wskazują na utrzymywanie się tej tendencji. Z kolei badania Barbary Bień ukazały, że w dużym stopniu opieka nad ludźmi starymi realizowana jest
przez członków rodziny, niezależnie, czy zamieszkujących wspólnie, czy oddzielnie
(Bień 2012). Z tego wynika, że opieka nad starszą populacją nie tylko w oczekiwaniach seniorów ale w realnych świadczeniach realizowana jest w ramach międzypokoleniowej wymiany i w stałych kontaktach międzygeneracyjnych. Z kolei Irena
Kotowska podkreśla, że w analizach procesu starzenia się społeczeństwa głównie
zwraca się uwagę na negatywne ekonomiczne skutki tego procesu, w tym „zagrożenia systemu finansów publicznych (…) zmniejszenie mobilności i elastyczności
zasobów pracy a także rosnących wydatków na opiekę medyczną i usługi socjalne”
(Kotowska 2008, 15). Zdaniem autorki prowadzi to do koncentracji na działaniach
podejmowanych w systemach zabezpieczenia społecznego i rynku pracy, natomiast
zbyt małe znaczenie przypisuje się zmianom w strukturze rodziny, „które sprawiają, że zmieniają się sieci krewniacze tworzące naturalne ‘zasoby’ wsparcia dla osób
starszych”. Konsekwencją tego jest fakt, że znacznie słabiej doceniane są działania
ukierunkowane na międzygeneracyjną opiekę nad starszą populacją i wzmacniania rodziny w tym zakresie i prowadzi to do konieczności „rozwoju modelu opieki
w Polsce ze znacznie większym udziałem opieki formalnej” (Kotowska 2008, 30).
Lecz już od kilku dekad w opracowaniach dotyczących opieki nad seniorami zwraca się uwagę na konieczność dwukierunkowego działania – zarówno wzmacniania
odpowiednich służb i instytucji świadczących różny typ usług dla seniorów ale też
działania wspierające ich rodziny w sprawowaniu opieki (Grundy 1995,13). Również wyniki naszych badań pokazują, że niezbędne są działania wzmacniające rodzinę w realizowanej przez nią funkcji opiekuńczej, ale też rozwój i doskonalenie
instytucji opieki pozarodzinnej. Poszerzające się procesy migracji oraz ograniczenia
i zmiany zachodzące we współczesnych rodzinach osłabiają potencjał opiekuńczy
rodzin. Niezbędny jest więc w ramach polityki społecznej rozwój wsparcia instytucjonalnego dla rodzin ale też bezpośrednio dla seniorów.
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ŚWIAT EMOCJI RODZICÓW MIGRANTEK
– STAROŚĆ W TĘSKNOCIE
[THE WORLD OF EMOTIONS OF MIGRANT WOMEN’S PARENTS
– OLD AGE LONGING]

Abstract: The previous studies paid little attention to the emotional situation of the older generation whose children and grandchildren are in gainful employment abroad. In our research,
we focused on the group of 40 respondents aged over 65 who were selected based on the snowball method and who reside in the country of their origin while their daughters and sons took
up the employment in Norway. The achieved results demonstrate unfavourable emotional
situation of the seniors, the feeling of loneliness connected with low self-assessment of their
health condition and efficiency in running daily activities, difficulties in direct communication
with the use of computer (possessing no computer and the skills of unassisted use of mobile
phone). The prevailing feeling is longing/missing, regrets the absence of significant others due
to their residence abroad and generally, rather negative assessment of the consequences of their
leaving that affect the parent who stayed in the home country. Although they do notice the
positive financial aspects of the migration of the middle generation, they are also aware of
negative effects of family separation from the perspectives of intergeneration bonds.
Keywords: migration of the middle generation, old parents in the country of origin, consequences of migration
Streszczenie: W dotychczasowych badaniach niewiele uwagi poświęcono sytuacji emocjonalnej starszego pokolenia, których dzieci i wnuki pracują zarobkowo za granicą. W prowadzonych przez nas badaniach skoncentrowano się na grupie 40 respondentów powyżej
65 roku, dobranych metodą kuli śnieżnej, którzy przebywają w kraju, podczas gdy ich córki
i synowe podjęły pracę w Norwegii. Uzyskane wyniki ukazują niekorzystną sytuację emocjonalną seniorów, poczucie osamotnienia powiązane z niską samooceną zdrowia i sprawności
w czynnościach codziennego życia, występujące trudności w bezpośredniej komunikacji
z wykorzystaniem komputera (brak komputera i nieumiejętność samodzielnego korzystania z komórki). Dominującym uczuciem jest tęsknota, żal z powodu wyjazdu bliskiej osoby
oraz ogólnie raczej negatywna ocena konsekwencji wyjazdu dla pozostałego w kraju rodzica. Wprawdzie dostrzegają pozytywny, finansowy wymiar migracji dla średniego pokolenia,
to widzą również negatywne efekty rozłąki w perspektywie więzi międzygeneracyjnej.
Słowa kluczowe: migracje średniego pokolenia, starzy rodzice w kraju pochodzenia, konsekwencje migracji.
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1. Wprowadzenie
Badania migracji kobiet penetrują głębokie zmiany, jakie zachodzą w różnych sferach ich życia, dotyczą różnych wymiarów migracji (indywidualnych,
mikrostrukturalnych oraz makrostrukturalnych i globalnych) oraz obejmują
pluralizację podejść eksplanacyjnych (Slany 2008,11-12). Głównie jednak badaczy interesowały i nadal interesują sytuacje kobiet uczestniczących w migracji, zarówno wówczas, gdy bardziej indywidualne zmiany miejsca życia były
„miernikiem ich niezależności i autonomii” (Chlebowska, Sierakowska 2010,
7) jak i obecnie, gdy uczestnictwo w niej ma bardziej złożony i masowy charakter (Zamojski 2005; Kindler, Napierała 2010). Podejmując analizę feminizacji
procesów migracyjnych wielu autorów koncentruje się na szeroko rozumianym
rynku pracy – formalnym, nieformalnym, sektorze usług opiekuńczych i sektorze pracy domowej (Smagacz-Poziemska 2008) oraz w ograniczonym zakresie na sektorze rozrywkowym (Kępińska 2004). Wynika to z analizy przyczyny
migracji, które są lokowane, podobnie jak w przypadku migracji mężczyzn,
i często niezależnie od długości trwania migracji, na poszukiwaniu przez osoby
migrujące źródła wspierania rodzinnych budżetów i poprawy standardu życia
(Kaczmarczyk 2004). W tej sytuacji koncentracja uwagi w migracjach kobiet na
kwestiach finansowych, rynku pracy i zainteresowaniu poprawą sytuacji bytowej rodziny wydaje się uzasadniona.
Kolejne aspekty analizy procesów migracji kobiet odnoszą się do sytuacji
ich rodzin. Należy jednak podkreślić, że nawet wówczas, gdy migracja kobiet
rozpatrywana jest w kontekście rodziny, a także, gdy szczególnie eksponowany jest jej prorodzinny charakter – analizowana jest wówczas przede wszystkim rola kobiety migrującej jako matki i ewentualnie żony. Jak stwierdza na
podstawie własnych wyników badań Agnieszka Małek: „Respondentki matki
i żony odczuwały silną presję otoczenia na wypełnianie zadań przypisywanych
ich roli. Postrzegały siebie głównie przez pryzmat roli ekspresyjnej – zapewnienia dzieciom opieki i poczucia bezpieczeństwa oraz emocjonalnego wsparcia
mężczyzny. (Małek 2010, 271). W wyniku migracji „napięcie spowodowane niemożnością sprostania wymogom roli […] uruchamia mechanizm przenoszenia
obowiązków na inne kobiety”, co prowadzi to do poszukiwania „kobiecego” zastępstwa i włączenia innych kobiet, najczęściej z rodziny, w opiekę nad dziećmi. (Małek, 2010). Nawet jeżeli rola ta jest przekazywana pozostałemu w kraju
ojcu, to poszukuje się dla niego wsparcia u innych kobiet – babci czy ciotek.
Tak więc, jeśli w analizie migracji kobiet podejmowano kontekst rodzinny, to
głównie poddawano analizie relacje migrantek z dziećmi a zwłaszcza skupiano
uwagę na strategiach realizowanej przez nie roli matki. Podkreślano więc różne wersje „transgranicznego macierzyństwa” lub macierzyństwa na odległość,
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ale też macierzyństwa realizowanego za granicą wraz z dzieckiem. Obecność
dzieci w migracji przy matce sprzyja bezpośrednim relacjom oraz, jak stwierdza
Paulina Postułka „Szczęście dzieci staje się dla rodziców największą gratyfikacją
i utwierdza ich w słuszności decyzji migracyjnej” (Postułka 2010, s, 291). Niezależnie od tego zakresu badań wiele opracowań odwoływało się do statystyki
rozwodów i poszukiwało części ich przyczyn w konsekwencjach rozłąki, oddalenia i osamotnienia migrujących małżonków (Wojaczek, 2007).
Dotychczasowa refleksja teoretyczna i eksploracyjna w znacznym stopniu
pomijała kwestię migracji kobiet średniego pokolenia (sandwich generation)
w kontekście i w relacjach z pokoleniem ich rodziców. Dopiero w ostatnich latach
także ten aspekt analizy stał się przedmiotem szerszych i bardziej pogłębionych
badań (Warnes 1995, Isaksen 2010, Małek 2010, Krzyżowski, 2012, tenże 2013,
Kawczyńska-Butrym, Czapka 2015).
Wojciech Łukowski podejmując kwestię społecznego sensu migracji sezonowych stawia dość istotny problem naruszenia „status quo rodzinnych, sąsiedzkich i lokalnych relacji społecznych” (Łukowski, 2004, s. 207). Wniosek ten należy odnieść do każdej innej migracji, nie tylko sezonowej. W każdym przypadku
i w wielu obszarach narusza ona relacje społeczne osoby migrującej i jej społecznego otoczenia. Należy nawet założyć, że im dłużej trwa migracja, tym głębiej
naruszone a nawet zerwane być mogą te relacje. Szczególne konsekwencje dotyczą
naruszenia status quo relacji z osobami bliskimi. „Osoby, które gorzej oceniają
swoje relacje z bliskimi, częściej doświadczają osamotnienia”, gdyż osłabienie lub
brak kontaktów z bliskimi jest jedną z przyczyn tego typu doświadczeń (Czekanowski 2012).
W naszych badaniach skupiliśmy się na relacjach opiekuńczych sprawowanych przez kobiety migrantki, których rodzice pozostali w kraju. Odwołując się
do badań innych autorów na temat funkcjonowania rodzin transgranicznych
a szczególnie dość podstawowej roli techniki (komputer, skype) w podtrzymywaniu kontaktów między migrantami a członkami rodziny w kraju, należy wskazać
na publikację Darii Becker-Pestki, która zwraca uwagę, że seniorzy mają problemy
z korzystaniem z nowych technologii w komunikowaniu się z członkami rodziny
zarówno w wyniku braku sprzętu jak i braku umiejętności korzystania z niego
(Becker-Pestka 2012, 18).
Nie bez znaczenia w relacjach opiekuńczych jest też stan zdrowia najstarszego pokolenia w rodzinie. Wraz z wiekiem postępuje bowiem osłabienie funkcji
wielu narządów i układów, obniża się sprawność a wraz z tym pogarsza samoocena zdrowia i jakość życia seniorów (Bocakova, Kubickova 2015). Równolegle
z tym doniesienia z badań wskazują, że subiektywna ocena zdrowia ma wpływ
na częstość występowania depresji u osób w starszym wieku: u pacjentów, którzy źle oceniali swój stan zdrowia statystycznie częściej rozpoznawano depresję
(Rotter, i in. 2007, 50). Wnioski te uzupełniają kolejne doniesienia z literatury.
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Członkowie rodzin migrujących „pozbawieni są wsparcia w chwilach kryzysu,
a długotrwałe rozłąki powodują rozluźnienie więzi rodzinnych” (Szczygielska
2013, 81). Ale ma to również wpływ na stan emocjonalny pozostałych w kraju
członków rodziny, jak się wydaje, niezależnie od ich wieku. Wioleta Danilewicz
analizując sytuację dzieci w rodzinach migracyjnych zwraca uwagę na przeżywany przez pozostawione w kraju najmłodsze pokolenie smutek i przykrość
i określa ten okres „dzieciństwem w tęsknocie”, „dzieciństwem zaniedbanym”,
„dzieciństwem osamotnionym” (Danilewicz 2006). Chcieliśmy dowiedzieć się,
czy w przypadku części starszych rodziców, których dzieci lub dorosłe wnuki są
poza krajem, analogicznie do określenia Danilewicz, można ich sytuację określić jako starość w tęsknocie, w osamotnieniu, czy zaniedbaniu. Należy podkreślić, że ostatnio wiele badań dotyczących populacji seniorów koncentruje się
na problemach ich aktywizacji (Szukalski, Szatur-Jaworska 2014), ale po części
przy założeniu, że rodzina stanowi podstawowy „obszar aktywności i źródło
wsparcia w aktywnym starzeniu się” (Trafiałek 2015). Czy jednak w związku
z utrzymującym się procesem emigracji, rodzina jest w stanie wywiązać się
z przypisywanej jej roli?

2. Cel i metoda badań
Celem badań było określenie, w jaki sposób pozostali w kraju rodzice migrujących do Norwegii kobiet przeżywają fakt migracji, jakie emocje im towarzyszą,
czy mają poczucie osamotnienia wbrew swej woli, kto stanowi dla nich wsparcie
i jak ogólnie oceniają zagraniczny wyjazd swoich córek i synowych.
Przedstawiam wyniki badań zrealizowanych wśród 40 osób w wieku powyżej 65 lat dobranych metodą kuli śnieżnej z zachowaniem podstawowego kryterium, jakim był wyjazd córki, synowej lub wnuczki do pracy w Norwegii i wiek
respondenta. Grupa respondentów była zróżnicowania ze względu na płeć (24
kobiety - 60% i 16 mężczyzn – 40%), wiek i miejsce zamieszkania. Respondenci
znajdowali się w przedziale między 65 a 93 rokiem życia. Średnia wieku badanych
wynosiła 75,70 rok życia przy odchyleniu standardowym 7,549. Średnia wieku
kobiet i mężczyzn była zbliżona, dla kobiet wyniosła 76 lat, dla mężczyzn 75,25.
Jednak rozpiętość wieku kobiet mieściła się między 65 a 93 rokiem życia (odchylenie standardowe wyniosło 8,193), wiek mężczyzn mieścił się między 68 a 88
rokiem życia (odchylenie standardowe było niższe i wyniosło 6,698).
Jak wspomniano, respondenci różnili się też miejscem zamieszkania. Generalnie pochodzili ze średnich i małych miast oraz ze wsi. Struktura zamieszkania
odpowiada w przybliżeniu strukturze miejscowości, z których głównie obserwowane są migracje zagraniczne.
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Tabela 1. Miejsce zamieszkania respondentów
Miejsce zamieszkania:

L

miasto duże (powyżej 100 tys. mieszk.)

