Od Redakcji

Od Redakcji
Fenomen migracji zarobkowych od dawna by³ i nadal jest przedmiotem
zainteresowañ polskich socjologów. Seriê prac o migracjach i migrantach
otwiera wielotomowe dzie³o Thomasa i Znanieckiego powiêcone Polakom
i Polkom migruj¹cym do USA, które wesz³o do kanonu nie tylko polskich
prac socjologicznych. Zarówno to dzie³o, jak i inne prace opisuj¹ce dawne
migracje s¹ wietnymi przyk³adami analiz najbardziej nas w tym tomie interesuj¹cych, w których dociekania naukowe autorów wykraczaj¹ daleko poza
ekonomiczny wymiar migracji, chocia¿ powiêcone s¹ one g³ównie osobom
migruj¹cym w³anie z powodów ekonomicznych. Problem adaptacji do nowych warunków, pytanie o to, na ile i w jakim kszta³cie migranci tworz¹
now¹ spo³ecznoæ na wychodstwie i jakie elementy starej i nowej kultury
maj¹ zasadniczy wp³yw na ich to¿samoæ indywidualn¹ i zbiorow¹ to tylko
niektóre przyk³ady rozpatrywanych w tych publikacjach problemów.
W wiêkszoci wczesnych prac podstawow¹ postaci¹, podmiotem dzia³aj¹cym, podejmuj¹cym decyzje, pracuj¹cym i wp³ywaj¹cym na los rodziny by³
migruj¹cy mê¿czyzna. By³o to zrozumia³e i uzasadnione  przez wiele lat
migrowali przede wszystkim mê¿czyni, a kobiety by³y osobami towarzysz¹cymi albo do³¹czaj¹cymi do migrantów cz³onkami rodzin. Dopiero w ostatnich latach sytuacja siê zmieni³a i obecnie to kobiety stanowi¹ wiêkszoæ migruj¹cych. Jednak nawet we wspomnianych na wstêpie opracowaniach,
zw³aszcza Thomasa i Znanieckiego, znajdujemy pewne obserwacje i analizy
odnosz¹ce siê do zmiany postaw kobiet, ich zajêæ i roli w USA, odnotowuj¹
oni bowiem wyranie zmieniaj¹ce siê relacje miêdzy p³ciami, a tak¿e zmiany
w ¿yciu rodzinnym migruj¹cych do USA ch³opów polskich, wywodz¹cych
siê z tradycyjnej, patriarchalnej kultury. Autorzy pokazuj¹, jak dostosowywanie siê do nowych warunków i korzystanie z tego, co zaoferowa³y migrantom i migrantkom instytucje amerykañskie, wp³ynê³o nie tylko na kszta³t
spo³ecznoci polsko-amerykañskiej, ale te¿ na sferê prywatn¹  na kszta³t
rodzin, na relacje miêdzy kobietami i mê¿czyznami, rodzicami i dzieæmi.
Podobne w¹tki znajdziemy i w tekstach zamieszczonych w niniejszym numerze Societas/Communitas, zw³aszcza w tekcie prof. Ma³gorzaty Fuszary
i prof. Jacka Kurczewskiego, Modernizacja czy kryzys? Przemiany rodzin czasowych migrantów. Tytu³owe przemiany rodzin migrantów, a tak¿e pytanie
o zwiêkszaj¹cy siê zakres samodzielnoci kobiet odnosz¹ siê nie tylko do
migrantek, ale te¿ do tych kobiet, które wraz z rodzinami pozostaj¹ w Polsce, podczas gdy ich mê¿owie migruj¹ z powodów ekonomicznych. Jak zmie9
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nia siê rodzina i rola kobiet w takich rodzinach to tylko niektóre z pytañ, na
które poszukujemy w tym tekcie odpowiedzi. Niniejszy numer otwiera artyku³ prof. Krystyny Slany, Nowe migracje kobiet  obiektywne trendy i subiektywne dowiadczenia. Przypadek imigrantek w Polsce, powiêcony fenomenowi migracji kobiet, który w ostatnich latach sta³ siê przedmiotem
szczególnych badañ i analiz, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem udzia³u kobiet wród migrantów. Z roli towarzysz¹cych cz³onków
rodziny kobiety sta³y siê pracuj¹cymi cudzoziemkami, stanowi¹ obecnie
wiêkszoæ osób migruj¹cych na ca³ym wiecie, tak¿e w Polsce. Liczne w ostatnich latach prace powiêcone zarówno sytuacji Polek pracuj¹cych za granic¹,
jak i cudzoziemek pracuj¹cych w Polsce maj¹ wiele w¹tków, zainteresowanie
badaczy budzi specyfika sytuacji kobiet odnosz¹ca siê do warunków ich ¿ycia
i pracy oraz motywów wyjazdów, a tak¿e wa¿ne pytanie o ekonomiczn¹
emancypacjê migruj¹cych kobiet. W tym otwieraj¹cym numer tekcie znajdziemy nie tylko ogólne dane stanowi¹ce podstawê analizy migracji kobiet,
ale i niektóre wyniki w³asnych badañ Autorki dotycz¹cych migrantek. Obszarem wspólnym dla obu p³ci jest m.in. problem polityki pañstw przyjmuj¹cych migrantów. Jest to jeden z centralnych tematów drugiego zamieszczonego w tym numerze tekstu, autorstwa dr Anny Krajewskiej, Polityka braku
