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MIĘDZY DOMEM A GLOBALNYM RYNKIEM. PRZEGLĄD 
WSPÓŁCZESNYCH PERSPEKTYW I KONCEPCJI 
W BADANIACH MIGRANTEK NA RYNKU PRACY 

Wprowadzenie

Obserwujemy dziś wzajemne wpływanie na siebie, na skalę dotychczas niespotykaną, 

dwóch domen rzeczywistości: mikroświata życia codziennego i mikroświata nauki. 

Fakt, że rzeczywistość społeczna inspiruje i pozwala rozwijać teorię socjologiczną 

stanowi istotę tej dyscypliny, ale jeszcze kilka dekad wstecz wpływ ten był raczej jed-

nostronny – profesjonalna wiedza o rzeczywistości społecznej w znacznie mniejszym 

stopniu przenikała do życia jednostek i instytucji, słabiej też była przez nie wykorzy-

stywana. Dziś zależności i wpływy stają się dwustronne, gdyż rosnąca refl eksyjność 

aktorów społecznych czyni ich (potencjalnymi) podmiotami społecznymi1. Ich zdol-

ność do wpływania na rzeczywistość i własną sytuację nie jest oczywiście nieograni-

czona, bo warunki strukturalne, w których się znajdują, stanowią ramy determinujące 

ich działania. Wytwarzana w trakcie zderzania się warunków strukturalnych i dążeń 

podmiotów rzeczywistość jest „nowym” przedmiotem refl eksji socjologicznej i badań 

empirycznych. Ta cecha współczesnego (ponowoczesnego, późno-nowoczesnego) 

świata ma wyraźne odbicie w dziedzinie badań nad migracjami kobiet – zmieniająca 

się rzeczywistość społeczna przekształca nie tylko przedmiot badań (nowe cechy ru-

chów migracyjnych i migrujących ludzi), ale i sam kontekst „wytwarzania” wiedzy 

naukowej o procesach społecznych. Innymi słowy, pełna ocena stanu teoretycznych 

i empirycznych badań nad migracjami kobiet wymaga uświadomienia sobie społecz-

nych warunków, w których wiedza ta jest budowana – od rosnącej świadomości kul-

turowych aspektów płci po coraz większy udział kobiet w nauce. 

1 Podmiotowość jest tutaj rozumiana jako poczucie sprawstwa, zdolność wykorzystywania re-

fl eksyjności do zmiany (samych siebie oraz zewnętrznych warunków ich działań), zob. Giddens, 

Sztompka. 
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Bez wątpienia na czele zjawisk i procesów, które wywołały potrzebę nowych, ade-

kwatnych narzędzi badawczych w badaniach nad migracjami, jest globalizacja, 

a w przestrzeni Europy dodatkowo procesy integracyjne. 

Istotą globalizacji odnoszonej do wymiaru ekonomicznego, politycznego i kultu-

rowego jest rozrywanie związków między czasem a przestrzenią oraz mniejszy udział 

czynników lokalnych dla tego, co „tu i teraz”. Badacze, nawet jeśli nie są zgodni co do 

tego, czy globalizacja jest cechą całkowicie nowej epoki społecznej (po nowoczesno-

ści), czy też cechą nowego etapu społeczeństwa nowoczesnego (późnej nowoczesno-

ści), jednomyślnie przyznają jej pierwszorzędną rolę w zmianie charakteru relacji 

społecznych. Wystarczy wspomnieć o takich jej wskaźnikach, jak mobilność ludzi 

i kapitału w skali globalnej; zmiany w systemie wytwarzania i konsumowania dóbr 

materialnych (ograniczenie roli czynników lokalnych); przenikanie lokalnych kodów 

kulturowych symbolami i znaczeniami o proweniencji ponadlokalnej. Rezultaty są 

widoczne zarówno na poziomie makrospołecznym, między innymi w postaci no-

wych, ponadlokalnych, ponadnarodowych aktorów globalnej rzeczywistości (organi-

zacji ekonomicznych czy politycznych, czy też tzw. nowych ruchów społecznych), jak 

i na poziomie mikrospołecznym, wręcz psychologicznym, bo w swoim codziennym 

życiu jednostki budują nowe strategie i style życia, odnosząc się do nowych, „pono-

woczesnych” wzorów aksjonormatywnych. Z kolei procesy integracyjne Europy 

oznaczają przede wszystkim nowy, wciąż tworzony i dyskutowany kontekst prawny, 

w którym interesy unijne ścierają się z interesami poszczególnych państw, a który 

określa możliwości poruszania się, życia i pracy dla imigrantów państw należących 

oraz nienależących do UE. 

Taka rzeczywistość społeczna stanowi poważne wyzwanie dla badaczy. Jest dyna-

miczna, polifoniczna, pluralistyczna, a więc wymaga narzędzi, które pozwolą uchwycić 

jej zmienny, procesualny i mozaikowy charakter. Stąd renesans tych perspektyw, któ-

rym w XX-wiecznej nauce często odmawiano statusu „naukowych”, a które dziś sta-

nowią punkt wyjścia dla budowania nowych koncepcji, uwzględniających ową różno-

rodność i zmienność, stąd ponowne dyskutowanie możliwości interdyscyplinarnej 

współpracy oraz budowania pomostów między ujęciami ilościowymi i jakościowymi. 

Podczas gdy budowanie i obrona dyscyplinarnej tożsamości (ze specyfi czną metodo-

logią włącznie) była w XX wieku uznawana za warunek konieczny dla uznania dyscy-

pliny za wystarczająco „naukową”, to współczesna praktyka badawcza potwierdza nie-

adekwatność „tunelowego” oglądu złożonej rzeczywistości społecznej, a współpraca 

socjologów, antropologów, psychologów, historyków i ekonomistów wydaje się dziś 

najefektywniejszym sposobem rozumienia złożonej, „stającej się” rzeczywistości. 

Wszystkie wymienione powyżej zmiany zachodzące w obrębie życia społecznego 

i nauki mają wyraźne odbicie w traktowanych dotąd rozłącznie dziedzinach badań: 

studiów nad migracjami oraz gender studies. Można zaryzykować stwierdzenie, że 

jesteśmy świadkami powstawania nowego rodzaju studiów (bo jeszcze nie sposób 
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mówić o subdyscyplinie), których przedmiotem jest ludzka mobilność postrzegana 

z perspektywy genderowej. Wśród przyczyn pojawienia się tego rodzaju studiów są 

z pewnością zmiany zachodzące w samej rzeczywistości społecznej: od lat 80. XX 

wieku dane empiryczne świadczyły nie tylko o coraz większym procentowym udzia-

le kobiet w procesach migracyjnych (w tym międzynarodowych), ale i nowej roli 

kobiet w migracjach – kobiety przestawały być jedynie członkiem rodziny podążają-

cym za mężczyzną jako jej „głową” rodziny, ale coraz częściej autonomicznie podej-

mowały migracyjne wyzwanie. Procesy integracyjne zachodzące w Europie końca 

XX wieku oraz wspomniane wyżej procesy ogólnospołeczne (dostępność nowych 

wzorów życia, rosnąca podmiotowość kobiet, nowe środki komunikacji) stwarzały 

kobietom warunki mobilności, a dane statystyczne pochodzące z ostatnich lat jedynie 

potwierdzają, że kobiety możliwość tę wykorzystują (tymczasem pozostawmy bez 

odpowiedzi pytanie, na ile migracje są dla nich koniecznością, a na ile wolnym wybo-

rem życiowym). 