13

miasto średnie (20-100 tys. mieszk.)

8

miasto małe (do 20 tys. mieszk.)

10

wieś

9

Razem

40

Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz wywiadu, w którym zawarte były prócz samooceny zdrowia, aktualnego poziomu sprawności i sytuacji
bytowej także takie kwestie jak samoocena sytuacji emocjonalnej, emocje towarzyszące migracji bliskiej osoby (córki, synowej) jak również doświadczane pozytywne i negatywne strony wyjazdu osoby bliskiej za granicę. Kwestionariusz był
ustrukturalizowany i zawierał zarówno tabele, w których respondenci dokonywali samooceny korzystania z pomocy innych osób w uwzględnionych w badaniach
czynnościach codziennego życia, jak też pytania otwarte i półotwarte. Dzięki temu
osoba prowadząca wywiad mogła dodatkowo dopytać o opinię i jej uzasadnienie.
W przedstawionym opracowaniu uwaga była skupiona na ocenach respondentów
dotyczących ich zdrowa, poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, ewentualnie poczucia osamotnienia, żalu i przewidywań, jak nadal będzie przebiegało ich życia.
W przytaczanych w tekście wypowiedziach respondentów podano numer wywiadu.

3. Wyniki
Koncentrując się na emocjach przeżywanych przez pozostałych w kraju starszych
rodziców nie można pominąć ich stanu zdrowia. Jest bowiem kwestią oczywistą, że
stan zdrowia ma wpływ na ogólne, także emocjonalne samopoczucie człowieka, jego
kondycję psychiczną i jakość życia. W analizie emocji uwzględniono także możliwość
podtrzymywania kontaktów z osobami przebywającymi za granicą, ocenę relacji
emocjonalnych z tymi osobami i poczucia oparcia vs. osamotnienia.
a. Samoocena zdrowia
Samoocena zdrowia dokonana przez respondentów okazała się bardzo niekorzystna. Częściej niż co drugi respondent (24 czyli 60% badanych) ocenił swój
stan zdrowia jako nieco i znacznie gorszy niż innych osób w tym samym wieku,
co czwarty określił jako taki sam jak innych osób w tym wieku a tylko 7 z nich
uznało, że ich stan zdrowia jest nieco, lub znacznie lepszy, niż innych osób w tym
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samym wieku. Samoocena zdrowia nie zawsze powiązana została z określeniem
poziomu sprawności. Co dziesiąty badany we własnej ocenie (4 osoby) wymaga
pełnej pomocy we wszystkich analizowanych codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi. Osoby, które radzą sobie w kilku czynnościach najczęściej
wymagają pomocy w ubieraniu się i zakładaniu butów ale też w czynnościach
higieny osobistej. Jak wskazują inne analizy, jakiekolwiek deficyty w samoobsłudze świadczą o wielu innych trudnościach codziennego życia (Kawczyńska- Butrym, 1998). Deficyty te rzutują także na wykonywanie wielu czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, jak też sygnalizują ograniczenia
w tych czynnościach, które wymagają wychodzenia z domu (wizyty u lekarza czy
zakup leków). Jednocześnie potwierdzają i uzasadniają niską samoocenę zdrowia
dokonaną przez badane osoby a także wskazują te obszary życia, w których wymagają one dodatkowej opieki i wsparcia.
b. Kontakty z bliskimi
Kolejnym czynnikiem, który należy uznać za mający wpływ na emocje, jest
możliwość bądź ograniczenia w kontaktowaniu się z osobami bliskimi, które nie
zamieszkują w jednym gospodarstwie domowym. Staje się to szczególnie ważne
w przypadku osób, które mają trudności z wychodzeniem z domu. W badaniach
kontaktów migrantów z rodzinami w kraju pochodzenia a szczególnie przy zjawisku opisywanym jako opieka transgraniczna, czy transgraniczne macierzyństwo,
podkreśla się pozytywne znaczenie częstych kontaktów między członkami rodziny z wykorzystaniem współczesnej techniki – telefonu komórkowego, komputera
czy skypa. W związku z tym zwrócono się do respondentów, by określili czy samodzielnie korzystają z tych urządzeń. Wyniki okazały się niezwykle niepokojące. Trzy
czwarte (30 z 40) badanych rodziców, których córki i/lub synowe pracują w Norwegii, nie posiada komputera i tym samym możliwości kontaktowania się przez skypa.
Z tego względu w kontaktach dominują jedynie telefony komórkowe, przy czym tylko połowa badanych potrafi korzystać z nich samodzielnie (19 osób). Jednocześnie
14 osób starszych objętych badaniami nie posiada własnego telefonu komórkowego. W związku z tym, jeśli kobiety z Norwegii kontaktują się ze starszymi rodzicami
wykorzystując komputer, skyp lub telefon, to rodzice w wielu przypadkach muszą
korzystać z pomocy innych osób, na ogół bezpośrednich opiekunów. Jak można
przypuszczać, udział osób trzecich (spokrewnionych. ale też niespokrewnionych
opiekunek) w rozmowie z córką nie sprzyja bardziej osobistym i emocjonalnie wysycanym kontaktom. Czy taka sytuacja przekłada się na pozytywne emocje?
c. Ocena relacji, poczucie osamotnienia i żalu
Część pytań kwestionariusza wywiadu odnosiła się do oceny sytuacji emocjonalnej respondentów. Pytano o ogólną ocenę samopoczucia uwzględniając także
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poczucie osamotnienia, żalu ale też proszono o wskazanie osób, na które może
liczyć i w czym, a także wskazanie osoby, z którą czują się najsilniej związane.
Osoby starsze, pozostałe w kraju nie oceniają swojej sytuacji emocjonalnej
zbyt optymistycznie. Wskazują na to wyniki przedstawione w tabeli 1.
Tabela 2 . Samoocena sytuacji emocjonalnej
Czuję się:

Tak

Nie

kochana/y i darzona/y zaufaniem

26

16

osamotniona/y wbrew swej woli

12

21

brak odpowiedzi

2

3

40

40

razem

Dwie piąte badanych nie czuje się osobą kochaną i darzoną zaufaniem a co
drugi z nich czuje osamotnienie wbrew swej woli. Uzyskane wyniki wskazują, że
wiele z tych osób nie jest w dobrej kondycji psychicznej. Zwłaszcza te, które zarówno czują się niekochane i jednocześnie osamotnione (9 osób). Część z nich
dodaje do tej oceny własne uwagi: jestem „samotny i bezradny” (w.30), „jestem samotny, z dala od wszystkich członków rodziny” (w.35) a nawet dodatkowo „czuję,
że zawadzam rodzinie” (w.31). Są wypowiedzi, które mogą sygnalizować głęboki
smutek, poczucie pustki czy nawet stan depresyjny: „mąż umarł, córka wyjechała,
czasem wnuki zaglądają” (w.36). W wypowiedziach osób deklarujących osamotnienie widoczne jest poczucie izolacji i wykluczenia wynikające z wyjazdu bliskiej
osoby: „brakuje mi córki” (w.25), „brakuje mi córki, która wyjechała za pracą do
Norwegii” (w.1), „córka jedynaczka wyjechała za granicę do pracy”(w.33). Dominuje więc poczucie osamotnienia i brak bezpośredniego kontaktu z osobą znaczącą w życiu starszych rodziców.
Wraz z poczuciem osamotnienia, które nastąpiło wbrew woli konkretnej osoby, może pojawić żal do kogoś, kto jest odpowiedzialny za ten stan. Część osób
starszych (15 osób) przyznaje, że ma żal głównie do córek i synowych, które wyjechały za granicę, choć nie tylko do nich, także do synów i zięciów, którzy wyrazili
na to zgodę, oraz do rządu, który nie zapobiegł bezrobociu w kraju. Tak więc
osoby, do których pozostali w kraju rodzice mają żal, to:
- córki: „do córki, która opuściła rodzinę i wyjechała daleko”(w.6), „do córki,
że mnie zostawiła” (w.8), „założyła rodzinę w Norwegii z Polakiem, obiecuje,
że wróci, ale boję się, że nie wróci” (w.18).
- synowe: „do synowej, że zabrała syna i wnuki i pinczerka” (w.19)
- synowie: ,,że pozwolił synowej wyjechać do pracy za granicę” (w.5)
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zięciowie: „pozwolił córce wyjechać” (w.10), „nie chciałam, żeby córka wyjechała, a zięć pozwolił jej wyjechać”(w.23), „bo to on powinien wyjechać”
(w.33).
Żal do rządu wyrażają dwie starsze kobiety. Jedna z nich tak to wyjaśnia:
„brakuje [mi] córki, która wyjechała za pracą do Norwegii, bo 3 lata nie miała
pracy” (w.1).
Wszystkie te wypowiedzi ukazują brak zgody i emocjonalnej akceptacji wyjazdów przez część badanych przez nas starych rodziców. Wielu z nich pozostało
w kraju ze świadomością osobistego żalu spowodowanego brakiem bliskiej osoby
i często z lękiem, że ona już nie powróci.

4. Wsparcie
Dodatkowo więc starano się ustalić, na kogo w tej sytuacji mogą liczyć. Deklaracje respondentów odkrywają głównych wspierających, ale jednocześnie dających poczucie bezpieczeństwa, gdyż na te osoby, zgodnie z własnym przekonaniem, starzy rodzice mogą liczyć.
Najczęściej, niemal przez połowę respondentów (19 osób) wymieniane są
córki, z zaznaczeniem, że są wśród nich również córki pracujące za granicą. Zarówno te, które zostały w kraju ale też te, które, będąc poza krajem, w różny sposób wspierają w kraju swoich rodziców, stanowią główne oparcie emocjonalne,
emocjonalny parasol ochronny dla najstarszego pokolenia. Wprawdzie działania
córek – migrantek obejmują głównie „pomoc finansową, zatrudnienie opiekunki”
(w.18), to jednak respondenci mają świadomość stałej troski, jak też doświadczają
bezpośredniej opieki „kilka razy w roku, jak przyjadą” (w.19).
Poza córkami osoby, na których respondenci mogą polegać, w równej liczebności wymieniani są synowie (10 osób) i wnuki (10 osób), synowe i zięciowie, (po
2 osoby) i wspólnie mieszkający starzy współmałżonkowie wzajemnie na siebie
liczący - mąż i żona (po 4 osoby). Dodatkowo też padają odpowiedzi, że taką
osobą jest brat lub ogólnie rodzina (łącznie 3 osoby). Należy zaznaczyć, że w wielu odpowiedziach wymieniane są łącznie różne osoby, na których starzy rodzice
mogą polegać. Choć są to przede wszystkim członkowie rodziny, to wymieniane
są też osoby spoza rodziny. Głównie niespokrewnione opiekunki (8 osób), powiązane z opieką zdrowotną pielęgniarki środowiskowe i rehabilitant (4 osoby) ale też
sąsiedzi (5 osób), do których można się zwrócić w wielu codziennych sprawach,
„pomoc, gdy się coś zepsuje” (w.19), ale też „w osamotnieniu, w rozmowie”(w. 4).
Szczegółowa analiza odpowiedzi starszych osób ukazuje relatywnie słabą sieć
wsparcia emocjonalnego rodziców, których córki i synowe pracują za granicą, w sytuacji, gdy wielu z nich ma poczucie osamotnienia oraz bycia niekochanym i nie
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darzonym zaufaniem. Szczególnie dotyczy to osób, dla których wsparcie stanowią
wyłącznie osoby niespokrewnione: opiekunki (3 osoby), sąsiedzi (4 osoby), bliżej
nieokreślone osoby z rodziny (2 osoby) lub wyłącznie pracujące za granicą córki (3
osoby). Można więc przyjąć, że tych 12 osób (na 40 badanych) znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji emocjonalnej. Ze względu na specyfikę doboru respondentów, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak reprezentatywności badanej grupy, nie można uogólniać wniosków, niemniej jednak skłaniają one do zastanowienia.