polityki: imigrantki w polskim sektorze opieki nad osobami starszymi. Podstaw¹ rozwa¿añ na ten temat s¹ badania nad migrantkami pracuj¹cymi
w Polsce w sektorze opieki nad osobami starszymi. Warto zaznaczyæ, ¿e autorki tych badañ, prowadzonych w ramach miêdzynarodowego projektu,
zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami poszukiwa³y nie tylko kobiet, ale te¿ mê¿czyzn pracuj¹cych w tym sektorze, a tak¿e migrantek, które pracowa³yby
w orodkach opieki, a nie tylko tych, które wiadcz¹ us³ugi opiekuñcze
w prywatnych domach. Okaza³o siê jednak, ¿e w praktyce nie jest mo¿liwe
znalezienie takich osób  dlaczego tak siê dzieje, jaki jest powód takiej wyranej genderowej i narodowociowej segregacji na polskim rynku pracy, to tylko
jedno z pytañ, na które poszukuje odpowiedzi Autorka artyku³u. W tekstach
zamieszczonych w niniejszym numerze Societas/Communitas chcemy zwróciæ uwagê zw³aszcza na dwa aspekty migracji, wi¹¿¹ce siê z p³ci¹ osób migruj¹cych. Pierwszy z nich to rodzaj pracy wykonywanej przez migrantki, który
ma cis³y zwi¹zek z tradycyjnym podzia³em na prace kobiece i mêskie 
wpadaj¹ one bowiem w pu³apkê tego niekorzystnego dla nich podzia³u, oferowana im za granic¹ praca to praca kobiet, która jest nisko wynagradzana, ma niski presti¿, a w niektórych przypadkach oznacza te¿ podwójne
zwi¹zanie pracownic, które wykonuj¹ prace cile zwi¹zane z ¿yciem prywatnym, czego najlepszym przyk³adem jest opieka nad osobami zale¿nymi.
Z tego powodu w niniejszym numerze zamieszczamy oddzielny tekst autor10
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stwa prof. Anny Titkow pt. Co to jest praca kobiet?, odnosz¹cy siê do tradycyjnie rozumianej pracy kobiet , która poza migracj¹ jest najczêciej nieodp³atn¹ prac¹ wykonywan¹ przez kobiety na rzecz cz³onków rodziny. Praca
migrantek jest czêsto jej przed³u¿eniem, niska jej wycena, trudne warunki jej
wykonywania, nieokrelony czas, który trzeba jej powiêciæ, wykorzystywanie pracownic oparte na poczuciu niezbêdnoci dla osoby zale¿nej wi¹¿¹ siê
z postrzeganiem jej jako nie-pracy w warunkach domowych. W jaki sposób migrantki p³ac¹ dodatkowo za taki tradycyjny podzia³ ról i zajêæ, to pytanie, które jest uzupe³nieniem rozwa¿añ dotycz¹cych pracy na emigracji.
Drugi, czêsto dotykaj¹cy pracuj¹ce cudzoziemki problem odnosi siê do wielop³aszczyznowoci dyskryminacji migrantek. W literaturze zwraca siê uwagê na fakt, ¿e niejako automatycznie, z racji swojego statusu s¹ dyskryminowane co najmniej z dwóch powodów  jako kobiety i jako osoby nale¿¹ce
do innej grupy narodowej lub etnicznej. Dlatego problemowi intersekcjonalnej dyskryminacji równie¿ powiêcamy w tym numerze oddzielny tekst autorstwa prof. Joanny Mizieliñskiej pt. Niebezpieczne zwi¹zki? P³eæ, rasa
i seksualnoæ w ramach teorii intersekcjonalnoci i teorii queer. W ostatnich
latach w wielu krajach coraz wiêkszym problemem staje siê stosunek do
migrantów spo³eczeñstw krajów przyjmuj¹cych. Otwieranie rynków pracy
dla cudzoziemców, coraz wiêksza swoboda podró¿owania, popyt na pracê
migrantów poci¹gaj¹ za sob¹ zwiêkszanie siê ich obecnoci w pañstwach
relatywnie bogatszych. Na stosunek spo³eczeñstwa do migrantów wp³ywaj¹
nie tylko, a mo¿e nie przede wszystkim, argumenty makroekonomiczne czy
dane o korzystnym wp³ywie ich pracy na produkcjê w kraju przyjmuj¹cym,
lecz wyraziste obrazy i informacje odnosz¹ce siê do migrantów, jakie najczêciej znajdujemy w mediach. Fali niechêci do migrantów, jaka jest widoczna
w okresie kryzysu ekonomicznego w wielu krajach Europy Zachodniej
w ostatnich latach, towarzysz¹ zwykle bardzo niepochlebne ich obrazy w mediach. Dlatego zainteresowa³o nas, jaki jest obraz migrantek w polskich
mediach. Jego analizê zawiera tekst prof. Beaty £aciak, Problemy imigrantów i uchodców w Polsce na podstawie wybranych przekazów medialnych.