O ile przyczyną pojawienia się kobiety (w kategoriach sex) w badaniach nad mi-

gracjami była sama rzeczywistość społeczna (feminizacja migracji), o tyle fakt gende-

ryzacji studiów nad migracjami należałoby wyjaśnić raczej potencjałem gender studies, 

które dostarczając badaniom nad migracjami koncepcji gender, dały możliwość rozu-

mienia i opisywania zjawisk społecznych nieuchwytnych przy pomocy dychotomicz-

nej zmiennej „sex”. Charakterystyczne dla gender studies interdyscyplinarność oraz 

jakościowa metodologia otworzyły nową perspektywę w studiach nad migracjami 

kobiet, które są dziś coraz częściej realizowane przez zespoły specjalistów z zakresu 

socjologii, antropologii, historii, prawa, psychologii, językoznawstwa i ekonomii. 

O tym, że mamy do czynienia nie tylko z prostym wpływaniem na siebie badań mi-

gracyjnych i genderowych, ale wręcz z instytucjonalizowaniem się nowego rodzaju 

studiów, świadczą efekty działań badaczy zajmujących się tą problematyką. Otóż po 

niemal trzech dekadach badań teoretycznych i empirycznych coraz częściej pojawia-

ją się próby podsumowania dotychczasowych prac oraz wyznaczenia dalszych kie-

runków badań – numer 1/2006 International Migration Review, pod tytułem Special 

Issue on Gender and Migration Revisited jest tego najlepszym przykładem. 

Celem niniejszego tekstu jest krytyczna refl eksja nad stanem teorii i badań odno-

szących się do relacji między ruchami migracyjnymi kobiet a rynkiem pracy, zarówno 

formalnym, jak i nieformalnym, oraz do współzależnych zjawisk i procesów z pozio-

mu makro-, mezo- i mikrospołecznego2. 

Tekst składa się z trzech zasadniczych części. Część pierwsza to ogólne wprowa-

dzenie do analizy stanu badań nad migrantkami na rynku pracy, poświęcone zmia-

2 Oczywiście rzeczywistość społeczna „podzielona” na poziomy, wymiary, aspekty jest nauko-

wym artefaktem, zbudowanym dla celów analitycznych – dla jednostek jedyną rzeczywistością 

świat życia codziennego (Lebenswelt), w którym poziomy i aspekty przenikają się i zawierają 

w rozmaity sposób. 
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nom defi nicyjnym „migracji” i „migranta” (postulowanym przez badaczy w związku 

z obserwowanymi przemianami ruchów migracyjnych) oraz kategoriom „sex” i „gen-

der” w studiach nad migracjami. Kwestia ta zostanie uzupełniona refl eksjami na te-

mat społecznych uwarunkowań rozwoju nauki w zakresie genderowych studiów nad 

migracjami. Część kolejna, najobszerniejsza, stanowi przegląd perspektyw i koncep-

cji teoretycznych, którymi współczesne nauki społeczne dysponują w badaniach nad 

międzynarodowymi migracjami kobiet i ich sytuacją na rynku pracy. Oś główną wy-

wodu wyznaczają makro-, mezo- i mikropoziomy rzeczywistości, z założeniem, że 

w praktyce społecznej wymiary te się przenikają i wzajemnie na siebie wpływają. 

Mimo pojawiającej się w publikacjach dyskusji metateoretycznej o potrzebie zbudo-

wania pomostów między makro- i mikroperspektywami, genderowe studia nad mi-

gracjami wciąż są uwikłane w dylemat dychotomicznej ontologii świata społecznego3, 

charakterystyczny dla nauk społecznych w ogóle i mający swoje konsekwencje epi-

stemologiczne (badania ilościowe versus ilościowe). Przedstawiony zostanie sposób, 

w jaki w genderowe badania nad migracjami odpowiadają na kwestie związane 

z poziomami: 1) globalnym i makrospołecznym – wyrażającym się w globalnych 

przepływach kapitałów, globalizacji rynków pracy, w tym rynku nieformalnego, po-

wstawaniu tzw. nowej ekonomii, rekompozycji struktur społecznych w ramach po-

szczególnych państw; 2) mezospołecznym – mającym odzwierciedlenie w specyfi ce 

regionalnych rynków pracy (wynikającej m.in. z kulturowej odrębności czy z central-

nej lub peryferyjnej pozycji regionu), w sile lokalnych sieci społecznych imigrantów 

oraz w relacji między tradycyjnymi społecznościami lokalnymi a grupami imigran-

tów; na tym poziomie będzie również sytuowana problematyka obywatelskości 

i praw imigrantek w społeczności, do której przybywają; 3) mikrospołecznym – tu 

przedmiotem zainteresowania będą zwłaszcza wzajemne wpływy między zarobko-

wymi migracjami kobiet a ich rolami w rodzinie i życiem rodzinnym w ogóle (w tym 

kwestia macierzyństwa), jak również przyjmowane przez imigrantki strategie adap-

tacyjne w nowym środowisku. Wskazane zostaną badania nad pozytywnymi i nega-

tywnymi aspektami migracji kobiet, przenikającymi wszystkie poziomy życia spo-

łecznego. Z jednej strony badacze podkreślają bowiem pozytywne konsekwencje 

mobilności kobiet, takie jak możliwość renegocjacji i redefi nicji własnej tożsamości, 

łamania stereotypów płci czy stosowania strategii emancypacyjnych (w których waż-

ną rolę odgrywa ekonomiczna niezależność). Z drugiej strony, należy wskazać rów-

nież jednoznacznie negatywne zjawiska – jak przykładowo handel ludźmi, przemoc, 

dyskryminacja społeczna – których potencjalnymi ofi arami mogą stawać się (i stają) 

imigrantki, po pierwsze z racji bycia kobietą, po drugie z powodu bycia przybyszem, 

3  Sztompka określa tę sytuację „grzechem pierworodnym” socjologii, skutkującym tym, że 

w ramach dyscypliny funkcjonują „dwie socjologie”: pierwsza – socjologia społecznego organizmu, 

wyznaczana przez tradycję Comte’a, Spencera i Marksa, druga – skoncentrowana na koncepcji 

działania, a rozwijana na teoretycznych fundamentach Webera, Pareto i Meada (P. Sztompka 

1999).
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„obcym”. Ten wątek wiąże się z kolejnym zagadnieniem badawczym (w którego roz-

woju gender studies odgrywają główną rolę), odnoszącym się do mechanizmów two-

rzenia i podtrzymywania stereotypów płci oraz skutków takiego etykietowania imi-

grantek, które obiektywizuje się chociażby w ich możliwościach na rynku pracy (np. 

w dostępie do określonego sektora pracy) czy przyznawanych im prawach na tym 

rynku. Wśród przywoływanych wątków teoretycznych i empirycznych znajdują się 

również takie, które są na etapie dopracowywania, ale zostały arbitralnie uznane za 

ważne i obiecujące ze względu na wkład w wiedzę o migracjach kobiet oraz ich sytu-

acji na rynku pracy. Są to między innymi badania nad migracjami zarobkowymi ko-

biet wykorzystujące koncepcję traumy społecznej, analizy udziału imigrantek w me-

tropolitarnej kulturze i tzw. nowej przedsiębiorczości. Ostatnia część pracy zawiera 

konkluzje i przewidywania co do dalszego rozwoju badań nad migracjami kobiet z 

uwzględnieniem teoretycznych i metodologicznych implikacji interdyscyplinarności 

genderowych badań nad migracjami. 