5. Ogólna ocena wyjazdu
Pozostaje jeszcze pytanie, w jaki sposób uczestniczący w badaniach starsi rodzice oceniają fakt rozłąki a zwłaszcza, jakie są ich zdaniem pozytywne, a jakie
negatywne strony wyjazdu córki/synowej/wnuczki do pracy za granicę.
Na pytanie o pozytywne strony wyjazdu, co czwarty respondent jednoznacznie odpowiada, że „nie ma takich”, „nie widzę pozytywnych stron”, „chyba nie
ma, brakuje mi córki” (10 osób). Dodatkowo 3 osoby odpowiedziały, „nie wiem”
a 3 osoby wyraziły ocenę ambiwalentną podkreślając, że dla osób, które zostały
w kraju, nie ma pozytywnych stron, są jednak dla tych, którzy wyjechali. „Nie ma
dla mnie, im żyje się lepiej”(w.18) „dla mnie nie ma, dla jej rodziny stan finansowy, bo spłacają kredyt mieszkaniowy” (w.33). Patrząc ze swojej perspektywy, 16
osób kwestionuje pozytywne strony wyjazdu lub ich nie dostrzega.
Pozostali respondenci jako pozytywny efekt migracji podkreślają niemal wyłącznie aspekt finansowy (16 osób) i uzyskane za granicą zatrudnienie (7 osób).
Należy też podkreślić, że respondenci zwracają również uwagę na związane z pobytem całej rodziny możliwości edukacyjne: „dzieci mają pracę, wnuki kształcą
się za granicą” (w.2), ale też w wyniku wyjazdu córki, widzą możliwość rozwiązania równocześnie wielu wcześniejszych trudności „zarobki córki w Norwegii
pozwoliły spłacić kredyt za mieszkanie i [przeznaczyć je] na kształcenie dzieci”(w.11). Inni jeszcze podkreślają korzystne zmiany statusu społecznego „lepsza
praca, większe zarobki, życie na dobrym poziomie” (w.37). Dlatego też niektórzy
z respondentów wyrażają zadowolenie z sytuacji, w jakiej znajdują się bliscy, którzy pracują za granicą „oni są tam szczęśliwi” (w.1), więc „nie martwię się, że zabraknie im na spłatę kredytu” (w.22) a także cieszą się z ich stabilizacji finansowej
„mają pieniądze na utrzymanie siebie i mnie wspomagają” (w.30).
Na podstawie wypowiedzi respondentów można wyodrębnić dwie perspektywy
oceny konsekwencji wyjazdu: indywidualną, osobistą perspektywę starszych rodziców i szerszą perspektywę średniego pokolenia. Każda z nich różni się oceną wyjazdu.
• Oceniając wyjazd z perspektywy osobistej– nie dostrzegają pozytywnych
stron wyjazdu swoich dzieci
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Oceniając wyjazd z perspektywy średniego pokolenia, czyli swoich dzieci
i wnuków – podają wiele argumentów uzasadniających, czy usprawiedliwiających ten wyjazd (wcześniejsze trudności finansowe i brak pracy) ale też
dostrzegają wiele jego pozytywów, głównie odnoszą je do uzyskanego zatrudnienia i do stabilizacji finansowej.
Nieco inaczej kształtują się uzasadnienia odpowiedzi na pytanie – jakie są negatywne strony wyjazdu ich dzieci?
Również na to pytanie pojawiają się dwa rodzaje, dwie perspektywy oceny
sytuacji– jedna opisuje stan emocjonalny osoby, która pozostała w kraju, druga
odzwierciedla niepokój i świadomość zagrożeń zarówno dla migrantek jak i dla
ich dzieci a także dla trwałości rodziny.
W pierwszym przypadku dominują odpowiedzi skoncentrowane wokół
emocji najstarszych członków rodziny – osobistego smutku i tęsknoty a także poczucia samotności w wyniku rozłąki: „dla mnie – tęsknota i zmartwienie” (w.20),
„straszna tęsknota” (w. 23) „bardzo wszyscy tęsknimy za córką” (w. 7), „rozstanie
z synową bardzo mnie boli” (w. 5).
Prócz tęsknoty respondenci wymieniają samotność i smutek „czuję się samotny – smutno mi bez nich” (w.1), „zostałam sama jak palec”(w. 16.). „jestem
sam, [mam] słaby kontakt z rodziną, [która wyjechała], bo oni mają swoje problemy, nie chcę być dla nich ciężarem” (w.35). „jestem samotny i niepotrzebny
nikomu” (w.30). Poczucie samotności jest szczególnie przykre, gdy starszy, schorowany człowiek pozostaje bez oparcia w rodzinie: „jestem z obcą osobą, brakuje
mi córki, wiem, że mogę być ciężarem ze swoim zdrowiem” (w.30). Smutek wiąże się też z wyobrażeniem niezbyt korzystnej sytuacji swojego dorosłego dziecka
poza krajem. Respondenci zdają sobie sprawę z ciężkiej pracy migrujących kobiet:
„bardzo tęsknimy za córką i żałujemy jej, że tak ciężko pracuje” (w. 24), jak też
z faktu, że one są „obce” w kraju przyjmującym: „obcy kraj, poczucie, że jest się
gorszym człowiekiem” (w. 31.).
Druga perspektywa, choć postrzegana także osobiście, wiąże się z dostrzeganiem konsekwencji dla pozostałych członków rodziny. Wiąże się to wprawdzie
z czasowym, ale z rozbiciem rodziny, co nie wróży dobrze na przyszłość: „rozbicie rodziny, dzieci tęsknią, zięć dobry, ale zaczyna popijać, ja mówię, żeby córka
wracała” (w.11), ale także ze względu na sytuację pozostałych w kraju mężów migrantek: „córka haruje a zięć ciągle zmienia pracę, dobrze, że chociaż zajmuje się
wnukami”(w.27). „córka sama tam siedzi, serce boli, jak się pomyśli. Dzieci tutaj
z zięciem, bo pracy nie można utrzymać” (w.10).
Respondenci widzą zarówno zagrożenia dla przyszłości swoich wnuków
„dzieci wychowują się bez matki, ja nie mam kontaktu z córką, tylko od święta” (w.6). jak też dla więzi międzypokoleniowej „ rzadko widuję córkę i rodzinę.
Wnuki rosną a ja ich nie znam. Nie buduje się więzów rodzinnych w najmłodszym
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pokoleniu” (w.18). Dość charakterystyczna jest też wypowiedź respondentek, które zwracają uwagę na zróżnicowane, wieloaspektowe niekorzystne konsekwencje wyjazdu córki wraz z rodziną, prawdopodobnie na stałe, podkreślają także
ich niekorzystną pozycję społeczną w kraju przyjmującym: „Rozbicie rodziny,
opuszczenie mnie, teraz są cudzoziemcami w innym kraju”(w. 19). „Wyobcowanie
w kraju docelowym, wychowywanie dzieci w innym kręgu, w innym języku i tradycji” (w. 37). Troska, niepokój i niepewność i o swoją przyszłość i o przyszłość
najmłodszego pokolenia dość wyraziście przebija w wypowiedziach seniorów,
którzy pozostali w kraju i którzy z odległości kraju pochodzenia oceniają wyjazd
do pracy za granicę swoich córek i synowych.

6. Wnioski
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono niską samoocenę zdrowia
i sprawności uczestniczących w badaniach przedstawicieli rodziców, których córki i synowe wyjechały do pracy za granicę. Aż 60% z nich uznało, że stan ich zdrowia jest nieco i znacznie gorszy niż osób w ich wieku. Także wielu z nich wymaga pomocy innych osób w wykonywaniu podstawowych czynności codziennego
życia. Mimo że analizy innych autorów wskazują, jak ważnym elementem podtrzymywania kontaktu rodziców i migrujących dzieci jest droga mailowa, skyp
i telefon, trzech z czterech badanych przez nas seniorów nie ma komputera, a zatem też nie korzysta z komunikacji przez skypa, co drugi nie potrafi samodzielnie korzystać z telefonu komórkowego, ale też część z nich takiego telefonu nie
posiada. W związku z tym nawet kontakty pośrednie, wykorzystujące możliwości
współczesnej techniki, dostępne młodszym pokoleniom, są znacznie ograniczone. Być może, że w tej sytuacji dominującymi emocjami o negatywnym ładunku
jest poczucie osamotnienia wbrew własnej woli (stwierdza taki stan co drugi badany) i poczucie żalu do osób, które wyjechały i do tych, które na to przyzwoliły.
Dodatkowo badani negatywnie oceniają migracje swoich bliskich. Wprawdzie
dostrzegają głównie finansowe korzyści rodziny swoich dzieci uzyskane z pracy
za granicą, lecz z własnej perspektywy nie widzą na ogół pozytywnych stron ich
wyjazdu. Dostrzegają natomiast ryzyko osłabienia więzi w rodzinie i utraty kontaktów międzygeneracyjnych. Wypowiedzi i oceny badanych ukazują dominację
tęsknoty, osamotnienia i niepewności. Pośrednio też pozwalają stwierdzić, że procesy migracyjne średniego pokolenia, szczególnie kobiet, w sposób niekorzystny
wpływają na pokolenie żyjących w kraju rodziców. I choć z wielu badań wynika,
że migrujące córki, ale też pozostałe w kraju dzieci w różny sposób starają się
zabezpieczyć opiekę nad rodzicami, to nie są w stanie rekompensować poczucia
tęsknoty i rozłąki.
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REALIZACJA FUNKCJI OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNEJ
WOBEC SENIORÓW W OBLICZU MIGRACJI KOBIET
[IMPLEMENTATION OF CARING AND NURSING FUNCTION TOWARDS
ELDERS IN FACE OF WOMEN MIGRATION]

Abstract: The article presents issues connected with the implementation of caring and
nursing function towards seniors in families in which women work in Germany. Women
migration cause, that the care of elder people and/or disabled they fulfilled is taken over
by the other members of the family. Not always they are ones able to deal with filling this
function. The change of guardians has often been connected with the necessity of changing the place of residence of the one in need of help, which, according to examined women
has unfavourable impact on health condition and well-being of these seniors. The article
also presents individual aspects of women migration covering their anxiety connected
with leaving in country the closest ones in need of nurse and help.
Keywords: family migration, care, the elderly
Streszczenie: W artykule przedstawiono problemy związane z realizacją funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej wobec seniorów, w rodzinach kobiet, które pracują w Niemczech. Migracje kobiet powodują, że opiekę nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi, którą
one sprawowały, przejmują inni członkowie rodziny. Nie zawsze są to osoby radzące sobie
z wypełnianiem tej funkcji. Zmiana opiekuna często wiązała się z koniecznością zmiany
miejsca zamieszkania osoby potrzebującej pomocy, co według badanych kobiet ma niekorzystny wpływ na stan zdrowia i samopoczucie podopiecznego. W artykule przedstawiono również indywidualne aspekty migracji kobiet obejmujące ich niepokój związany z pozostawieniem w kraju najbliższych członków rodziny potrzebujących opieki i pomocy.
Słowa kluczowe: migracja kobiet, opieka, ludzie starzy

1. Wprowadzenie
Problemy związane z migracją podejmowane są w licznych opracowaniach i ukazują różne jej aspekty. Poszczególni badacze zajmują się wybranym, interesującym ich
problemem (Kawczyńska-Butrym 2014). Zmiany we współczesnych tendencjach mi-

206

Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet

gracji polegają z jednej strony na wzroście migracji kobiet, z drugiej zaś na wzroście
liczby wyjazdów osób starszych (Praszałowicz 2007). Sytuacja ta, może implikować
trudności w zapewnieniu opieki starszym członkom rodziny. Jak pisze Zofia Kawczyńska-Butrym (2008: 38) „Niezależnie od epoki i kręgu kulturowego, w którym rodzina żyje, na czoło zadań podejmowanych i realizowanych przez rodzinę, wysuwa się
opieka nad osobami słabymi, chorymi, niezaradnymi. Głównym realizatorem i dawcą
opieki jest kobieta”. Kontynuując dalej wątek opieki Autorka podkreśla „…ograniczenie liczby pokoleń tworzących jedno gospodarstwo rodzinne oraz zmniejszenie dzietności rodzin, zawężają liczbę osób dorosłych i dorastających, głównie kobiet, które
mogą być włączone w realizację zadań opiekuńczych” (Kawczyńska-Butrym 2008:
41). Sytuację tę, dodatkowo komplikuje migracja kobiet.
W podejmowanych próbach analiz różnych aspektów migracji kobiet, eksponuje się, ich jednostkowe zyski i straty oraz skutki zdrowotne migracji zarobkowej (Kouta, Kaite 2012, za: Kawczyńska-Butrym 2014). Analizując skutki migracji kobiet, nie można pominąć konsekwencji, jakie z tego powodu ponosi rodzina.
W przypadku kobiet, które mają rodziny, wyjazd związany jest często z długotrwałą,
powtarzającą się rozłąką, wpływającą na funkcjonowanie rodziny. Migracja kobiet
pozostawiających w domu starszych rodziców, czy innych członków rodziny potrzebujących opieki powoduje konieczność reorganizacji życia rodzinnego.
Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące realizacji opieki nad osobami starszymi w świetle migracji kobiet, należy najpierw przyjrzeć się rodzinie i funkcjom, jakie
ona pełni. Rodzina jest podstawową grupą społeczną i naturalnym środowiskiem
życia dla wszystkich osób bez względu na wiek. Członków rodziny wiążą stosunki
emocjonalne, zakładające wzajemną opiekę i pomoc (Ziemska 1986). Jest ona niezaprzeczalnym źródłem wzajemnej miłości, szacunku i solidarności, wspierającym
poszczególnych jej członków na każdym etapie ich życia. Rodzina jako grupa społeczna pełni wiele funkcji i zadań. Klasyfikacji tychże w literaturze jest wiele (Tyszka 1974; Ziemska 1975; Adamski 1982; Rembowski 1986; Kawula, Brągiel, Janke
1997) i inni. Jedną z istotnych funkcji rodziny jest funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca, zapewniająca egzystencję członkom rodziny, którzy nie mogą funkcjonować
samodzielnie. Natężenie jej realizacji wzrasta w dwóch skrajnych okresach życia,
w okresie wczesnego dzieciństwa, i w okresie starości, gdy sprawność człowieka ulega ograniczeniu z powodu fizjologicznych zmian związanych ze starzeniem się, lub
z powodu choroby (Kawczyńska-Butrym 2008). Należy zauważyć, że zmiany struktury rodziny mają bezpośredni wpływ na realizowane przez nią funkcje. Zmiana
podziału zadań w ramach rodziny, zwiększone obciążenie w przypadku nieobecności jednego z jej członków może prowadzić do jej niewydolności.
W rozważaniach podjętych w tym artykule interesują nas działania opiekuńcze realizowane wobec osób starszych w obliczu migracji kobiet. Czym zatem jest opieka? Co to jest opiekowanie się (sprawowanie opieki)? Jakie są cele
opieki sprawowanej nad osobami starszymi? To pytania, na które należy odpo-
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wiedzieć, aby w pełni zrozumieć problem omawiany w tym tekście. Analizując
różne koncepcje rozumienia opieki, poszczególni ich autorzy wskazują następujące elementy w definiensach definicji opieki: zaspokajanie potrzeb (Babicki 1980;
Radlińska 1961; Kamiński 1982; Dąbrowski 1997); ochrona przed zagrożeniem
(Kelm 2000); tworzenie warunków rozwoju i wychowania (Maciaszkowa 1991);
rozwiązywanie sytuacji życiowych (Muszyński 1981). Na podstawie różnych interpretacji zagadnienia opieki należy stwierdzić, iż charakteryzują ją następujące
właściwości: odpowiedzialność opiekuna za podopiecznego; ciągłość i celowość,
i tym różni się od pomocy czy ratownictwa (Radlińska 1961; Dąbrowski 1997);
potrzeby opiekuńcze, których człowiek nie potrafi samodzielnie zaspokoić; trudne sytuacje życiowe. W świetle tak rozumianej opieki, sprawowanie opieki należy
rozumieć jako „działania polegające na zapewnieniu wsparcia, pożywienia, schronienia i/lub opieki dzieciom, osobom słabym, niepełnosprawnym lub bezradnym,
w tym również osobom starszym wymagającym tego rodzaju pomocy. Sprawowanie opieki polega na zapewnieniu osobie starszej bądź niepełnosprawnej osobie
wsparcia emocjonalnego oraz pomocy w jej życiu codziennym” (Zych 2007: 111).
Celem opieki nad osobami starszymi jest „nie tyle dążenie do odzyskania
przez nie dawnej witalności i zdrowia […], ile uzyskanie poprawy jakości życia
podopiecznych dzięki udzielaniu im niezbędnej w ich wieku pomocy i opieki
bez równoległego ich ubezwłasnowolnienia. Podstawowym zadaniem opiekuna
osoby starszej jest nauczanie jej sposobów działania prowadzących do samowystarczalności, budowanie wewnętrznego zrozumienia i akceptacji sytuacji, w jakiej się znalazła, oraz wpajanie przeświadczenia, że pomimo choroby i/lub niepełnosprawności powinna prowadzić normalny tryb życia i że jest człowiekiem
pełnowartościowym” (Zych 2007: 109). Tak rozumiane cele opieki wobec osób
starszych, są najlepiej realizowane przez najbliższych członków rodziny.
Starość jest zjawiskiem jednostkowym i społecznym (Wnuk 2002). Starzeje
się człowiek i starzeje się całe społeczeństwo, starzeje się cała populacja Ziemi
i proces ten postępuje bardzo dynamicznie. Według przewidywań w połowie XXI
w., co piąty mieszkaniec Ziemi będzie miał skończone 60 lat (Wiśniewska-Roszkowska 2003). W Polsce w 2035 roku przeciętna długość życia kobiet będzie wynosić 83 lata, a mężczyzn – 77 lat. Przyczyny zmian demograficznych łączone
są z migracjami wewnętrznymi i zagranicznymi, spadkiem liczebności urodzeń,
ale również z wydłużeniem życia ludzi, czego powodem jest większa świadomość
w zakresie dbania o swoje zdrowie, profilaktyka, stosowanie diet, dbanie o styl życia, większa odporność (dzięki m.in. szczepionkom) (Czekanowski 2012). Starzenie się społeczeństwa jest równoznaczne ze wzrostem zapotrzebowania na różne
formy opieki nad osobami starszymi.
Prezentowane opracowanie jest próbą opisu realizacji funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej wobec starszych członków rodziny kobiet pracujących jako opiekunki w Niemczech.
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2. Założenia metodologiczne badań
Przedmiotem badań jest realizacja funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej wobec
starszych rodziców bądź innych, starszych członków rodziny kobiet pracujących
w Niemczech w charakterze opiekunek osób starszych. W przypadku badanych przeze mnie kobiet, czas ich pracy w kraju migracji to jeden miesiąc, następnie na jeden
miesiąc wracają do Polski do swoich rodzin i ponowie wracają do kraju migracji. Badane kobiety przez cały czas utrzymują kontakt z rodziną w Polsce, telefoniczny i/lub
na Skype (nie zawsze jest to jednak możliwe). Udzielają porad na temat sprawowania różnych aspektów opieki nad starszymi rodzicami lub innymi członkami rodziny
(np. podają recepturę diety zalecanej przez lekarza, omawiają sposób wykonywania
pielęgnacji osoby leżącej itp.). Można powiedzieć, że realizują swoje obowiązki opiekuńczo-pielegnacyjne, jednak w innej formie. Jest to tzw. opieka zdalna (opieka na
odległość) sprawowana w ten sposób, że zarządzają oni opieką z oddali (Zych 2007).
Czym różni się zatem realizacja funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej w rodzinach, w których kobiety migrują w celach zarobkowych, od realizacji tej funkcji
w innych rodzinach? W jaki sposób podejmowanie pracy za granicą przez kobiety
wpływa na realizację tej funkcji i funkcjonowanie rodzin? Próbę odpowiedzi na te
i inne pytania ułatwi analiza wywiadów przeprowadzonych wśród kobiet pracujących poza granicami kraju.
Charakterystyka badanych kobiet
Od kilku lat autorka tekstu prowadzi zajęcia w szkole TEB w Toruniu, która
przygotowuje kandydatów do pracy w roli opiekunów osób starszych, oraz osób
już pracujących w tym zawodzie. W czasie przerw między zajęciami prowadzono
luźne rozmowy dotyczące specyfiki pracy i motywów wyjazdu za granicę. Wówczas
narodził się pomysł przeprowadzenia badań dotyczący analizowanego zagadnienia.
Autorka poprosiła uczestniczki szkolenia, które posiadały staż pracy w tym zawodzie, o udział w badaniu. Panie chętnie wyraziły zgodę i zadeklarowały swój udział
w badaniu. Dobór grupy miał charakter celowy. Grupa badanych to kobiety, które
wyjeżdżały za granicę w celach zarobkowych w sytuacji, gdy ich rodzic/rodzice lub
ktoś z innych starszych członków rodziny potrzebował opieki. Dodatkowym kryterium doboru była długość pracy poza granicami kraju. Przyjęto, że minimalnym
okresem będą cztery miesiące (dwa miesiące spędzone w pracy poza granicami kraju i dwa miesiące spędzone z rodziną) . Założono, że dopiero dwumiesięczna nieobecność kobiet pozwoli prześledzić realizację funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej
wobec starszych członków rodziny, podczas ich nieobecności.
Wywiady swobodne zostały przeprowadzone z 24 kobietami spełniającymi
przyjęte kryteria. Charakterystykę respondentek przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Charakterystyka respondentek z uwzględnieniem wieku w chwili wyjazdu, stanu
pracowniczego przed wyjazdem, wykształcenia, stanu rodziny w chwili wyjazdu
Symbol Wiek