Uzupe³nienie medialnego obrazu migrantek stanowi analiza medialnego obrazu kobiet  ofiar handlu ludmi w celu prostytucji, który Czytelnik znajdzie
w dziale Z warsztatów badawczych (Maryla Koss-Goryszewska, Prasowy
wizerunek ofiary handlu ludmi w celu prostytucji).
W tym te¿ dziale wyró¿nia siê grupa artyku³ów odnosz¹ca siê do kraju,
który w ostatnich latach sta³ siê popularnym kierunkiem migruj¹cych Polek
i Polaków, jakim jest Irlandia. Zamieszczamy tu zarówno tekst odnosz¹cy siê
do sytuacji naszych rodaków, bêd¹cych nowymi w Irlandii (Anna Gontarczyk, Obraz migracji zarobkowej Polaków do Irlandii w okresie boomu go11
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spodarczego na Zielonej Wyspie. Studium adaptacji spo³eczno-kulturowej
i integracji imigrantów polskich w Dublinie), jak i zamieszkuj¹cym tam trawelersom, którzy tak¿e, poprzez swój nietradycyjny styl ¿ycia s¹ adresatami
szczególnych rozwi¹zañ z dziedziny polityki spo³ecznej (Edyta Radzewicz,
O irlandzkich trawelerach i ich rodzinach) oraz tekst przybli¿aj¹cy irlandzk¹
politykê akomodacji ró¿norodnoci, która ma pomóc obu grupom  i nowym migrantom i odró¿niaj¹cym siê stylem ¿ycia wêdrowcom (Agnieszka
Ko³odziejczyk, Inicjatywy miêdzykulturowe na przyk³adzie irlandzkiego sektora publicznego).
Prace powiêcone migracjom kobiet s¹ tak¿e recenzowane w niniejszym
numerze Societas/Communitas. W dziale Recenzje i polemiki odnajdziemy omówienia trzech takich pozycji (Agata Che³stowska, Proszê sprz¹tn¹æ
jeszcze tutaj  dowiadczenia migracji zarobkowej kobiet z Polski i do Polski; Agnieszka Narloch, Niewidzialne, pomijane, wykluczone  polskie migrantki we W³oszech; Karolina Nikielska-Seku³a, Migrant  widmo, czyli
w poszukiwaniu miejsca kobiety w studiach nad migracjami). Wszystkie recenzowane publikacje ukaza³y siê niedawno, powsta³y na podstawie autorskich badañ nad migracjami kobiet prowadzonymi przez polskie uczone, stanowi¹ istotny wk³ad do naszej wiedzy na temat migracji kobiet i jednoczenie
s¹ dowodem na to, jak wa¿ny i aktualny jest to temat. Wprawdzie niniejszy
numer Societas/Communitas powiêcony jest przede wszystkim problematyce migracji i zmian, jakie ona wywo³uje w ró¿nych sferach ¿ycia oraz
w polityce spo³ecznej, znajdziemy tu tak¿e trzy teksty niezwi¹zane z t¹ problematyk¹. Jeden z nich omawia przekazy medialne odnosz¹ce siê do stylu
konsumpcji polskiej klasy wy¿szej (£ukasz Goryszewski, Analiza stylów konsumpcji polskiej klasy wy¿szej w przekazach medialnych na przyk³adzie serialu TVP Rezydencja), dwa inne to recenzje wa¿nych prac, które ukaza³y siê
niedawno na rynku wydawniczym (Agata Stasiñska, Przeciw hegemonii Zachodu: O przemianach seksualnoci w Europie rodkowo-Wschodniej oraz
Aleksandra Ni¿yñska, Nowe otwarcie w antropologii prawa).
Ponadto zamieszczamy w numerze dwa sprawozdania z konferencji, jakie wspó³organizowa³ niedawno Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych.
W zakoñczeniu numeru  wspomnienia o dwóch uczonych, kole¿ankach,
wspó³pracowniczkach ca³ego naszego rodowiska, których niestety nie ma
ju¿ z nami: o prof. Hannie widzie-Ziembie i Marii Smole.
Ma³gorzata Fuszara
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