Sex i gender w studiach nad migracjami

W statystkach odnoszących się do współczesnych migracji (OECD 2003) wyraźnie 

zaznaczają się takie ich cechy, jak: nasilanie się oraz globalizacja procesów migracyj-

nych, dywersyfi kacja kanałów migracyjnych, różnicowanie się i pojawianie nowych 

kategorii migrantów oraz feminizacja migracji4, przy czym Raport OECD zwraca 

uwagę na dane świadczące o tym, że jednocześnie w ujęciu globalnym szanse legal-

nego zatrudnienia pozostają zależne od płci – na niekorzyść kobiet. 

Lata 90. XX wieku, czyli dekada, kiedy w Europie skumulowały się upadek reżi-

mu komunistycznego oraz procesy globalizacyjne i integracyjne, wyznaczają począ-

tek nowej fazy migracji. Mieszkańcy krajów Europy Środkowo-Wschodniej zyskali 

nie tylko „‘wolność wyjazdu’ na Zachód, ale również ‘wolność wyjazdu i powrotu’” 

(Morokvasic 1996a, 1999, 2004b). Pobyty krótkoterminowe oraz ciągłe przekracza-

nie granic staje się dominującym wzorem migracyjnym, w który wpisują się zwłasz-

cza kobiety. Przykładowo, z Polskiego Spisu Powszechnego z 2002 roku wynika, że 

kobiety stanowiły 53,8% legalnych emigrantów krótkoterminowych w ogóle, a wśród 

migrujących do Włoch nawet 70%. Nowa faza migracji była przez badaczy zapowia-

dana na początku lat 90. (Castles, Miller 1993), a kwestia migracji kobiet już w 1984 

roku była przedmiotem specjalnego numeru International Migration Review (IMR 

1984), w którym Morokvasic stwierdzała, że „niebieskie ptaki” to również kobiety 

(Morokvasic 1984). Z perspektywy ponad dwudziestu lat widać jednak, że problema-

tyka ta długo nie stawała się przedmiotem szerszej refl eksji naukowej (na co narze-

4 Pojawianie się i narastanie skali tych „nowych” właściwości migracji badacze akcentowali już 

na przełomie lat 80. i 90., por. S. Castles, M. Miller (1993). 
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kali autorzy IMR z 1984 roku), nie mówiąc już o debacie publicznej, w której kwestia 

imigrantek dopiero zaczyna się pojawiać, a w niektórych krajach wciąż jeszcze nie 

funkcjonuje. 

Tendencje odzwierciedlające się w statystykach wywołują konieczność redefi nicji 

klasycznych ujęć migranta jako osoby „osiedlającej się w obcym kraju” (World 

Migration Report 2000, Morokvasic 2004a). Jak zauważa Morokvasic (2004a) w tek-

ście o znaczącym tytule Europe – a Continent of (Im-)migration, „tak ujęci międzyna-

rodowi migranci to de facto imigranci, i nie obejmują oni jednostek przemieszczają-

cych się z powodów turystycznych, biznesowych, pielgrzymów, studentów, osób 

mieszkających przy granicy i codziennie dojeżdżających do pracy w sąsiednim kraju 

[commuters], oraz wszystkich tych, którzy zatrzymują się w danym miejscu na krót-

ko”. Zwiększona mobilność ludzi, której sprzyja coraz większa dostępność środków 

szybkiej komunikacji oraz odpowiednie porozumienia państw, poszerza kategorię 

osób wahadłowo podróżujących między państwami. Morokvasic proponuje więc, aby 

terminu migranci używać „dla nieosiedlonej, mobilnej populacji, która stanowi coraz 

ważniejszy wymiar współczesnych migracji w Europie, obejmującej studentów, krą-

żące elity, profesjonalistów dojeżdżających codziennie do pracy [commuters], mi-

grantów tranzytowych”. Przyjmowane defi nicje, aby były adekwatnym narzędziem 

operacyjnym, muszą uwzględniać nie tylko rozwój mobilności, ale również to, że sta-

je się ona nowym stylem życia. Ten nowy styl życia polega na tym, że ludzie próbują 

„osiedlać się, będąc mobilnymi” [to settle within mobility] (Morokvasic 2004b). 

Ponadto owe defi nicje muszą uwzględniać rozmaitość kategorii migrantów, wyzna-

czanych przez dynamikę ich ruchliwości oraz przez krzyżujące się kategorie płci 

(gender), etniczności i klasy (w tym kapitał kulturowy jednostki). 

Zmienna płci pojawiła się w badaniach nad migracjami w późnych latach 70., bez 

wątpienia pod dużym wpływem ruchów feministycznych. Z analizy historii tej dy-

scypliny badawczej, jakiej dokonują autorzy IMR z 2006 roku, wynika, że nieobecno-

ści „kobiety” we wcześniejszych badaniach nie można tłumaczyć ich faktyczną nie-

obecnością w procesie migracyjnym, skoro już dane statystyczne z międzynarodowych 

badań Willcoxa i Ferencziego z 1929 pokazywały małe różnice liczebności między 

migrującymi kobietami i mężczyznami, przynajmniej na krótkie dystanse. Co było 

przyczyną marginalizacji kwestii migrantek? Donato i in. podsuwają dwa wyjaśnie-

nia: po pierwsze, istniejące badania (prowadzone już od początku XX wieku!) uzna-

wano za „mało naukowe”; po drugie, w ośrodkach akademickich było zbyt mało ko-

biet, które mogłyby dokonać ewaluacji tych badań. Pojawienie się „kwestii kobiet” 

w studiach migracyjnych było więc wywołane nie tylko obserwowaną feminizacją 

migracji, ale i silniejszą pozycją kobiet w środowisku naukowym. Początkowo jednak, 

w latach 70. i 80., studia podejmujące temat migrujących kobiet i mężczyzn, włącznie 

z przełomowym w tej dziedzinie tomem IMR z 1984 roku, czyniły to w binarnym 

ujęciu sex (K.M. Donato i in. 2006). Płeć jako cecha biologiczna była podstawą opi-
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sywania i wyjaśniania podziału pracy na „męską” i „kobiecą” oraz rozróżnienia ról 

pełnionych w instytucjach społecznych, zwłaszcza w rodzinie. Feminizacja migracji 

nie wywołała przełomu teoretycznego w głównym nurcie studiów nad migracjami aż 

do lat 90., kiedy to w analizach zaczęto wykorzystywać kategorię gender (w przeci-

wieństwie do sex) tworzonej w społeczno-kulturowym kontekście, dynamicznej i re-

lacyjnej. O ile początkowo kategorię gender stosowano przede wszystkim w bada-

niach jakościowych, w analizach zjawisk i procesów mikrospołecznych odnoszących 

się do życia rodzinnego migrantek, tożsamości, indywidualnych strategii życiowych, 

o tyle ostatnio coraz silniej akcentuje się potrzebę nie tylko ujmowania całości proce-

su migracyjnego jako fenomenu silnie uwarunkowanego płcią kulturową, ale i stoso-

wania tej perspektywy w analizach systemów politycznych i ekonomicznych na po-

ziomie państw i w wymiarze globalnym. Interdyscyplinarność gender studies 

stymuluje intedyscyplinarność studiów nad migracjami, poszerzając spektrum narzę-

dzi teoretycznych i metodologicznych. Oprócz genderowych badań codzienności 

imigrantek pojawiają się więc również genderowe analizy systemów prawnych i po-

lityki na poziomie narodowym i ponadnarodowym (Calavita 2006; Piper 2006), 

„geografie płci i migracji” (Silvey 2006) czy „genderowe geografie władzy” 