Stan przed
wyjazdem

R1

54

Zatrudniona

R2

62

Bezrobotna

R3

59

Bezrobotna

R4

48

Zatrudniona

R5

52

Bezrobotna

R6

62

Bezrobotna

R7

50

Bezrobotna

R8

51

Bezrobotna

R9

49

Zatrudniona

R10

67

Bezrobotna

R11

58

Bezrobotna

R12

54

Bezrobotna

R13

49

Bezrobotna

R14

68

Bezrobotna

R15

43

Bezrobotna

R16
R17

54
58

Bezrobotna
Zatrudniona

R18

65

Bezrobotna

R19

61

Bezrobotna

R20

63

Bezrobotna

R21
R22

59
58

Bezrobotna
Bezrobotna

R23

47

Zatrudniona

R24

55

Bezrobotna

Wykształcenie

Stan rodziny w chwili wyjazdu

Wdowa: niepełnosprawny syn 24 lata,
rodzice w po 70r.ż.
Podstawowe Zamężna: mąż, matka po 80r.ż.
Zamężna: mąż, dwoje dzieci (35 i 40 lat),
Zawodowe
ojciec po 80r.ż.
Zawodowe Samotna: rodzice po 70r.ż.
rozwiedziona: córka 32 lata, rodzice po
Średnie
80r.ż.
Samotna: siostra po 70r.ż., brat
Średnie
niepełnosprawny po 50r.ż.
Zamężna: mąż, troje dzieci (30, 25, 20 lat),
Wyższe
rodzice po 70r.ż.
Zamężna: mąż, dwoje dzieci (20, 19 lat),
Zawodowe
rodzice po 80r.ż.
Zamężna: mąż, troje dzieci (30, 25, 20 lat),
Zawodowe
rodzice i wujek po 70r.ż.
Wdowa: syn 47 lat, rodzice w wieku po
Zawodowe
80r.ż.
Zamężna: mąż, dwoje dzieci (38, 29 lat),
Średnie
rodzice po 80r.ż.
Samotna: niepełnosprawny brat po 60r.ż.,
Średnie
Zamężna: mąż, czworo dzieci (30, 27,25 lat),
Średnie
rodzice po 70r.ż.
Zamężna: niepełnosprawny mąż (70 lat),
Podstawowe
troje dzieci (48, 45,30 lat), matka po 90r.ż
Wdowa: syn 23 lata, rodzice w wieku po
Średnie
70r.ż.
Zawodowe Wdowa: syn 28 lata, rodzice po 80r.ż.
Samotna: niepełnosprawna siostra po 60r.ż.,
Średnie
Zamężna: niepełnosprawny mąż (73 lat),
Zawodowe dwoje dzieci (40, 35 lat), niepełnosprawna
matka po 90r.ż
Zawodowe Samotna: niepełnosprawna siostra po 50r.ż.,
Wdowa: syn 33 lata, niepełnosprawni
Średnie
rodzice po 80r.ż.
Zamężna: syn 37 lat, rodzice po 80r.ż.
Wyższe
Samotna: niepełnosprawna matka po 80r.ż.,
Średnie
Zamężna: mąż, dwoje dzieci (27, 25 lat),
Zawodowe
niepełnosprawna babcia po 90r.ż
Zawodowe Wdowa: syn 25 lata, rodzice po 80r.ż.
Średnie
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Najmłodsza z badanych kobiet ma 43 lata, najstarsza 68 lat, średnia wieku
badanych kobiet wynosi 56 lat. Respondentki to osoby z wykształceniem zawodowym i średnim (po 10 kobiet) wykształcenie podstawowe posiadały 2 kobiety,
wyższe także 2 kobiety. Większość respondentek (19 kobiet) przed wyjazdem posiadało status bezrobotnej. Wszystkie badane kobiety posiadały członka rodziny,
który potrzebował opieki.
Badania zostały przeprowadzone w Toruniu, lecz tylko cztery respondentki
pochodziły z tego miasta. Pozostałe pochodziły z okolicznych wsi i z mniejszych
miast takich jak: Włocławek, Grudziądz, Chełmża i Solec Kujawski. Wszystkie
wyjazdy badanych kobiet miały charakter zarobkowy. Najważniejszym motywem
był czynnik finansowy.
Punktem wyjścia badań własnych była analiza literatury przedmiotu, stanu
badań, danych statystycznych, opracowań, doniesień prasowych dotyczących migracji i ich konsekwencji dla rodzin. Na podstawie analizy teoretycznej zarysowane zostały problemy pojawiające się w rodzinach migrantów.
Metoda badań
W badaniach wykorzystano metodę wywiadu swobodnego. W ramach tej metody możliwe jest zebranie informacji do odpowiedzi na najistotniejsze z punktu
widzenia problemu badawczego pytania, a także pogłębienie kwestii poruszanych
przez badanego (Babbie 2005). Analiza materiału teoretycznego dała podstawę do
zidentyfikowania obszaru badań i sformułowania wielu pytań, na które dotychczas nie udzielono odpowiedzi. Badanie prowadzone było na podstawie scenariusza mającego charakter problemowy. Każdy wywiad był nagrywany, a następnie
transkrybowany. Scenariusz wywiadu ma jedynie orientacyjny charakter i nie narzuca badaczowi kolejności zadawanych pytań. W badaniach przyjęto założenie,
że „informacja jest tym bardziej aktualna, im bardziej swobodnie wyrażona”.
Cel badań i pytania badawcze.
Celem badań była analiza zmian zachodzących w realizacji funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej wobec osób starszych w rodzinie migrantek, w świetle ich opinii.
Analiza materiału teoretycznego pozwoliła na sformułowanie następującego
problemu głównego:
Czy a jeśli tak, to w jakim zakresie migracja zarobkowa kobiet wpływa na realizację funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej wobec starszych i/lub niepełnosprawnych członków ich rodzin?
Aby poznać odpowiedź na tak postawione pytanie główne, sformułowano
następujące pytania szczegółowe:
Jakie motywy dominowały w podjęciu decyzji migrantek o pracy za granicą?
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Kto sprawuje opiekę nad starszymi członkami rodziny podczas nieobecności
kobiet?
Jak respondentki oceniają poziom, realizacji funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej przez innych członków rodziny?
Jakie obciążenia emocjonalne związane z wyjazdem i z pozostawieniem
w domu starszych i/lub niepełnosprawnych osób potrzebujących opieki, towarzyszą migrującym kobietom?
Przebieg badań
Osoby pracujące za granicą w charakterze opiekunek, podczas pobytu w Polsce uczestniczą w dwóch zajęciach, mających na celu dobre przygotowanie ich
do roli opiekunek. Zajęcia dla każdej grupy (5-7 osób), odbywają się w jednym
tygodniu, w środę i w piątek. Podczas zajęć realizowana jest różna problematyka
np. aktywizacja podopiecznych z chorobami otępiennymi, zasady transferu podopiecznego i inne. Celem prowadzonych szkoleń, jest również wprowadzenie nowych, ważnych elementów wiedzy. Pomimo że kandydatki do pracy w roli opiekunek, były do niej profesjonalnie przygotowywane, przed rozpoczęciem pracy, to
chętnie uczestniczą również w szkoleniach przypominających.
Wywiady przeprowadzone były w szkole, po zakończonych zajęciach. Respondentki zostały poinformowane o anonimowości badania i jego celu. Wywiady trwały od godziny do dwóch godzin. W ciągu tygodnia przeprowadzano po
cztery wywiady. Badane były uprzedzane, że dyktafon może być wyłączony na ich
życzenie, jednak nie korzystały z tego.

3. Prezentacja wyników badań
Najczęstszą odpowiedzią na pytanie o powód wyjazdu była konieczność zarobienia pieniędzy. Motyw ten wiązał się najczęściej z utratą pracy, przejściem
na rentę czy emeryturę i trudną sytuacją finansową rodziny. Kobiety wskazywały
również na konieczność zarobienia pieniędzy, aby móc sfinansować ważne dla
zdrowia i życia zabiegi starszych rodziców, dzieci, czy rodzeństwa.
[…] moja matka czeka na endoprotezę bioder. Kolejka jest bardzo długa nawet do
pięciu lat oczekiwania, a ona nie może tak długo czekać. Oprócz problemu z biodrami, jest zdrowa, nie ma innych dolegliwości, a teraz nie jest samodzielna, potrzebuje
codziennej opieki. Jestem jedyną córką i razem z mężem opiekujemy się mamą. Jak
będę miała odpowiednią ilość pieniędzy, operacje można wykonać prywatnie, bez
kolejki. (R2)
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Nie zawsze ich troska o zapewnienie opieki obejmuje starszego rodzica. Niektóre z kobiet, jak podano w charakterystyce, czyją się odpowiedzialne także za
swoje rodzeństwo jak też przede wszystkim za niepełnosprawne dziecko:
[…] mieszkam ze starszą siostrą i młodszym bratem, który po wypadku samochodowym jest niepełnosprawny. Potrzebuje on intensywnej rehabilitacji, która sporo
kosztuje. Z jego renty, emerytury siostry i mojej, nie jesteśmy w stanie opłacić prywatnego rehabilitanta, a ta refundowana nie wystarcza. [R6]
[…] mam niepełnosprawnego syna, który ciągle potrzebuje drogich leków i rehabilitacji.
Jak żył mąż jakoś sobie radziliśmy. Po jego śmierci brakuje na leki i na rehabilitację dla
syna. Dopóki rodzice są sprawni i mogą zająć się synem, ja postanowiłam wyjechać i zarobić trochę pieniędzy. Podczas mojej nieobecności rodzice sprawują nad synem opiekę.
Wprawdzie rodzice radzą sobie z opieką nad synem, ale i ja i on bardzo tęsknimy. [R1]

Jedna z respondentek podjęła pracę za granicą z perspektywy przyszłych
własnych potrzeb, które dostrzega w związku z obserwacją swoich rodziców i ich
trudnej sytuacji:
[…] mam bardzo niską emeryturę, nie mam oszczędności. Dopóki więc jestem zdrowa
chcę zarobić na swoją starość i trochę pomóc rodzicom. Obserwuję moich rodziców i widzę jakie wydatki ponoszą na zakup leków, często również muszą płacić za badania. [R10]