(Mahler and Pessar 2001). Niektórzy badacze zwracają wręcz uwagę, że genderowe 

studia nad migracjami stają się studiami nad kobietami (Praszałowicz 2006: 10), 

a inni zaznaczają, że „genderowa analiza migracji nie oznacza jedynie ‘dodania’ kobiet 

tam, skąd wcześniej umknęły. Oznacza ona takie spojrzenie na procesy i dyskursy 

migracyjne, w którym uwzględnia się kobiety i mężczyzn oraz ich wzajemne relacje” 

(Erel, Morkovasic 2003: 10–11). 

Perspektywy i koncepcje teoretyczne 

W pracach z zakresu genderowych studiów nad migracjami zauważalne są próby 

zbudowania modeli teoretycznych, które byłyby narzędziem opisywania i wyjaśnia-

nia tego, w jaki sposób przenikają się i oddziałują na siebie czynniki pochodzące 

z różnych wymiarów i poziomów procesów migracyjnych. Ograniczenia teoretycz-

no-metodologiczne sprawiają jednak, że analizy migracji skłaniają się zwykle w kie-

runku jednej z („umownych”) perspektyw: mikro lub makro, z jednoczesnym zazna-

czeniem wagi komplementarnego wykorzystania perspektywy drugiej. 

Kluczowy wpływ globalizacji na zmiany w charakterze procesów migracyjnych 

znajduje swoje odbicie w stanie badań (Pajnik, Zavratnik, Zimic 2003). Na podstawie 

analizy tekstów powstałych w ostatnich latach można odnieść wrażenie, że w gende-

rowych studiach nad migracjami dominuje dziś nurt makrosocjologiczny, w którym 

klasyczne kategorie struktury społecznej, klasy, systemu ekonomicznego i polityczne-

go, ujęte w nowym kontekście globalizacji, są poddawane redefi nicji i wykorzystywa-
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ne do wyjaśniania podstawowych wzorów i mechanizmów migracji. W takim ujęciu 

kobiety są analizowane jako ważny aktor w nowej ekonomii, w systemie bazującym 

na sektorze usług i przepływie miękkich kapitałów, którego skutkiem jest między 

innymi rosnące znaczenie centrów (metropolii) i osłabianie obszarów peryferyjnych 

(Castells 1989, Sassen 2002, 2007). Globalizacja umożliwia wytwarzanie powiązań 

między krajami, które wysyłają imigrantów, oraz krajami, które ich przyjmują; po-

zwala także nadać globalny charakter lokalnym i regionalnym praktykom. Czynniki 

przyciągające koncentrują się w globalnym mieście i wytwarzają silny popyt na mi-

grujących pracowników. W tym samym czasie siły lokujące kobiety w obrębie pery-

ferii generują coraz większą podaż pracowników, którzy mogą być wpychani lub 

sprzedani do tego rodzaju prac (Sassen 2003: 274).

„Jednak taki sposób wchłaniania kobiet i imigrantów przez gospodarkę sprawia – jak pi-

sze w innym miejscu Sassen (2007: 90) – że ta część siły roboczej staje się niewidzialna, co 

przerywa związek pomiędzy zatrudnieniem w jednej z czołowych branż a możliwością dołą-

czenia do szeregów ‘arystokracji robotniczej’ – istniejącą w przeszłości w uprzemysłowionych 

gospodarkach – czy jej współczesnego odpowiednika. W tym sensie ‘kobiety i imigranci’ stają 

się systemowym odpowiednikiem proletariatu zatrudnionego w zagranicznych zakładach pro-

dukcyjnych fi rm z krajów rozwiniętych”.

Zgodnie z niektórymi socjoekonomicznymi koncepcjami ludzka mobilność jest 

środkiem równoważącym rynki pracy, gdy te są wyraźnie zróżnicowane pod wzglę-

dem popytu na siłę roboczą, a w związku z tym pod względem płac – 

„migracje ustają w momencie, gdy różnice w płacach stają się niewielkie, zbliżo-

ne do kosztu wędrówki (...) Wygasaniu migracji sprzyja dodatkowo, zgodnie z teo-

rią Heckschera-Ohlina, liberalizacja handlu, ponieważ wówczas kierunek przepły-

wu towarów (i kapitału) prowadzi do wyrównywania się wynagrodzeń pracy i kapitału 

w skali międzynarodowej. Tym niemniej, próżno by w obecnej gospodarce światowej szukać 

symptomów równowagi rynków pracy lub tendencji do wyrównywania się stawek płac. To zaś 

potwierdzałoby założenie o nieuchronności silnych migracji” (Okólski 2004, s. 10) Dziś dla 

wielu migrantów oznacza to

„‘osiedlanie się, będąc mobilnym’, bycie w ruchu ‘tak długo, jak tylko można’, aby poprawić 

albo utrzymać jakość życia w domu. (...) Migracja staje się więc ich stylem życia, a opuszczanie 

domu i wyjazd, paradoksalnie, strategią bycia w domu, i w ten sposób alternatywą dla emigra-

cji” (Morokvasic 2004).

W globalnych i regionalnych centrach (metropoliach) rośnie zapotrzebowanie na 

dwojakiego typu usługi i ich wykonawców: po pierwsze, usługi wysoko wyspecjalizo-

wane, związane z nowymi technologiami, nauką, biznesem; po drugie, usługi uzna-

wane za proste, a w związku z tym niskopłatne, związane zwłaszcza z pracami domo-

wymi, opieką nad dziećmi, osobami starszymi i chorymi. Mimo rozbudzonych 

ambicji edukacyjnych i coraz większych kompetencji profesjonalnych, migrujące ko-

biety zasilają przede wszystkim „gorszy” rynek pracy, rzadko pracując w wyuczonych 

zawodach (Knocke 1999; Anderson 2000). Starzenie się społeczeństw Europy 
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Zachodniej, niewystarczające świadczenia państwowe na opiekę nad dziećmi i oso-

bami starszymi, ale również pozytywna przecież emancypacja kobiet z tych społe-

czeństw (skutkująca ich zaangażowaniem się w pracę zawodową i wychodzeniem 

poza tradycyjne role gospodyń, opiekunek etc.) sprawiają, że stale zwiększa się zapo-

trzebowanie na pomoc domową (Anderson 2000). W tym drugorzędnym sektorze 

rynku pracy istnieje wyraźny podział na pracę dla mężczyzn5 i kobiet – prace 

w domu, jak również prace w gastronomii, rozrywce (w tym w sex-biznesie) podej-

mują właśnie imigrantki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Ameryki 

Południowej, Azji (Lutz 2006, Hess 2005). Wszystko to odbywa się w specyfi cznym 

kontekście prawno-instytucjonalnym: analizy systemów prawnych poszczególnych 

państw wskazują, że przepisy są bardzo restrykcyjne i nie sprzyjają zatrudnianiu imi-

grantek, ale jednoczesny popyt na ich pracę sprawia, że znaczna ich część jest zatrud-

niana nielegalnie (Anderson 2006). Dodatkowo nieprzejrzystość tych sektorów pracy 

i ich ukryta struktura ułatwia pracodawcom monopolizowanie władzy nad imigrant-

kami. 