Osoby sprawujące opiekę nad starszymi członkami rodziny podczas wyjazdu
respondentek
Kobiety, które wyjechały do pracy za granicę były głównymi opiekunkami starszych i/lub niepełnosprawnych członków rodziny. Z chwilą ich wyjazdu funkcję tę
przejęli inni członkowie rodziny. Najczęściej byli to mężowie, dzieci, bądź rodzeństwo. „Zastępczy” opiekunowie często korzystali z pomocy sąsiadów i z pomocy wykwalifikowanych służb np. pielęgniarek środowiskowych. Dodatkowa pomoc była
szczególnie potrzebna przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych u osób niepełnosprawnych, leżących np. toaleta przeciwodleżynowa, zmiana opatrunku. Pomocą
służyły również migrantki, udzielając porad przez telefon, najczęściej w zakresie przygotowywania posiłków zgodnie z zaleceniami lekarza np. diety cukrzycowej.
Ocena realizacji funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej nad osobami starszymi i/
lub niepełnosprawnymi
Wypowiedzi respondentek wskazują, że oprócz pełnienia opieki nad osobami
starszymi, pełniły one wiele innych obowiązków w gospodarstwie domowym takich jak: sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów i inne. Wszystkie te obowiązki
łącznie z opieką nad seniorami przejęli inni członkowie rodziny. Badane kobiety
obawiały się, że ich mężowie, dzieci, czy dalsi, nie poradzą sobie z taką ilością
obowiązków. Większość rodziła sobie w tej nowej sytuacji, ale nie wszyscy. Świadczą o tym następujące wypowiedzi badanych:
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Mój mąż zawsze mi pomagał, ale to ja mówiłam co powinien robić i jak. Robiłam listę
zakupów, mówiłam, że trzeba poodkurzać mieszkanie, sam by na to nie wpadł. Prosiłam żeby obrał ziemniaki, żeby zrobił dla mamy herbatę […]. To dobry człowiek, ale
potrzebuje pokierowania […] bardzo się obawiałam czy sobie poradzi.(R2)
[…] rozmawiamy z mężem przez telefon, o tym jak sobie radzi twierdzi, że nieźle
[…] ale ja słyszę, po tonie głosu poznaje, że nie jest mu wesoło. On nie chce mnie
martwić, dlatego nic mi nie mówi. Jak wracam do domu, to widzę, że mieszkanie jest
nieposprzątane, czasami jest sterta brudnych naczyń. Rozmawiam również z babcią,
czy jest zadowolona z opieki mojego męża, ale ona również zachowuje się dziwnie,
niby mówi, że wszystko jest OK., ale ja znam jej minę i ton głosu. (R23)
[…] moja mama jest osobą niepełnosprawną, bardzo mało się porusza, potrzebuje
niemal ciągłej opieki. W pierwszym miesiącu mojego wyjazdu przyjechała do mamy
moja siostra. W opiece nad mamą pomagała również córka siostry. Jakoś sobie radziły, mama też była zadowolona. W następnym miesiącu siostra zabrała mamę do siebie […] z tego wyjazdu mama nie była zadowolona. Jak do niej dzwoniłam płakała,
tęskniła za mną i za swoim mieszkaniem, nie narzekała, tylko płakała. (R22)
Zostawiłam w domu dorosłego syna (33 lata) i niepełnosprawnych rodziców, ojciec
jest leżący, mama chodzi, ale jest po endoprotezie kolana. Syn miał pomagać mamie
w opiece nad tatą, i pomaga, ale nie wychodzi mu to najlepiej. Wiadomo, pracuje nawet po 12 godzin i jakoś nie może pogodzić obowiązków. Mama stara się jak może,
ale samej trudno jej zapewnić dobrą opiekę tacie. Rozmawiamy często przez telefon,
słyszę, że ma płaczliwy głos. Zaproponowałam jej, aby odpłatnie zatrudniła pielęgniarkę, chociaż raz w tygodniu żeby pomogła chociaż przy toalecie taty, ale ona nie chcę.
Ja przecież pomogę finansową, zapłacę za tę usługę, ale to do mamy nie dociera. (R20)

Obciążenia emocjonalne respondentek związane z wyjazdem
Rozłąka z rodziną jest trudna zarówno dla osób pozostających w domu, jak
i dla migrantów. Tęsknota jest uznana przez wszystkie wyjeżdżające kobiety za największy minus migracji. Potwierdzają to również badania innych autorów (Wojaczek 2009, Szczygielska 2013). Mimo, że badane kobiety planując wyjazd do pracy,
zakładały iż jednym z celów wyjazdu jest pomoc finansowa rodzinie, pomoc w sfinansowaniu leczenia, to jednak odczuwały dyskomfort psychiczny, że zostawiły
starszych i schorowanych rodziców, niepełnosprawne dzieci czy rodzeństwo pod
opieką innych członków rodziny. Świadczą o tym następujące wypowiedzi:
[…] kocham mojego syna nad życie, to dla niego wyjechałam do pracy. Chociaż
wiem, że dzięki temu będę mogła zapewnić mu dobrą i fachową opiekę i pomoc,
to tęsknota za nim jest ogromna. Każdego dnia modlę się do Boga, aby pozwolił mi
znieść te rozłąkę. (R1)
Całe życie mieszkam na wsi, razem z rodzicami ciężko pracowałam w gospodarstwie. Po
śmierci ojca bardzo się do siebie z mamą zbliżyłyśmy. Po moim ślubie mama bardzo nam
pomagała. Nie mogłam pozwolić, aby w z powodu braku pieniędzy cierpiała, dla niej
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zrobię wszystko […] Chociaż wiem, że wyjeżdżam dla mamy, to jednak cały czas myślę,
że powinnam przy niej teraz być. Martwię się o nią, i o to, czy mąż poradzi sobie […] Jak
tylko mogę, to dzwonię i zapewniam mamę, że wszystko jest w porządku […] to przykre,
że trzeba aż takich poświęceń aby pomoc rodzinie […] Mama jest w zaawansowanym
wieku. Martwię się, że może przytrafić się najgorsze gdy mnie przy niej nie będzie. (R2)

4. Podsumowanie i wnioski
Analiza materiału empirycznego dała podstawę do twierdzącej odpowiedzi na
pytanie dotyczące pojawienia się zmian w realizacji funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej wskutek migracji zarobkowej kobiet. Respondentki dostrzegały negatywne
aspekty opieki realizowanej przez innych członków rodziny, podczas ich nieobecności. Dostrzegały również niezadowolenie i tęsknotę starszych rodziców, dziadków,
dzieci niepełnosprawnych i rodzeństwa. Same również odczuwały poczucie winy
z powodu wyjazdu. Należy jednak podkreślić, że relacje przedstawione w artykule mają charakter jednostronny. Opierają się tylko na wypowiedziach i odczuciach
migrantek. Uzyskanie pełnego i zapewne bardziej obiektywnego obrazu badanego
zagadnienia, mogą dostarczyć badania prowadzone nie tylko wśród migrantek, ale
również wśród osób realizujących tę funkcję i wśród podopiecznych. Na podstawie
uzyskanych wyników badań można wysunąć następujące wnioski:
1. Migracje kobiet miały charakter zarobkowy, a główną przyczyną wyjazdu
było bezrobocie i bezskuteczne poszukiwania pracy w miejscu zamieszkania.
2. Migrantki wskazywały na potrzebę uzyskania środków finansowych w celu
zapewnienia lepszej opieki dla starszych i/lub niepełnosprawnych członków
ich rodzin i zapewnienia lepszego bytu dla siebie na starość.
3. Wewnętrzne zasoby gospodarstwa nie były wystarczające, by zaspokoić pojawiającą się potrzebę świadczenia opieki.
4. Uzyskane przez migrantki dochody były przeznaczane zarówno na utrzymanie pozostałych członków rodziny, jak i na odpłatną pomoc pielęgniarską dla
starszych chorych rodziców.
5. Według badanych kobiet, pozostający w domu mężowie, dzieci, przejmując
funkcję opiekuńczo-pielęgnacyjną nad starszymi członkami rodziny, nie zawsze radzili sobie tak dobrze, jak kobiety. Świadczy o tym choćby konieczność zaangażowania innych członków rodziny i sąsiadów do zadań, które
zwykle wykonywały kobiety.
6. Zdaniem badanych, skutki emocjonalne migracji dotykały wszystkich członków rodziny. Kobiety cierpiały z powodu, że być może ostatnie miesiące życia
ich rodziców spędzają za granicą, a nie z nimi. Osoby starsze bardzo tęskniły
za swoimi córkami.
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DELEGOWANIE OPIEKI JAKO STRATEGIA
MINIMALIZOWANIA RYZYKA OBCIĄŻENIA OPIEKĄ
NA PRZYKŁADZIE POLSKICH PRACODAWCÓW
MIGRANTEK
[DELEGATING CARE AS A STRATEGY TO MINIMIZE THE RISK
OF CARE BURDEN ON THE EXAMPLE OF POLISH EMPLOYERS
FEMALE MIGRANTS]

Summary: Article addresses the issue of delegating of care for the elderly by Polish family
caregivers „in the hands of „ migrant. This puts the argument of interpersonal transmission and conversion risks, which takes place along with the employment of workers. The
article consists of two parts: the first follows the ideas and research on the emergence and
consolidation of the new social structure of risks and issues overload as a symptom of the
risk of being family caregiver. In this section also examines social security of Polish family
caregivers. The second part will be based on the results of empirical studies. The issue was
taken in delegating care that allows fulfill the obligations of an adult child as a rational
strategy for minimizing the risk of care burden.
Keywords: ageing population, social risks, care, migration
Streszczenie: Artykuł podejmuje kwestię delegowania opieki nad osobami starszymi
przez polskich opiekunów rodzinnych „w ręce” migrantek. Stawia tezę o międzyosobowej
transmisji i konwersji ryzyk, która odbywa się wraz z zatrudnieniem pracownic. Artykuł
składa się z dwóch części: w pierwszej następuje przegląd stanowisk i badań dotyczących
pojawienia się i utrwalenia nowej struktury ryzyk socjalnych oraz kwestii obciążenia opieką jako symptomu ryzyka bycia opiekunem. W tej części przeanalizowano również zabezpieczenie społeczne polskich opiekunów rodzinnych. Druga część opiera się na wynikach
empirycznych. Podjęto w niej zagadnienie delegowania opieki, która pozwala wypełnić
obowiązki dorosłego dziecka, jako racjonalnej strategii minimalizowania ryzyka obciążenia opieką.
Słowa kluczowe: starzenie się populacji, ryzyko socjalne, opieka, migracja
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1. Wstęp: antycypacja, adaptacja i ryzyka społeczne w starzejących się
populacjach
Proces starzenia się populacji nie jest zjawiskiem nowym – rozpoczął się w krajach Europy około 100-150 lat (początkowo w krajach Europy Północnej i Zachodniej, następnie Południowej i Wschodniej) wraz z przejściem demograficznym, tj.
zmianą modelu odtwarzania stanu i struktury ludności z rozrzutnego (wysoka stopa zgonów i wysoka stopa urodzeń) na oszczędny (niska stopa zgonów i niska stopa urodzeń) (Okólski [red.] 1990). Obecnie dynamika tego procesu powiązana jest
przede wszystkim ze spadkiem liczby urodzeń w rozwiniętych krajach Europy (tzw.
„starzenie się populacji od dołu” piramidy wieku), w mniejszym stopniu - z wydłużaniem przeciętnego trwania życia (tzw. „starzenie od góry”). Starzenie się ludności
jest zatem historycznym dziedzictwem Europy i jej wielkim wyzwaniem w obliczu
antynomii instytucji społecznych (ukształtowanych po II wojnie światowej) oraz rezultatów przejścia demograficznego (por. Okólski, Fihel 2012: 233). Wyzwaniem są
społeczno-gospodarcze skutki postarzenia się struktur wieku populacji, w tym konsekwencje tzw. podwójnego starzenia się ludności, tj. wzrostu liczby i odsetka osób
najstarszych (po 80-tym roku życia). Ta subkategoria wymaga odmiennych działań
ze strony publicznych i niepublicznych organizacji niż te kierowane do „młodszych
starszych” (osób po 60-tym roku życia).
W chwili obecnej brak jest skutecznych narzędzi politycznych, aby wyhamować proces starzenia się ludności (o ile takie w ogóle istnieją). Działania pronatalistyczne są bardzo kosztowne a ich efekty mogą być (ewentualnie) widoczne
w odległym horyzoncie czasu. W obecnej sytuacji politycznej wątpliwym instrumentem jest migracja zastępcza (zastępowanie ubytków ludności i zasobów pracy
imigrantami). Analizy ONZ wyraźnie wskazują, że napływ cudzoziemców musiałby być ogromny, aby kompensować ubytki ludności Europy, w tym w zasobach pracy:
„aby powstrzymać wzrost współczynnika obciążenia ludźmi starymi (utrzymać go
na stałym poziomie), w latach 2000-2050 ludność >>starej<< części Unii Europejskiej (UE-15) musiałaby corocznie wchłonąć 13,5 mln (netto) imigrantów. Oznacza
to, że w ciągu półwiecza populacja imigrancka (pomijając jej przyrost naturalny)
w tej części kontynentu zwiększyłaby się o 675 mln, podczas gdy z prognoz ONZ,
które są oparte na założeniu występowania najbardziej prawdopodobnych trendów,
wynika, że całkowity przyrost ludności (rodzimej i cudzoziemskiej) nie przekroczy
100 mln osób. Gdyby tak się stało, w 2050 r. ponad połowę ludności w krajach UE15 stanowiliby imigranci, którzy przybyli po roku 2000.” (Okólski, Fihel 2012: 243)

Aktualny społeczny i polityczny klimat w Europie jest niekorzystny dla cudzoziemskich krótko- i długookresowych osiedleń na Starym Kontynencie, zwłaszcza
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dla osób pochodzących z krajów o kulturze zdecydowanie odmiennej od europejskiej. Jak pisał Arjun Appadurai (2009), od lat 90-tych XX w. w liberalnych i demokratycznych społeczeństwach panuje ogromny „strach przed mniejszościami”.
Wynika on z niepewności w życiu społecznym, wywołanej szybkością i natężeniem przepływów „elementów materialnych i ideologicznych, [które] krążą ponad granicami państwowymi”:
„Każdy rodzaj niepewności zyskuje na sile wówczas, gdy pojawiają się (z jakiejkolwiek przyczyny) ruchy ludnościowe na wielką skalę, kiedy nowe nagrody lub ryzyko
wiążą się z wielkimi tożsamościami etnicznymi lub gdy istniejące sieci wiedzy społecznej są niszczone przez plotkę, terror lub ruch społeczny. (…) linie oddzielające nas od innych zawsze w historii ludzkości mogły zacierać się na granicach oraz
rozmywać na wielkich przestrzeniach i w wypadku wielkich liczb, jednak globalizacja podsyca te niepewności i stwarza nowe zachęty do oczyszczenia kulturowego,
w miarę jak coraz więcej narodów traci złudzenia co do suwerenności i dobrostanu
narodowej gospodarki.” (Appadurai 2009: 15-16).