Izolowanie kobiet od rzeczywistości poza miejscem pracy, kontrola czasu wolnego 

lub też jego całkowity brak, fi nansowe uzależnienie od pracodawcy, psychiczna ma-

nipulacja i zastraszanie sprawiają, że badacze używają kategorii transnarodowych 

„kobiet niewolników”; „kasty niewolników”, „domestic slavery” (Parrenas 2001; 

Rerrich 2002; Sassen 2003, Schwenken 2005), tworzących niewidzialną i pozbawio-

ną władzy „klasę” robotników na usługach strategicznego sektora globalnej ekonomii. 

Badania wyraźnie wskazują, że bez pracy tej zbiorowości „Pierwszy Świat” (Ehrenreich, 

Hochschild 2003; Sassen 2003) nie mógłby funkcjonować. Brak u imigrantek „świa-

domości klasowej” sprawia, że stanowią one „klasę w sobie”. Według Sassen to niewi-

dzialność kobiet imigrantek stoi na przeszkodzie do ich wyłonienia się jako silnego 

proletariatu. Sassen dodaje, że, z drugiej strony, dostęp do wynagrodzeń (jakkolwiek 

niskich), rosnąca feminizacja dostępnych prac oraz możliwości w biznesie zmieniają 

społeczne hierarchie płci (Sassen 2003: 260; Knocke 1999). Wykonywane przez nie 

prace zostały nazwane „hot jobs” nowego tysiąclecia (Rivas 2003: 73). Socjologowie 

wskazują na utrwalające się i pogłębiające wykluczenie społeczne, gettoizację, nie-

możność pokonania „syndromu peryferyjności” i przekroczenia granic podrzędnego 

segmentu rynku pracy przez migrantów, zwłaszcza przez kobiety (Kontos 2004). 

Morokvasic podkreśla, że

„rosnące uczestnictwo kobiet niekoniecznie oznacza dla nich większą swobodę poruszania się, 

ale raczej deformalizację rynku pracy w krajach przyjmujących, wraz z rosnącą podażą nie-

pewnych miejsc pracy. Zatem, zwłaszcza jeśli wiąże się to z handlem ludźmi oraz intensywnie 

rozwijającym się sektorem przemysłu rozrywkowego i sex-biznesem6, zatrudniającym niemal 

5 Trzeba podkreślić, że hierarchizacja pracy istnieje oczywiście również w odniesieniu do prac 

uznawanych za typowo „męskie”. 
6  Por. raporty dotyczące handlu kobietami, a zawarte na www.iom.org. 
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wyłącznie kobiety, mobilność kobiet może być całkowicie ograniczona. Pracują w warunkach 

współczesnych niewolników” (2004: 6–7).

Status „współczesnych niewolników” dobitnie opisują badania na temat handlu 

ludźmi i sex-biznesu, których ofi arami padają najczęściej kobiety (Andriasevic 2003; 

Pajnik, Zavratnik Zimic 2003). Analizy wskazują z jednej strony na globalny, ponad-

narodowy charakter przemysłu usług seksualnych, z drugiej strony na fakt, że jego 

ofi arami są zwykle kobiety pochodzące z uboższych regionów Europy, w tym krajów 

nienależących do UE lub należących do niej od niedawna. Andriasevic zamiast ogól-

nego terminu „handel ludźmi” [human traffi  cking] używa określenia „handel kobie-

tami” [traffi  cking in women], nie tylko dlatego, że przeważającą liczbę ofi ar handlu 

stanowią kobiety. Jak zauważa, „wyrażenie ‘handel ludźmi’ prowadzi do konceptual-

nej porażki, w której umyka asymetryczność relacji płci oraz specyfi ka doświadczeń 

migrujących kobiet. Ponadto użycie terminu ‘handel ludźmi’, zwykle odnoszonego 

do transportu ludzi z użyciem przymusu lub podstępu do miejsca, w którym są nie-

wolniczo wykorzystywani, oznacza często pominięcie wielu elementów procesu han-

dlu kobietami. Ten zaś obejmuje, po pierwsze, rekrutację i transport kobiet do miej-

sca przeznaczenia, a po drugie warunki życia i pracy po przyjeździe (...) i chociaż 

kobieta może odbierać je jako niewolnicze (przemoc i/albo groźba przemocy, konfi -

skata dokumentów, uwięzienie) i jako konsekwencję przetransportowania do obcego 

kraju, to może być również rekrutowana bez użycia siły oraz nie czuć, że pracuje pod 

przymusem” (Andriasevic 2003: 40). W badaniach nad handlem kobietami granice 

międzynarodowe są analizowane jako materialna i metaforyczna przestrzeń, w której 

dokonuje się nie tylko fi zyczne przekroczenie granic, ale również symboliczna i spo-

łeczna marginalizacja, degradacja, odpodmiotowienie kobiety. 

Prace socjologów prowadzone z takiej makrospołecznej i ekonomizującej per-

spektywy wskazują więc na rosnącą polaryzację globalnego społeczeństwa (Curran, 

Shafer, Donato, Garip 2006), w którym powiększa się rzesza „nowych niewolników” 

oraz dystans między nimi a tzw. klasą metropolitarną (światową) [world class], kon-

centrującą kapitał, kompetencje i koneksje (Kanter 1995). Członkami tej klasy są 

również kobiety, ale mimo esencjonalnego podobieństwa płci, ich relacje wobec ko-

biet z klasy niewolników nie charakteryzują się solidarnością i mają charakter raczej 

eksploatatorski. Te dwie kategorie „klasy niewolników” i „klasy światowej” bliskie są 

– choć nie tożsame – kategoriom migrantów proaktywnych i reaktywnych. Pierwszą 

z nich stanowią migranci posiadający liczne możliwości wyboru i decydowania 

o własnym losie (kadry wysoko wykwalifi kowane, łączący się z rodzinami), drugą 

zasilają ci, których zakres wolności przy przemieszczaniu się jest ograniczony 

(uchodźcy, ofi ary wojen, konfl iktów etniczno-religijnych, katastrof naturalnych, przy-

musowa siła robocza) (Richmond 1994). Zjawisko eksploatacji kobiet pracujących 

w gospodarstwach domowych, cierpliwych i niedbających o swoje potrzeby, jest okre-

ślane jako care drain (analogicznie do brain drain) (Ehrenreich, Hochschild 2003). 
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Kwestie ponadnarodowej polaryzacji społeczeństwa są dyskutowane w kontekście 

funkcji państwa narodowego i polityk narodowych. Procesy globalizacyjne i powsta-

wanie transnarodowej przestrzeni migracyjnej otworzyły badaczom furtkę do kon-

cepcji, w których migracje kobiet są opisywane w kontekście warunków ekonomicz-

nych krajów wysyłających i przyjmujących oraz popytu na konkretne usługi i podaży 

siły roboczej. Zgodnie z tymi ujęciami, przyłączanie kolejnych krajów do Unii 

Europejskiej poszerza tę ponadnarodową przestrzeń migracyjną i ilość potencjalnych 

legalnych migrantów. Dają się jednak zauważyć dwie podstawowe słabości tych ujęć; 

po pierwsze, odnosząc się głównie do migracji legalnych, nie mówią wiele o tzw. 