Rezygnując z katastroficznych interpretacji rozwoju demograficznego naszego
kontynentu w erze globalizacji, wieszczących trwałą depopulację rodzimej ludności przy intensywnym napływie nieintegrujących się cudzoziemców (jako efekt
wadliwej czy nieskutecznej polityki wielokulturowości), uświadamiamy sobie konieczność twórczej adaptacji instytucji społecznych do zaistniałych przeobrażeń
ludnościowych. Adaptacja taka oznacza poszukiwanie mechanizmów ponownego dopasowania reżimu demograficznego i ładu instytucjonalnego. Społeczne i gospodarcze konsekwencje starzenia się ludności widoczne są na każdym
poziomie organizacji społeczeństwa – mikro, mezo i makro. Na poziomie makro (państw) i mezo (społeczności lokalnych), oznacza to konieczność otwarcia
krajowych i lokalnych rynków (pracy, towarów, usług) na potrzeby i oczekiwania osób starszych; na poziomie mikro – to kwestia przygotowania się każdego
z nas do starości, umiejętne gromadzenie i transferowanie zasobów i kapitałów
(w tym społecznego czy ludzkiego) w cyklu życia jednostki oraz pomiędzy generacjami. Przygotowanie zbiorowości i jednostek na zmiany demograficzne opiera się na akceptującej antycypacji faktów, już zliczonych i dostępnych w zbiorach
krajowych statystyk publicznych. Innymi słowy, oznacza to konieczność przyjęcia
ryzyka starości, choroby i obniżonej sprawności (klasyczne ryzyka zabezpieczenia społecznego) jako zdarzeń losowych o dużym prawdopodobieństwie zajścia
w przebiegu życia poszczególnych osób i w skali zbiorowości oraz wymaga rozpoznania nowych ryzyk socjalnych.
Rozwój polityki społecznej w krajach europejskich postępował w kierunku tworzenia programów opartych na przenoszeniu ciężaru skutków zdarzeń losowych na
całe zbiorowości. Tak zrodziły się ubezpieczenia społeczne, stanowiące zasadniczy
trzon zabezpieczenia społecznego, chroniącego jednostki przed konsekwencjami
niezawinionego przez siebie braku środków do życia, wywołanych zajściem zdarze-
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nia losowego. Struktura ryzyk społecznych ulega zmianie pod wpływem przeobrażeń ludnościowych o socjokulturowym podłożu. Starzenie się populacji ujawniło
konieczność „zarządzania” nowym ryzykiem - ryzkiem niesamodzielności, niewymienionym w Konwencji nr 102 MOP o minimalnych normach zabezpieczenia
społecznego. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem jednostek. „Ochrona prawna dla skutków zajścia tego ryzyka jest najczęściej kształtowana jako opieka długoterminowa organizowana w formie ubezpieczeniowej lub
pozaubezpieczeniowej” (Uścińska 2015: 304). Wiele państw rozwinęło już specjalne
systemy, by wypełnić lukę ochrony socjalnej osób zależnych od stałej opieki, w sytuacji gdy zasiłki chorobowe czy świadczenia z tytułu niepełnosprawności były niewystarczające. Noszą one zróżnicowany charakter (świadczenia pieniężne, rzeczowe;
na zasadzie całkowitego pokrycia wydatków lub tylko częściowego; przypisane do
pomocy społecznej lub finansowane z ubezpieczenia społecznego). Rozwiązania te
„Miały na celu udzielenie pomocy starzejącemu się społeczeństwu, w którym pomoc młodszego pokolenia i tradycyjne formy wsparcia innych członków rodziny
nie zawsze są dostępne i wystarczające.” (Uścińska 2015: 305).
Jednak, jak wskazuje Paweł Łuczak (2015), pomimo wyjątkowej ekspansji programów opieki długoterminowej w czasach demontażu europejskich welfare states, nowe instrumenty wsparcia nierzadko wymagają od gospodarstw domowych
zwiększenia udziału prywatnych zasobów w celu zaspokojenia potrzeb opiekuńczych. Zjawisko to określa się jako „prywatyzację zarządzania ryzykiem społecznym” (Hacker 2004 za: Łuczak 2015). Prywatyzacja zarządzania ryzykiem postępuje
mimo braku przemian ogólnych zasad zabezpieczenia. Istotne są drobne modyfikacje systemów: „prywatyzacja zarządzania ryzkiem może być faktycznym następstwem wielu zmian normatywnych, które niekoniecznie muszą mieć charakter systemowy (np. być konsekwencją wprowadzenia nowej ustawy)” (Łuczak 2015: 42).
Zatem przy uniwersalizacji i poszerzaniu zakresu ochrony socjalnej osób zależnych
od stałej opieki, występuje presja, aby gospodarstwa domowe podejmowały indywidualne wysiłki zaspokojenia określonych potrzeb. W związku z tym niektórzy
badacze identyfikują zjawisko refamiliryzacji w obszarze opieki, w tym opieki nad
osobami starszymi (Leon, Ranci i Rostgaard 2014), czyli ponownego „oddania” rodzinom zadań opiekuńczych przez publiczne organizacje. W efekcie liczba opiekunów nieformalnych dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, starszych jest
ogromna, podobnie jak ekonomiczna wartość ich pracy:
„W 2009 roku parlament brytyjski opublikował raport, według którego w Wielkiej
Brytanii działa 6 milionów nieformalnych opiekunów, świadczących usługi wartości 23 miliardy funtów. Szacunkowo w całej Europie około 20 milionów opiekunów
świadczy nieodpłatne usługi w zakresie opieki domowej powyżej 20 godzin w tygodniu. Podobnie w Szwecji, 80% godzin opieki jest wykonywane przez członków
rodzin, pracujących >>na czarno<< opiekunów, sąsiadów. Wśród nich przeważają
kobiety.” (Zysnarska i in.: 387).
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Innymi słowy, ekspansja programów polityki społecznej zabezpieczających potrzeby opiekuńcze osób starszych nie wyeliminowała trudu i wysiłku rodzin.
Publiczna troska nierzadko opiera się na prywatnej opiece, świadczonej przez
krewnych, przyjaciół czy sąsiadów (por. Racław [red.] 2011). Opieka nad bliską niesamodzielną osobą staje wyzwaniem we współczesnym świecie, zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo, gdyż świadczona jest „w oderwaniu od
głównego nurtu życia”: „Opieka nad ludźmi w podeszłym wieku przestała być
zintegrowana z życiem codziennym i wszystkimi jego aspektami, została natomiast zepchnięta na bok i ukryta” (Szawarska 2014: 84) a dodatkowo obowiązki
opiekuńcze są dzielone miedzy nielicznych krewnych i powinowatych. W rezultacie obok ryzyka niesamodzielności - przy kształtującej się na nowo strukturze
ryzyk socjalnych (Esping-Andersen 2010) - pojawia się „ryzyko bycia opiekunem
rodzinnym (nieformalnym) dla osoby starszej” (Racław 2011; Rosochacka-Gmitrzak i Racław 2015). Jest to ryzyko oparte o indywidualną decyzję, akt woli jednostki (niekiedy silnie determinowany presją społeczną), nierzadko postawionej
w sytuacji trudnej, nagłej, nieprzewidywalnej i bez możliwości oznaczenia terminu zakończenia sprawowania opieki. Podjęcie opieki nad bliską osobą często wiąże się z licznymi zagrożeniami dla zdrowia, dobrostanu emocjonalnego opiekuna, może powodować spadek jego obecnych i przyszłych dochodów, perturbacje
w rodzinie własnej, osamotnienie towarzyskie czy całkowitą izolację społeczną. Te
negatywne następstwa określane są jako syndrom obciążenia opieką:
„Pojęcie to odnoszone jest zazwyczaj do sytuacji spowodowanej wieloma problemami, które wykazują tendencję do trwania. Często traktowane jest jako synonim
stresu, prowadzący do fizycznego, psychicznego i emocjonalnego wyczerpania opiekuna.” (Zysnarska i in. 2010: 389).

Obciążenie opieką nasila się w sytuacji braku wsparcia społecznego i instytucjonalnego (w ramach programów polityki społecznej). Tendencje do „prywatyzacji
zarządzania ryzkiem społecznym” w działaniach publicznych oraz występowanie
w danej zbiorowości modelu opieki opartego na rodzinie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia „ryzyka bycia opiekunem” w cyklu życia jednostek (zatem
jego powszechność) oraz koszty jednostkowe z nim związane. Dodatkowo słabo
rozpoznane jest w programach publicznych zróżnicowanie sytuacji opiekunów
rodzinnych (szerzej: nieformalnych), w tym ze względu na potrzeby zdrowotne
i społeczne podopiecznych. Wiadomo, że mężczyźni, których udział w sprawowaniu opieki (zwłaszcza nad współmałżonkami) jest znaczny, inaczej niż kobiety
odgrywają role opiekuna dla osób starszych/dorosłych (są nastawieni zadaniowo,
częściej wycofani emocjonalnie, mają trudności z akceptacją opieki, częściej popadają w uzależnienie przy mniejszej skłonności szukania pomocy) (Rosochacka-Gmitrzak i Racław 2014; Kluczyńska 2015). Opiekunowie rodzinni osób starszych z otępieniem lub zaburzeniami poznawczymi stanowią grupę wielokrotnie
bardziej obciążoną opieką niż opiekunowie osób bez takich zaburzeń (większa
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liczba nieprzespanych nocy, więcej obowiązków opiekuńczych, poczucie niezaspokojenia istotnych potrzeb podopiecznego, porzucenie lub ograniczenie pracy
zawodowej, zwiększone trudności finansowe) (Karczewska i in. 2012). Specyficzna jest również sytuacja opiekunów osób, które doświadczyły traumatycznych
wydarzeń w przeszłości. Keith Anderson i Noelle L. Fields (2014) na przykładzie
opiekunów osób, które przeżyły Holocaust, wskazują na większą odporność (resilience) dorosłych dzieci osób ocalałych z Holocaustu w obliczu trudnych sytuacji,
co przekłada się na ich lepszy fizyczny i psychiczny dobrostan jako opiekunów, ale
jednocześnie może prowadzić do częstego przeszacowywania swoich możliwości, a w efekcie do przeciążenia. Ponadto należy uwzględnić kontekst kulturowy,
w tym wypadku związany z kulturą żydowską („synowska pobożność”), interpretującą konieczność ochrony członków własnej grupy w kategoriach obowiązku
i honoru, co prowadzi do minimalizowania czy odrzucenia wsparcia zewnętrznego. Powyższe przykłady wskazują na potrzebę nie tylko „wydobycia” opiekunów
rodzinnych „ze społecznego i politycznego cienia” oraz zmobilizowania państw
do działań na ich rzecz, ale również na konieczność rozpoznawania zróżnicowania i odmiennych potrzeb członków rodzin, które opiekują się starszymi osobami
– z uwzględnieniem kontekstu społecznego i kulturowego.

2. Deficyt opieki w dobie „strachu przed mniejszościami”
Kolejną kwestią jest wydolność opiekuńcza współczesnych rodzin. W literaturze przedmiotu pojawiają się tezy o spadku potencjał opiekuńczego krewnych
w krajach rozwiniętych gospodarczo jako efekcie zmian struktury wewnętrznej
i zewnętrznej rodziny. Zofia Kawczyńska-Butrym (2014) wskazuje na zjawisko
deficytu opieki na świecie. W krajach doświadczających intensywnego starzenia
się populacji braki opieki wynikają z aktywności zawodowej kobiet, ograniczającej czas poświęcony zadaniom opiekuńczym - pomimo dokonywanych zamian
w podziale obowiązków domowych pomiędzy członkami gospodarstwa domowego. Ponadto spadek dzietności, obserwowany od kilku dekad w krajach rozwiniętych, powoduje zmniejszenie „tradycyjnego kapitału opiekuńczego rodziny”,
mimo że jest on „coraz bardziej potrzebny w związku z długowiecznością najstarszego pokolenia, które nie zawsze zachowuje sprawność i możliwość radzenia
sobie bez pomocy innych” (Kawczyńska-Butrym 2014: 191). Z kolei w krajach
rozwijających się deficyt opieki jest konsekwencją wyjazdów kobiet do pracy
w sektorze prac domowych i opieki do bogatszych krajów. „Transfer ten wzmacnia potencjał opiekuńczy kraju przyjmującego, zapełnia deficyty, obniża koszty
opieki, ponieważ migranci są nisko opłacaną siłą roboczą, nawet wówczas, gdy
otrzymują pozwolenie na pracę i są legalnie zatrudnieni” (ibidem: 195). Ubytki
kobiet wyjeżdżających do pracy do innego kraju identyfikuje się jako „drenaż”
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opieki z gospodarstw domowych. W efekcie wystąpił „globalny kryzys opieki”
jako rezultat zmian w ruchu naturalnym w krajach rozwiniętych gospodarczo
i powiązanego z tym wzrostu mobilności przestrzennej z krajów rozwijających się.
Napływ migrantów do bogatszych krajów jest problematyczny w sytuacji
utrzymującego się „strachu przed mniejszościami”. Jednak deficyt opieki w państwach rozwiniętych wciąż jest uzupełniany pracą imigrantek i zyskuje społeczne
a niekiedy też instytucjonalne (jak we Włoszech (Perek-Białas 2012)) przyzwolenie. „Strach przed mniejszościami” kończy się, gdy zaczynają się braki kapitału
opiekuńczego rodzin, nie uzupełnianego w wystarczającym stopniu publicznymi
programami wsparcia. Sektor usług opiekuńczych (i prac domowych) „wchłania”
kobiety cudzoziemki, co nie oznacza, że tworzy dla nich miejsca pracy legalne,
stabilne i bezpieczne. Już sama sytuacja międzynarodowej migracji zarobkowej
stwarza liczne trudności, zwłaszcza gdy przybysze nie znają języka i kodu kulturowego kraju pobytu. Izabela Koryś (2010) tak opisuje sytuację kobiet-migrantek:
„Jako migrantki zmagają się w kraju pobytu ze wszystkimi niedogodnościami statusu migracyjnego (uregulowanego lub nieuregulowanego). Jako kobiety w swoich
decyzjach i strategiach migracyjnych muszą uwzględnić ryzyko, dotyczące miedzy
innymi trudności ze znalezieniem pracy w kraju migracji, nieotrzymywania wynagrodzenia za wykonywaną pracę, deportacji, jeśli pobyt czy praca są nielegalne, czy
różnych form molestowania ze strony pracodawców, aż do zniewolenia do pracy
w seksbiznesie. Jako matki są często zmuszane podejmować dramatyczne decyzje
o rozłące z dziećmi lub powierzać opiekę nad nimi przypadkowym osobom. Jako
pracownice muszą przezwyciężać uprzedzenia związane z zatrudnieniem zarówno
kobiet, jak i migrantów” (s. 55-56).

W literaturze podkreśla się liczne zagrożenia związane z sytuacją migracji zarobkowej:
nadwyrężenie zdrowia fizycznego, psychicznego, narażenia na nadużycia i przemoc
seksualną, bezdomność (Fomina 2013), brak możliwości korzystania, powiększania i transferu kapitału kulturowego charakterystycznego dla kraju pochodzenia czy
tkwienie w pułapce tymczasowości (redukcja inwestycji w integrację), utrudniającej
funkcjonowanie w społeczeństwie przyjmującym (Koryś 2010). Z drugiej strony pojawiają się również doniesienia o wyzwalającej i emancypacyjnej roli migracji w życiu kobiet, gdy wyjazd za granicą stanowi impuls do dokonania zmian blokowanych
w kraju pochodzenia. Kobiety nie tylko wchodzą na rynek pracy, zarabiają pieniądze,
mogą również uwolnić się od przykrych sytuacji, których doświadczały w poprzednim miejscu zamieszkania (Koryś 2010; Fomina 2013, Kawczyńska-Butrym 2014).
Niemniej migracja zarobkowa jest sytuacją złożonej, wieloaspektowej, zwielokrotniej niepewności. Ryzyko migracji, które doświadcza jedna kobieta, minimalizuje lub oddala ryzyko bycia opiekunem osoby starszej, które występuje u innej. Ta swoista międzyosobowa konwersja typów ryzyk „zanurzona” w globalnej
sieci migracji jest zjawiskiem charakterystycznym dla płynnego świata, borykającego się z deficytami opieki.
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3. Polscy opiekunowie rodzinni
Truizmem jest twierdzenie, że w Polsce opieka nad osobami starszymi należy do rodziny, głównie kobiet w średnim wieku. Umieszczenia w publicznych
domach pomocy społecznej dla osób starszych są bardzo rzadkie (przebywa tam
mniej niż 0,5% osób powyżej 65 roku życia), pomimo dokonywanych w nich korzystnych zmian merytorycznych i technicznych (por. Racław 2015a). Jak podkreśla Paweł Łuczak (2015):
„W Polsce poparcie dla stacjonarnej formy opieki dla rodziców jest najmniejsze w UE.
Trudno jednoznacznie wskazać, w jakim stopniu wynik dla Polski odzwierciedla siłę
tradycyjnych więzi rodzinnych, a w jakim stopniu wynik jest racjonalizacją trudnego
dostępu do usług opiekuńczych realizowanych w formie stacjonarnej” (s. 123).

Rozwiązania z zakresu polityki społecznej w nikłym stopniu wspomagają opiekunów
rodzinnych, co trafnie oddaje tytuł artykułu Rafała Bakalarczyka (2015). „Opiekunowie poza państwem opiekuńczym – o wykluczeniu osób opiekujących się niesamodzielnymi bliskimi i polityce społecznej, która mogłaby temu przeciwdziałać”. Wkład
opiekunów rodzinnych w zabezpieczenie bytu osobom starszym (a przez to eliminowanie nakładów publicznych, które musiałby być w przeciwnym razie poniesione) nie
jest również dostrzegany przez władze samorządowe – opiekunowie są niewidocznymi podmiotami lokalnej polityki społecznej (Racław 2011a). Infrastrukturalne zaplecze pomocy rodziny jest nikłe a publiczny system zinstytucjonalizowanych rozwiązań sfragmentaryzowany (Grewiński i Zasada-Chorab 2014). W Polsce brakuje
w szczególności rozbudowanych form wsparcia dziennego w warunkach domowych
i półinstytucjonalnych oraz palcówek tymczasowego pobytu. Nie ma instrumentów
ułatwiających godzenie pracy zawodowej i opieki nad osobami starszymi, co powoduje wczesną dezaktywizację zawodową opiekunów rodzinnych. Wsparcie finansowe
opiekunów jest niewystarczające i obwarowane licznymi kryteriami, utrudniającymi
dostęp (test dochodów, konieczność rezygnacji z zatrudnienia):
„Dominacja wsparcia pieniężnego nad usługowym, a także szczególne warunki otrzymania tego pierwszego i jego wymiar tworzą charakterystyczną konfigurację instytucjonalną, która nie przeciwdziała wykluczeniu, a nawet pewne wymiary wykluczenia
– zwłaszcza jeśli chodzi o status w sferze zawodowej – może wzmagać.” (Bakalarczyk
2015: 132-33) (…) świadczenia finansowe są nie tyle podyktowane gratyfikacją sprawowania opieki, ile kompensatą faktu, że opiekun zrezygnował z odgrywania roli zawodowej. (…) Gdy podopieczny umiera, opiekun niekiedy po kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu latach sprawowania opieki i znajdowaniu się w oddaleniu od rynku
pracy może wymagać bardziej intensywnych, kompleksowych i w konsekwencji kosztownych działań aktywizujących niż wówczas, gdyby nawet w okresie sprawowania
opieki mógł zachować mniejsza lub większą łączność z rynkiem pracy.” (idem, s. 141)
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W Polsce „zarządzanie ryzkiem niesamodzielności” prowadzi do mobilizowania
prywatnych zasobów gospodarstw domowych w wymiarze materialnym i niematerialnym. Według badań porównawczych SHARE z lat 2011-2012 w Polsce prawie 13% osób wieku ponad 50 lat (zatem w niemobilnym wieku produkcyjnym)
deklarowało, że było opiekunem nieformalnym osoby starszej, przy bardzo dużej
intensywności opieki (wskaźnik: częstość wparcia) (za Łuczak 2015:121). W ponad 80% opieka świadczona była codziennie. Jest to wysoki wskaźnik intensywności opieki w porównaniu do innych krajów UE. Pod tym względem wyprzedzają
nas jedynie Portugalia i Hiszpania (niecałe 90%). Oznacza to, że obciążenie opieką
polskich opiekunów jest znaczne, zwłaszcza, że parametry stanu zdrowia starszych
Polaków są mniej korzystne niż ich rówieśników w krajach Europy Zachodniej
i Północnej. Gorszy stan zdrowia w porównaniu do obywateli innych państw Unii
dotyczy zarówno opiekunów, jak i podopiecznych (por. Bakalarczyk 2015). Dodatkowo niektórzy opiekunowie zmagają się ze specyficznymi potrzebami opiekuńczymi i skomplikowanymi zadaniami pielęgnacyjnymi, będącymi efektem deficytów
zdrowotnych i przeszłych doświadczeń osób starszych. Wycinkowe badania prowadzone w Kaliszu, powiecie kaliskim, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie i powiecie
pleszewskim wśród kobiet (97 osób) opiekujących się osobami przewlekle chorymi
ukazały, że większość respondentek sama opiekowała się osobą zależną lub korzystała z doraźnej pomocy rodziny (ok. 87%) (Zysnarska i in. 2010). Badane deklarowały również brak przygotowania do roli opiekuna (76%). Badania ukazały przemęczenie kobiet i powiązaną z tym bezsenność (ok. 70%), odczuwane dolegliwości
fizyczne (ból głowy i kręgosłupa), obniżoną koncentrację, przygnębienie lub nadmierną pobudliwość, przy czym przewlekłe zmęczenie i stres oraz ich negatywny
wpływ na funkcjonowanie organizmu często były ignorowane przez opiekunki, co
w przyszłości może zaowocować licznymi trwałymi deficytami zdrowia (i koniecznością wcześniejszego skorzystania z pomocy i opieki innych). Podkreślić jednak
należy, że pomimo licznych odczuwanych trudności, wynikających z zakresu podejmowanych działań na rzecz podopiecznego, wśród kobiet istniała duża gotowość
niesienia pomocy i sprawowania opieki. Czynnikiem motywującym była satysfakcja z opieki nad osobą przewlekle chorą – pomimo dużego obciążenia opiekuna.
W sytuacji braku rozbudowanego wsparcia publicznego opiekunowie rodzinni muszą wypracować strategie pozwalające im odgrywać rozmaite role społeczne, wynikające z powiązań z rodziną macierzystą, własną, relacji międzypokoleniowych i zawodowych – przy występowaniu presji czasu, wartości, możliwości.
Strategie te są niewątpliwie wypadkową ich indywidualnych cech i predyspozycji,
uwarunkowań sytuacyjnych i strukturalnych. Jedną z przyjmowanych strategii jest
delegowanie opieki do migrantek. Zostanie ona zaprezentowana w dalszej części artykułu przy wykorzystaniu materiału empirycznego, zgromadzonego w badaniach
pt. „Niewidzialna siła robocza. Warunki pracy i prawa pracownicze migrantów
w sektorze opiekuńczym”, realizowanych przez Instytut Spraw Publicznych (ISP)
w Warszawie w latach 2014-2015 (por. Sobiesiak-Penszko [red.] 2015).
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4. Wyniki badań
Uwagi ogólne
W tej części rozważań zostaną przedstawione wyniki badań polskich pracodawców indywidualnych zatrudniających imigrantki z Ukrainy do opieki nad
seniorem. Pracodawcy pochodzili z Warszawy i okolic. Były to osoby z wykształceniem średnim i wyższym oraz relatywnie dobrą sytuacją materialną, aktywne zawodowo, najczęściej – poza dwoma wypadkami – w średnim wieku. W ich domach
nierzadko kontynuowano tradycje szlacheckie lub inteligenckie. Opiekunowie rodzinni zlecali opiekę nad bliskim krewnym – najczęściej rodzicem (lub rodzicami),
rzadziej dziadkami czy ciotką. Wyniki opracowano na podstawie dwudziestu wywiadów indywidualnych prowadzonych z pracodawcami. Najczęściej była zlecana
opieka całodobowa, w trzech wypadkach – opieka godzinowa w ciągu dnia (od
trzech do dziesięciu godzin), w jednym wypadku – opieka całodobowa w okresie
wakacji opiekunów rodzinnych. Tylko w jednym wypadku bezpośrednim pracodawcą była seniorka (osoba samotna, mieszkająca samodzielnie, emerytowana nauczycielka akademicka), we własnym zakresie zatrudniająca Ukrainkę do pomocy.
Funkcje delegowania opieki nad osobą starszą
Na zatrudnienie migrantek do opieki nad osobami starszymi można spojrzeć przez pryzmat funkcji, jakie ono pełni w systemie rodzinnym. W literaturze
przedmiotu odnaleźć można doniesienia badawcze wskazujące na:
- funkcję modernizacyjną: zatrudnienie osoby trzeciej do opieki pozwala
kobietom na zaprzestanie wykonywania zadań powiązanych z „usługami
rodzinnymi”, przez co mogą budować tożsamość w oderwaniu od prac domowo-opiekuńczych (emancypacja) lub też przedefiniować własną rolę w kategoriach doskonalenia umiejętności menedżerskich, stosowanych w „zarządzaniu domem”. W obu wypadkach dochodzi do modernizacji tradycyjnych
ról kobiet (Lasota 2008);
- funkcję statusową: zatrudnienie migrantek do wykonywania prac domowych
i opieki pozwala podkreślić status ekonomiczny zatrudniającego, którego
„stać” na opłacenie pomocy domowej („konsumowanie siły roboczej”; Lasota
2008). Jednak, jak podkreśla Zofia Kawczyńska-Butrym (2014), w wypadku
prac opiekuńczych funkcja statusowa zatrudnienia migrantek ma mniejsze
znaczenie ze względu na uniwersalność potrzeb opieki i deficyt opieki; niemniej jest ona silenie skorelowana z możliwościami finansowymi gospodarstwa domowego;
- funkcję adaptacyjną: pozwalającą dorosłym dzieciom wypełnić ich moralny
obowiązek opieki, często stowarzyszony z miłością i szacunkiem oraz wynika-
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jący z przesłanek społeczno-kulturowych. Tak się dzieje w wypadku singapurskich opiekunów rodzinnych, którzy ze względu na aktywność zawodową kobiet
nie mogą osobiście sprawować opieki a nie chcą umieszczać starszych rodziców
w instytucjach całodobowych (Phillips 2009) lub w Polsce (Racław 2015). Opiekunowie rodzinni nadal są aktywni jako osoby zabezpieczające potrzeby seniorów w szeroko rozumianym obszarze działań opiekuńczo-pomocowych.
- funkcję usamodzielniającą: w odniesieniu do seniora, który dzięki obecności
i pomocy osoby trzeciej (np. migrantki), zamieszkującej w jego domu lub
spędzającej z nim kilka godzin, może nie zmieniać swojego miejsca i środowiska pobytu oraz – o ile nie jest w stanie głębokiej niesprawności – kontynuować swój styl życia. Dla dorosłych dzieci seniora jest to jeden ze sposobów
„zarządzania niesamodzielnością” osoby starszej (Allan i Crow 2001).
Wymienione funkcje (zapewne jest ich więcej) zatrudnienia imigrantki do pomocy
i opieki nad osobami starszymi nie są rozłączne. Obecność cudzoziemki w gospodarstwie domowym seniora może pozwolić opiekunowi rodzinnemu, najczęściej
kobiecie, na wypełnienie moralnego i przepełnionego emocjami obowiązku zabezpieczenia potrzeb osoby starszej (funkcja adaptacyjna) przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności zarządczych (funkcja modernizacyjna), a dla osoby starszej
będzie to szansa na dłuższe zamieszkiwanie we własnym domu (funkcja usamodzielniająca). Dla innych może to być efekt emancypacji, oderwania od ról tradycyjnie przypisanych kobiecie przy eksponowaniu funkcji statusowej. Zapewne cechy
demograficzno-społeczne opiekunów rodzinnych będą warunkowały dominującą
funkcję (pierwszorzędną) i funkcje poboczne (drugorzędne). Znaczenie będą też
miały czynniki sytuacyjne. W badaniach ISP, które przytaczam, dla opiekunek rodzinnych, mieszkanek Warszawy i okolic, będących w średnim wieku, istotna była
funkcja adaptacyjna, dająca im możliwość – na drodze delegowania opieki – zabezpieczenia potrzeb osób starszych w miejscach dotychczasowego zamieszkiwania, bez konieczności umieszczania seniora w placówce całodobowej. Jednocześnie same opiekunki odgrywały aktywne role w monitorowaniu i kontrolowaniu
przebiegu opieki, wykonując niektóre zadania osobiście (wizyty lekarskie, niekiedy
robienie zakupów, higiena osobista). Pojawiały się też nowe zadania, wynikające
z faktu zatrudnienia cudzoziemki: mediacja pomiędzy migrantką a podopiecznym,
facylitacja w sytuacjach konfliktowych, zadania opieki i wsparcia nad migrantką,
„księgowość” (nadzór, rozliczanie pieniędzy i płatności), logistyka. Eksponowanie
funkcji adaptacyjnej delegowania opieki w narracjach respondentów – pracodawców zatrudniających migrantki do opieki, pozwoliła postawić tezę o „nowych tradycjonalistach” z klasy średniej, którzy poprzez opłacane usługi opiekuńcze realizują
wzór troskliwego dorosłego dziecka. Ich zasoby finansowe (jak również zasoby seniorów) pozwalają na wybór takiego sposobu działania. Należy pamiętać, że zatrudnienie migrantek jest rozwiązaniem elitarnym, chociaż tańszym niż korzystanie
z prywatnych ofert polskich opiekunek czy z placówek całodobowych.
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Motywacje „nowych tradycjonalistów” nie są jedynymi. Wyniki badań dotyczące preferencji opiekuńczych młodszych, wykształconych mieszkanek dużych miast
(Titkow, Duch-Krzysztoszek, Budrowska 2004), wskazują, że sprawowanie opieki
nie będzie w przyszłości postrzegane jako norma kulturowa, ale jako możliwy wybór, zwłaszcza że opieka nad seniorem wzbudzała wśród badanych relatywnie dużą
repulsję. W tej sytuacji delegowanie opieki może być efektem działań emancypacyjnych, opartych o odrzucenie skryptu kulturowego łączącego rolę kobiety z nieodpłatną pracą na rzecz domu i bliskich. Podobnie w sytuacji konfliktu czy złych relacji
z podopiecznym: funkcja zatrudnienia osoby trzeciej może być związana zarówno
z emancypacją, jak i uwolnieniem się od fizycznego oraz emocjonalnego związku ze
starszym krewnym (funkcja uwalniająca, oparta na odrzuceniu roli opiekuna). Do
takich wniosków prowadzi analiza badań Jiri Remra (2012) wśród czeskich opiekunów rodzinnych i ich starszych podopiecznych, które ukazały, że negatywne relacje
z seniorem mogą uprawdopodabniać decyzję oddalenia opieki osobistej i zwiększać prawdopodobieństwo korzystania z płatnych usług w wypadku pogorszenia
stanu zdrowia osoby starszej. Zatem typ funkcji delegowania opieki jest skorelowany z określonymi cechami społeczno-demograficznymi opiekuna, jego sytuacją
finansową, natężeniem i jakością relacji emocjonalnych z podopiecznym, zaś sama
decyzja o zatrudnieniu migrantki jest determinowana czynnikami strukturalnymi,
powiązanymi z polityką podaży publicznych i prywatnych usług dla osób starszych,
polityką rynku pracy i polityką migracyjną.
Funkcja adaptacyjna: podtyp delegowania opieki do migrantek
Referowane badania pracodawców, zatrudniających migrantki do opieki nad
starszym krewnym, wskazały określony podtyp delegowania opieki, w sytuacji
gdy pełni ona funkcję adaptacyjną. Przede wszystkim usługi opieki rozgrywały się
w „szarej strefie”. Rynek nierejestrowanych usług opiekuńczych powstaje w Polsce
jako efekt zderzenia instytucji welfare state i wolnego rynku z aktywnością gospodarstw domowych, zmuszonych do „prywatnego zarządzania ryzykiem” w rodzinnej kulturze opieki. Stanowi efekt i wzmacnia syndrom opieki poza szeroko
rozumianymi instytucjami formalnymi (por. Racław 2015a). Quasi-stosunki pracy
z migrantkami zawierane były na podstawie umowy ustnej. Brak formalizacji umów
zazwyczaj odpowiadał pracodawcy (który poszukiwał najkorzystniejszej finansowo
usługi przy gwarancji wykonania wszystkich prac pielęgnacyjnych, w tym tzw. „prac
brudnych”) (Racław 2015) oraz imigrantkom (m.in. ze względu wyższe zarobki czy
możliwość natychmiastowej rezygnacji z pracy (Sobieska-Penszko, Segeš-Frelak
2015). Umowy ustne dotyczyły ogólnych ustaleń odnośnie miejsca wykonywanych
czynności (dominujący był system life-in, czyli zamieszkiwanie z podopiecznym),
stawek, ogólnego zarysu zadań. Wskazywano godziny pracy czy określano czas wolny opiekunki. Warunki pracy właściwie nie podlegały negocjacjom, poza niewiel-
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kimi korektami terminu rozpoczęcia opieki czy kwestiami przerw w świadczeniu
usług, wynikającymi z konieczności powrotu migrantki do ojczyzny.
Zakres czynności był migrantkom przekazany bez obustronnych negocjacji,
rzadko podlegał szczegółowym wyjaśnieniom czy treningowi (z wyjątkiem specjalistycznych zadań pielęgnacyjnych). Panowało przekonanie o „naturalności”
działań opiekuńczych, związanej ze społeczną rolą kobiety oraz względną prostotą tego typu czynności. W opinii pracodawców nie wymagają one żadnych kwalifikacji, szczególnych umiejętności. Jednak - według respondentek - opiekunki
powinny posiadać określone predyspozycje: troskliwość, empatię, wrażliwość,
odpowiedzialność. W wielu wypadkach, gdy podopieczna była w miarę sprawna, podkreślano konieczność ogłady towarzyskiej. Zazwyczaj delegowano opiekę
bez stosowania złożonych procedur, weryfikujących wiarygodność personalną zatrudnionej imigrantki, jej umiejętności lub predyspozycje (zazwyczaj wystarczyły
polecenia czy rekomendacje znajomych lub innych znanych Ukrainek). Uruchamiano duże pokłady zaufania powierniczego (Racław 2015a), które stowarzyszone było z „ufnością w zdolność milczenia” (Simmel 2005) obu stron (pracodawcy
i pracobiorcy), determinowaną sytuacją pracy poza oficjalnym rynkiem.
Rozwijające się zakresy czynności czy narastanie trudności, wynikające z pogorszenia się stanu zdrowia lub zmiany sytuacji rodzinnej podopiecznego, pracodawcy migrantek, przyjmowali jako efekt „naturalnego” biegu życia. Człowiek
starzejąc się, traci sprawność, pogarsza się zdrowie, chorują i umierają najbliższe
mu osoby; sytuacja wymusza „naturalne” dopasowanie działań opiekuńczych.
Dodatkowa praca opiekuńcza rzadko była pretekstem do zmiany warunków zatrudnienia, mogła być jednak premiowana na zasadzie nagrody za starania. Ten
aspekt uwypukla dwoistą naturę delegowania opieki w warunkach utowarowionych relacji w szarej strefie: powstaje hybryda wymiany pracy za płacę (wymiana
równych wartości) i wpisania opieki w schemat nieodpłatnej pracy w gospodarstwie domowym (na zasadzie daru); hybryda rynkowej wymiany i daru.
Delegowanie opieki „w ręce” migrantek inicjowało trójczłonowy stosunek
społeczny, w którym stronami byli: pracodawca, pracownik i podopieczny. Strony
dynamicznie reagowały na siebie, tworząc zmienne w czasie koalicje (na przykład
opiekunka rodzinna i migrantka, jednoczące się w obliczu negatywnych zmian
charakterologicznych podopiecznego; albo migrantka i podopieczny niechętni kontroli opiekunki rodzinnej; lub też opiekunka rodzinna i senior przeciwko
nadużywającej zaufanie migrantce). W tym trójczłonowym stosunku każda ze
stron posiadała własne zasoby władzy, które mogła użyć przeciwko pozostałym.
Nielegalność pracy opiekuńczej skutkowała brakiem możliwości odwołania się do
zewnętrznych instytucji w celu rozwiązania konfliktu. Strony były zdane na siebie,
własne strategie negocjacyjne. Mogły też radykalnie zerwać stosunek (wyrzucenie
migrantki/porzucenie podopiecznego).
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Ponieważ delegowanie opieki w ręce migrantek przyjmowało postać hybrydy rynkowej wymiany i daru, pomiędzy stronami stosunku wytwarzały się mieszane typy związków: (1) rodzinno-umowny lub (2) umowno-rodzinny. Według
Pitrima A. Sorokina (za Kurczewski 2006) związki rodzinne cechuje totalność,
intensywność, solidarność i trwałość, natomiast związki umowne solidarność
i niezależność partnerów. Związki z migrantkami, wyłaniające się z opowieści
opiekunów rodzinnych, dążyły do intensywności i solidarności, totalności, dla
których ograniczeniem była umowa rynkowej wymiany pracy za płacę. Niezależność partnerów była „brana w nawias”, ale jednak nie była wyrugowana i mogła
się przejawiać odmową wykonania czynności lub zerwaniem umowy.
Podsumowując, dla referowanego wyżej podtypu delegowania opieki z dominującą funkcją adaptacyjną „ramy” działań stanowi zasada „tajności związku” (Simmel 2005), która wpisuje ten model w schemat opieki poza instytucjami formalnymi
i utrwala jego prywatno-rodzinny charakter. Powierzenie zadań opieki nad osobami starszymi odbywa się przy wykorzystaniu kanałów prywatnych oraz sieci migracyjnych i osadza się na zaufaniu powierniczym. Opieka, początkowo traktowana
jako towar, zdefiniowana zostaje przez pracodawców jako „prosty” i intuicyjnie rozpoznawany oraz dopasowywany sytuacyjnie zespół czynności. Stanowi to podstawę
rozwijających roszczeń, aby opieka stawała się w części darem.
Wzajemnie uwikłania: transmisja ryzyk i minimalizowanie strat
Jedną z tez artykułu jest twierdzenie o międzyosobowej transmisji i konwersji typów ryzyk, które dokonują się w sieciach opieki w sytuacji globalnego deficytu opieki. Nadmierne oparcie opieki na zasobach rodziny, przy braku dla niej
publicznego wsparcia, powoduje syndrom obciążenia opieką, który członkowie
rodzin – dysponując odpowiednimi środkami finansowymi – minimalizują delegując opiekę. Zatrudnienie migranki stanowi ilustrację delegowania opieki.
Przykład kobiet zatrudniających migrantki do opieki nad osobami starszymi
wskazuje, że w zależności od zasobów rodziny, potrzeb podopiecznego, sytuacji
zawodowo-rodzinnej pracodawców migrantek, delegowanie opieki może przyjmować charakter:
- ze względu na czas trwania: długookresowy, krótkookresowy (na czas pogorszenia stanu zdrowia opiekunki rodzinnej), sezonowy (stała opieka wakacyjna),
- ze względu na przejmowany zakres czynności: prawie całościowy (przekazanie większości zadań przy nadzorze i kontroli nad ich wykonaniem) lub
częściowy (tylko do określonych czynności pielęgnacyjnych).
Innymi słowy, zastępuje stałą opieką stacjonarną, opiekę środowiskową, opiekę
wytchnieniową, opiekę dzienną, utrwalając formę opieki domowej w licznych jej
odmianach. Podkreślić należy, że te rożne odmiany delegowania opieki do migrantek, ich specyfika i dynamika nie są jeszcze dokładnie rozpoznane empirycznie i opracowane teoretycznie.
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Różne odmiany delegowania opieki pozwalają kobietom-pracodawczyniom
migrantek minimalizować obciążenie opieką. W ten sposób są one w stanie utrzymać pracę, wzmocnić swoje siły psychiczne i fizyczne, utrzymać związek bliską
osobą, wspomóc innych członków rodziny własnej. „Przerzucenie” (w części)
obciążenia opieką nie odbywa się bezrefleksyjnie, zarówno w tym sensie, że opiekunowie rodzinni czuwają nad przebiegiem prac migrantki, ale też, że mają świadomość uciążliwości opieki nad osobą starszą i podkreślają trud migrantek. Jednocześnie strategia minimalizowania ryzyka bycia opiekunem rodzinnym opiera
się na pracy nierejestrowanej, która w większym stopniu uzależnia pracobiorców
od pracodawcy oraz daje duże możliwości eksploatacji pracowników cudzoziemskich. Wśród badanych opiekunów funkcjonował stereotyp cichej, pokornej, pracowitej Ukrainki, zaangażowanej w pielęgnację i opiekę, nie bojącej się podjąć
prac trudnych i ciężkich. Ukrainki były oceniane zdecydowanie lepiej niż polskie
opiekunki, które są bardziej roszczeniowe i zdystansowane w opiece. Strategia
minimalizowania obciążenia opieką na drodze zatrudnienia migrantki była działaniem racjonalnym, opartym na kalkulacji: efektywności ekonomicznej (niższe
koszty), wydajności (pracowitość Ukrainek) i skuteczności (możliwość wywierania większej presji na pracownicę).
Jednocześnie minimalizowanie obciążenia opieką poprzez delegowanie jej
do migrantki powodowało, że pracodawca przejmował część strat wywalonych
ryzkiem migracji Ukrainki. Przejawiało się to w akceptowaniu konieczności
cyklicznych wyjazdów do domu (ruch wizowy), rotacyjności opieki, niekiedy
w przyzwoleniu na podejmowanie dodatkowych płatnych prac u innych osób, aby
migrantka mogła zarobić więcej pieniędzy. W sytuacji „urodzinnienia” migrantki niekiedy „przejmowano” jej osobiste problemy: z dziećmi, mężem, zdrowiem,
szukano sposób ich rozwiązania i ponoszono koszty. W ten sposób rozkładano
konsekwencje ryzyk na grupę rodzinną i migrantkę, tworząc mechanizmy buforujące straty (w tym: uruchamianie kolejnych krewnych w sytuacji konieczności
zastępstwa w opiece migrantki, szukanie korzystnych rozwiązań prawnych czy
medycznych dla potrzebującej Ukrainki; lub też: przejmowanie przez cudzoziemkę opieki nawet w dni wolne od pracy ze względu na obciążenie opiekuna rodzinnego innymi zadaniami lub sprawy losowe, pomoc przy opiece nad dziećmi).
Podsumowując, podobnie jak w wypadku łańcucha opieki, można zidentyfikować łańcuch ryzyk: ryzyko niesamodzielności seniora zostaje przeniesione na
opiekuna (jako ryzyko obciążenia opieką), to z kolei może być przeniesione na zatrudnioną migrantkę (jako ryzyko migracji do sektora opieki). Przekształceniom
ryzyk towarzyszą rozmaite mechanizmy rozłożenia konsekwencji wystąpienia start,
przy czym będą one odmienne w sytuacji instytucjonalizacji ryzyk w systemie publicznym (ubezpieczenie pielęgnacyjne-świadczenia dla opiekuna-legalna migracja
i zatrudnienie) a inne wypadku strategii nakierowanych na „prywatne zarządzanie
ryzkiem” i „zatrzymanie” kosztów w granicach gospodarstwa domowego.
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5. Zakończenie
Starzenie się populacji jest tendencją wspólną dla całego świata, jednak:
„Europejczycy są nie tylko przeciętnie >>starsi<< od mieszkańców innych części
Ziemi. Zróżnicowanie zjawiska starości demograficznej między krajami Europy jest
nieduże, tak niewielkie, że niemal każda z europejskich populacji jest >>starsza<< od
populacji każdego z pozostałych kontynentów” (Okólski, Fihel 2012:233).