szarej strefi e i pracy „na czarno”, przestępczości związanej z tymi zjawiskami (handel 

ludźmi, przemoc np. w obozach pracy). Po drugie, badania te nie są w stanie wyczer-

pująco odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób migracyjne doświadczenia po-

szczególnych państw wpływają na ich obecną sytuację – inaczej mówiąc, niedosta-

tecznie wyjaśniają tzw. zależność od szlaku (path dependency), jakim w przeszłości 

kroczyły poszczególne społeczeństwa (Faist, Gerdes 2004). Wielu socjologów nie ma 

wątpliwości, że to właśnie czynniki nieuchwytne statystycznie, bo mające charakter 

jakościowy, determinują charakter współczesnych migracji i różnice między państwa-

mi. W tym neoinstytucjonalnym kontekście wyjaśnia się nie tylko specyfi kę krajów 

przyjmujących i wysyłających jako takich, ale również ludzkie postawy. Na decyzje 

migracyjne oraz możliwości podjęcia określonej pracy wpływ mają nie tylko mecha-

nizmy rynkowe, ale i sprzęgające się ze sobą stereotypy płci i narodowo-etniczne, 

obecność i jakość społecznych sieci imigrantów w miejscu docelowym oraz sieci 

wsparcia i kontaktu w miejscu, które imigrantki opuszczają. Przykładowo, teoretycz-

na analiza nowej migracji kobiet w Niemczech koncentruje się przede wszystkim na 

pracach domowych. Rozróżnić można dwa podejścia: analizę struktur w podziale 

pracy w rodzinach, które to struktury prowadzą do angażowania do pracy w domu, 

oraz analizę strategii osób zatrudnianych do prac domowych. W Niemczech nauko-

wy dyskurs na temat prac domowych migrantek jest osadzony w tradycji feministycz-

nego dyskursu na temat pracy kobiet w ogóle. Do lat 70. praca gospodyń domowych 

i matek była postrzegana jako naturalne ograniczenie kobiet. Zgodnie z zasadą das 

Private ist politisch, feministyczni badacze analizowali pracę i opiekę domową jako 

„pracę bez miłości” („work out of love”) i opisywali miłość jako pracę (Bock, Duden 

1977). W ten sposób gospodynie domowe i matki były widziane jako pracujące, 

a w konsekwencji jako podmioty potencjalnie polityczne. Nieodpłatna praca kobiet 

stała się widoczna jako praca społecznie nieodzowna. Ten dyskurs miał zauważalny 

wpływ na politykę społeczną, prowadząc do zmian w systemie zabezpieczeń społecz-

nych (np. do rozpoznania macierzyństwa jako podstawy do roszczeń emerytalnych), 

ale również tworzenia zabezpieczeń zdrowotnych. Dziś praca w gospodarstwie do-

mowym jest często prowadzona już nie przez matki, ale także przez migrantki. 

Powstaje pytanie: jak rozumieć opiekę domową, jeśli jest wykonywana „bez miłości”, 
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ale jest płatna, i wobec warunków gospodarstwa domowego zaczyna być częścią 

transnarodowego rynku kobiet (Rerrich 2002). To pytanie jest dyskutowane, ale nie 

znaleziono na nie dostatecznej odpowiedzi. Problemem dla wczesnego ruchu kobiet 

w Niemczech (na początku XX wieku) była sytuacja kobiet-niewolników – sprawę tę 

postrzegano jako kluczowy sprawdzian dla solidarności wśród kobiet. Ponowne po-

jawienie się kobiet-niewolników w ostatniej dekadzie oraz rozwój od równych praw 

kobiet do równości zatrudnienia migrantek w pracy domowej były przedmiotem 

pracy Rerrich (2002), w której zwrócono uwagę na opór wobec zmian wzorów po-

działu pracy w rodzinie pod względem płci oraz na potrzebę poszukiwania pomocy 

ze strony imigrantek przez kobiety posiadające zatrudnienie. Z analizy wynika, że 

zachodzące zmiany w podziale pracy nie są spowodowane różnicami obowiązków 

w małżeństwie, ale odnoszą się do podziałów etnicznych między pracodawcą a mi-

grantką. 

W Polsce intensywny rozwój badań nad migracjami rozpoczął się na początku lat 

90. XX wieku, po upadku tzw. żelaznej kurtyny w 1989 roku. Wcześniej, w okresie 

PRL-u, ruch migracyjny był restrykcyjnie regulowany, a prowadzenie badań nauko-

wych nad polskimi emigracjami napotykało znaczne trudności polityczne (wizerunek 

Polski jako krainy dobrobytu, z której nikt nie chce emigrować). Po złagodzeniu 

w latach 80. polityki emigracyjnej w Polsce, badania naukowe nie koncentrowały się 

na analizie genderowej migracji. Jak zauważa Slany (2006a), w Polsce, tak jak w in-

nych krajach Europy Środkowo-Wschodniej,

„Niewątpliwym pozostaje fakt, że znajdując się za ‘żelazną kurtyną’ kraje CEE częściej 

generowały typ migrantek o charakterze reaktywnym (które do migracji zmuszały przyczyny 

polityczne, prześladowania etniczne i religijne oraz ekonomiczne) niż proaktywnym (które 

podejmowały decyzje w sposób celowo-racjonalny, maksymalizujący korzyści). Gdyby ustalić 

skalę podejmowania decyzji, której jeden biegun określałby przymus, a drugi biegun wolny wy-

bór, to częściej podejmowane były decyzje determinowane przymusem. W tej fazie najlepszym 

źródłem informacji o migracjach z Europy wschodniej były statystki krajów napływu oraz 

literatura niezależna. Niestety w większości opracowań socjologicznych i demografi cznych nie 

analizuje się w tej fazie migracji według płci. Prace pisane są z perspektywy »jedni«, migrant 

nie posiada płci”.

Upadek reżimu oznaczał otwarcie granic. Falę emigracji, jaka pojawiła się po 1989 

roku, wyjaśniano niepełną modernizacją Polski – znaczna część emigrantów pocho-

dziła z najsłabiej rozwiniętych regionów Polski (Okólski 2001). Jedną z najwyraź-

niejszych nowych cech międzynarodowej emigracji była feminizacja. Pojawiły się 

analizy rozmaitych aspektów emigracji kobiet, w tym zróżnicowania regionalnego 

emigracji, wyłonienia się nowych krajów docelowych polskich emigrantek (Włochy, 

Hiszpania) oraz powstającej w nich nowej sieci imigranckiej. Dane statystyczne 

świadczące o dysproporcjach wśród polskich imigrantów pod względem płci w nie-

których krajach europejskich (np. we Włoszech 70% polskich emigrantów to kobiety, 

w Belgii – 59%) sprowokowały również analizy związków między specyfi ką rynków 
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pracy a zróżnicowaniem płci emigrantów. W polskich badaniach nad współczesnymi 

emigracjami kobiet aż do końca lat 90. dominowały interpretacje ekonomiczne – je-

śli kobiety nie wyjeżdżały „za mężczyznami’ (reunifi kacja rodziny), to ich decyzja 

była elementem strategii rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Przedmiotem badań stały się również migracje, których celem było zawarcie małżeń-

stwa z obywatelem Europy Zachodniej oraz wzrost liczby zawieranych małżeństw 

mieszanych. Grzymała-Kazłowska wskazuje na współobecność dwóch kategorii 

emigrantek: kobiet posiadających własne rodziny i będących w wieku ok. 30–45 lat, 

których wyjazd jest podyktowany sytuacją ekonomiczną rodziny; oraz młodych (ok. 