Jednocześnie niedopasowanie społecznej organizacji w krajach UE do potrzeb
wynikających z rozwoju demograficznego powoduje duże perturbacje w życiu
jednostek, rodzin i na poziomie zbiorowym. Ze względu na toczące się zmiany
ludnościowe oraz kłopoty gospodarek, państwa Europy podjęły reformy systemu
zabezpieczenia. W związku z nimi niektórzy badacze pytają wprost o kształtowanie się „nowej opiekuńczości” jako odmienionej tożsamości polityki społecznej
(por. Anioł, Bakalarczyk, Frysztacki, Piątek 2015). Nie wiadomo na czym owa
„nowa opiekuńczość” ma polegać i do kogo jest adresowana. Niemniej kwestia
zabezpieczenia potrzeb opiekuńczych osób starszych jest centralnym problemem
wielu krajowych polityk publicznych a jej rozwiązanie niewątpliwie będzie operacjonalizować przywołane enigmatyczne pojęcie. W strategiach „nowej opiekuńczości” należy ponownie zdefiniować relacje oparte na solidarności i wzajemności
między generacjami w wymiarze poszczególnych gospodarstw domowych i abstrakcyjnych pokoleń; trzeba również zdefiniować solidarność dzielenia się pracą
miedzy nacjami i ryzkami w sytuacji drenażu opieki z krajów biedniejszych przy
upadającym projekcie wielokulturowej Europy. Szczególne zadania czekają Polskę, nieprzygotowaną na „wycofanie się” z nieodpłatnych usług opiekunów rodzinnych a doświadczającą już „strachu przed mniejszościami”. „Nowa opiekuńczość” staje się zatem szczególnym wyzwaniem w krajach deficytu opieki i przy
relatywnie słabo rozwiniętych systemach wsparcia dla osób starszych i ich rodzin.
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