20–30 lat), niezamężnych, wolnych, znajdujących się w „okresie liminalnym”, dla któ-

rych wyjazd oznacza początek nowego życia, wyjście ze sztywnego gorsetu społecz-

nej kontroli tradycyjnego środowiska (Grzymała-Kazłowska 2001). Badania z lat 

ostatnich charakteryzują się coraz silniejszymi związkami z gender studies. Zwracają 

uwagę na podwójne oddziaływanie emigracji – z jednej strony przyczynia się ona do 

emancypacji kobiet, ale z drugiej strony jest aspektem „podwójnej opresji”, polegają-

cej między innymi na częstej wśród kobiet orientacji „my” i traktowaniu migracji 

kobiety jako strategii życiowej dla rodziny. Dostrzega się mniejsze możliwości za-

trudnienia dla kobiet, brak gwarancji awansu na skali prestiżu społecznego. Jak pisze 

Praszałowicz o polskich emigrantkach w Hiszpanii, „głównym źródłem fi nansowego 

wsparcia kobiet migrujących do Hiszpanii jest wakacyjna praca sezonowa za granicą. 

Podczas reszty roku są zależne od wsparcia rodziny i od dochodów swoich mężów. 

Większość z nich ma niskie (secondary) wykształcenie i małe doświadczenie zawo-

dowe” (Praszałowicz 2006). Jeszcze do 2004 roku z badań wynikało, że większość 

emigrantek nie wyobraża sobie wyjazdu na stałe. Fenomenem dość nowym i nagłym 

jest tzw. drenaż mózgów, czyli odpływ za granicę osób dobrze wykształconych i wy-

kwalifi kowanych. Wśród wyjeżdżających zaznaczają się grupy zawodowe zdomino-

wane przez kobiety, takie jak sektor opieki medycznej czy socjalnej, ale zjawisko to 

jest rozważane najczęściej w kontekście mechanizmów wolnorynkowych (w części 

dalszej przywołamy pierwsze analizy migracji kobiet, w których wykorzystywana jest 

koncepcja traumy). W związku z tym, że dziś Polska staje się również krajem imigra-

cyjnym, ostatnie prace zwracają uwagę na nowe w Polsce zjawiska, takie jak kształto-

wanie się społecznego systemu wymiany między kobietami pochodzącymi z krajów 

biednych, a należącymi np. do dwóch generacji („wirtualna” opieka nad dziećmi), 

jednak w odniesieniu do tego problemu wciąż istnieje luka, tak pod względem da-

nych empirycznych, jak i ich interpretacji. 

Choć perspektywy demografi czna, makrosocjologiczna i makroekonomiczna po-

zwalają opisać i analizować wiele aspektów nowych ruchów migracyjnych, odwołując 

się zwłaszcza do związków migracji z popytem i podażą na poszczególnych rynkach 

pracy (w kategoriach czynników przyciągających i odpychających), ujęcie to nie jest 

pozbawione słabości. Te wynikają nie tylko z niemożności uzyskania danych staty-
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stycznych – gdyż dane odnoszące się do nielegalnego rynku pracy mają charakter 

szacunkowy – ale i z faktu, że koncepcje tego nurtu nie uwzględniają kategorii lokal-

ności i zmiennych ilościowo nieuchwytnych lub uwzględniają je jedynie marginalnie.

 „Wciąż większość obecnych fal migracyjnych, z wyjątkiem strumieni studentów zagra-

nicznych, może być określana jako przepływy migracyjne w ramach europejskiego systemu 

ekonomicznego (Hoerder 2002). Jednakże, nie można pominąć przyczyn nie-ekonomicznych. 

Co więcej, koncepcja bezbronności [vulnerability] powinna być zaadaptowana do studiów nad 

migracjami kobiet” (Praszałowicz 2006: 17).

Procesy globalizacyjne i integracyjne wywołały w naukach społecznych i w dys-

kursie publicznym pytanie o rolę i zmieniający się status państwa (narodowego). 

W dziedzinie studiów nad migracjami pojawił się wątek bezpośrednio z tym związa-

ny, a ujęty z perspektywy aktorów społecznych – kwestia redefi nicji obywatelskości 

i jej praktycznych implikacji, tak na poziomie polityk lokalnych, jak i w życiu co-

dziennym tysięcy migrantów transnarodowych (Campani 1995; Faist, Gerdes 2004). 

Waga tej problematyki jest widoczna szczególnie w kontekście debaty na temat wie-

lokulturowości (Anthias 2001), na którą wpływ miała nie tylko rosnąca skala migra-

cji transnarodowych, ale również rozpowszechniające się idee zrównoważonego [su-

stainable] rozwoju społecznego. Zgodnie z nimi uznaje się, po pierwsze, że do 

bazowych potrzeb człowieka należą nie tylko środki konieczne do przeżycia, ale rów-

nież prawa demokratyczne, obywatelskie i prawo do samostanowienia; po drugie, że 

rozwój społeczny musi być związany z zaspokojeniem podstawowych potrzeb grup 

wykluczanych z głównego nurtu życia społecznego, do których należą również mi-

grujące z powodów ekonomicznych kobiety (w ich przypadku kumulują się czynniki 

wykluczenia społecznego: płeć, etniczność, klasa społeczna). W takim kontekście 

prowadzone są badania wykorzystujące kategorie „włączania” [inclusion] i „wyklucza-

nia” [exclusion] (Halfmann 1998; Merino 2000). Pojęcia inkluzji i ekskluzji odnoszą 

się nie tylko do mechanizmów makropolitycznych (na poziomie polityk narodowych, 

np. w przypadku ograniczania napływu imigrantów przez przepisy), ale właśnie do 

poziomu mezo, na którym ich wskaźnikami są np. działania instytucji, obecność/nie-

obecność organizacji (w tym NGOs) działających na rzecz włączenia czy postawy 

samych pracodawców. W badaniach analizowane są mechanizmy wykluczania przy-

pominające zamknięte koło negatywnych sprzężeń: w wielu przypadkach status imi-

grantki jako mieszkańca (nie: obywatela) jest całkowicie uzależniony od pracodawcy, 

tak więc tracą one jakiekolwiek możliwości życia w społeczności, jeśli opuszczą pra-

codawcę. Wiele z tych kobiet nie posiada odpowiednich dokumentów i pozwoleń, są 

więc narażone na wyzysk – brak ofi cjalnych regulacji i praw wyklucza możliwości 

szukania przez nie jakiejkolwiek formy pomocy przeciwko nadużyciom w sądach, 

a to może powodować niebezpieczną zależność od rodziny, która je zatrudnia. 

Badacze zajmujący się kwestią wykluczania oraz włączania imigrantek do życia 

publicznego dostrzegają też użyteczność kategorii kapitału społecznego. Odsyła ona 
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do „czegoś”, co pozaekonomiczne i pozapolityczne, a co zakorzenia się w relacjach 

społecznych i służy dobru wspólnoty, gdyż pomaga jednostkom działać razem oraz 

daje im indywidualne poczucie bezpieczeństwa i społecznej przynależności. Kategoria 

kapitału społecznego jest z jednej strony często używana w badaniach empirycznych 

(Putnam 1993, 2000), a z drugiej stanowi podstawę rozwoju ogólniejszych koncepcji 

i teorii społecznych (Coleman 1990), w tym koncepcji zaufania (Fukuyama 1995; 

Sztompka 1999), przywoływanej jeszcze w dalszej części tekstu. Ten ważny nurt ba-

dań nabiera znaczenia i jest szansą na rozpoznanie mechanizmów włączania imi-

grantek do społeczności przez ich udział we współtworzeniu kultury obywatelskiej 

i lokalnej przedsiębiorczości (Lunghi 2003, Mélis 2003). Prowadzone w tym zakresie 

studia potwierdzają nie tylko istotną rolę kobiet w procesie adaptacji rodzin imigran-

tów, ale także ich rosnącą aktywność w życiu społecznym. Kobiety są coraz częściej 

założycielkami i działaczkami stowarzyszeń kulturalnych, religijnych, społecznych, 

które w tym nurcie teoretycznym są uznawane za jeden z ważniejszych wskaźników 

zbiorowego kapitału społecznego i procesu włączania. Badania prowadzone przez 

Lunghi potwierdzają również, że rosnąca rola imigrantek w tworzeniu kultury me-

tropolitarnej ma związek z jakością relacji między samymi imigrantkami. Imigrantki 

z wielu krajów, które założyły „etniczne biznesy”, nie zawsze mogą korzystać z po-

mocy najbliższych (w prowadzeniu fi rmy i jednocześnie opiece nad dziećmi), ale 

wspierają się nawzajem, tworząc i potwierdzając w ten sposób jakość relacji opartych 

na wzajemności i zaufaniu. Prace teoretyczno-empiryczne z tego zakresu wskazują na 

fundamentalną rolę kapitału społecznego w procesach włączania imigrantek; kapitał 

zaś jest w dużym stopniu uzależniony od zastanej kultury lokalnej – otwartej lub 

zamkniętej na nowych aktorów. Badania potwierdzają również, że w budowaniu sie-

ci migracyjnych ważną funkcję pełnią odmienne formy kapitału (w tym indywidual-

nego) oraz doświadczenia imigrantek płynące z uczestnictwa w innych wspólnotach: 

np. imigrantki tworzące sieci wspólnot religijnych mogą swoje umiejętności konwer-

tować na tzw. umiejętności obywatelskie [civic skills], tak jak czynią to muzułmanki 

badane przez Mélis (2003). Związki między płcią a samozatrudnieniem i sytuacją 

rodzinną były badane przez Floyę Anthias i Nishi Mehta (2003). Ich badania udo-

wadniają nie tylko to, że prowadzenie biznesu przez kobiety jest silnie powiązane 

z czynnikami strukturalnymi i kulturowymi (takimi jak brak możliwości zatrudnie-

nia, ograniczone kwalifi kacje lub umiejętności, rasizm), ale także pokazują funda-

mentalną rolę rodziny jako kapitału, który pozwala kobietom założyć własny „biznes 

etniczny”. Dają się zaobserwować dwie możliwości samozatrudnienia: 

„z jednej strony, migrantki pracują w ‘rodzinnych fi rmach’, w których są z założenia traktowane 

jako nisko ceniona siła robocza. Z drugiej strony, prowadzą swoje własne biznesy. Wówczas 

tradycyjne relacje rodzinne zmieniają się, gdy kobiety, mówiąc oględnie, ani nie oczekują, ani 

nie chcą zaangażowania męża” (Anthias, Mehta 2003: 111). 
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Jakość relacji między imigrantkami i ich poczucie przynależności lub wykluczenia 

z lokalnego życia społecznego mają bezpośrednie przełożenie na ich tożsamość 

i wręcz poczucie sensowności własnej egzystencji. Jak zauważa Anthias (2002: 500),

„migrant jest w dynamiczny sposób potrójnie umiejscowiony: w społeczeństwie, do którego 

migrował, w ojczyźnie oraz w grupie innych migrantów”.

Ta złożoność kontekstów odniesienia powoduje problematyczność tożsamości, jej 

hybrydyczność czy fragmentaryzację, tym bardziej, że dodatkowo jest poddawana 

wpływom innych czynników, takich jak wiek, płeć czy klasa społeczna. 

Opisywane powyżej procesy (zachodzące na poziomie makro- i mezospołecz-

nym) przenikają życie codzienne, określają nowe możliwości i konieczności w wy-

miarze jednostkowej biografi i. Badawczą odpowiedzią na te zmiany są teorie konty-

nuujące linię socjologii rozumiejącej, interpretatywnej, wykorzystujące koncepcje 

„świata przeżywanego” i „życia codziennego” jako przedmiotu analizy oraz uzupeł-

niające schemat interpretacyjny refl eksją nad wpływem globalizacji na działania jed-

nostek. 

W epoce późnej nowoczesności globalizacja i rozwinięta technologia oddzielają 

jednostkę od miejsca i rozrywają związki między przestrzenią i czasem. Nowe zależ-

ności między wymiarem globalnym i lokalnym wywołują zaś konieczność ciągłego 

dokonywania przez jednostki wyborów obciążonych ryzykiem niepowodzenia. 

Refl eksyjność staje się rutynową praktyką, niezbędną do budowania jednostkowej 

tożsamości, „przeżywania życia”, świadomego czy wręcz niezbywalnego wybierania 

spośród dostępnych stylów życia, wśród których jedną z możliwości stanowi „osied-

lanie się, pozostając mobilnym”. Nowe „parametry egzystencjalne” życia codziennego 

dotyczą szczególnie migrujących kobiet, wpływając na ich decyzje i wybory. Według 

badaczy, parametry życia współczesnego człowieka to nowa forma ryzyka (Beck 

1992, Giddens 1991) oraz nowa forma zaufania (Fukuyama 1995, Giddens 1991, 

Sztompka 1999). „Ja” minimalne jednostki oraz zglobalizowany i niedający się pojąć 

w całości system powodują, że człowiek staje w obliczu dylematów tożsamościowych. 

Tożsamość – wcześniej „dana”, narzucona, trwała, dająca poczucie przewidywalności 

własnej biografi i – staje się projektem, budowanym w przestrzeni napięć między 

świadomością unifi kacji i fragmentacji, bezsilności i kontroli, autorytetu i niepewno-

ści, między doświadczeniem osobistym i doświadczeniem urynkowionym (Giddens 

1991). „Dylematy tożsamościowe” migrantek, niejako zawieszonych „między” dwie-

ma kulturami, pojawiają się już w momencie podejmowania przez nie decyzji o emi-

gracji, a w trakcie pobytu w nowym miejscu towarzyszą im niemal bezustannie 

i w sposób niezwykle intensywny7. Rozważając skutki globalizacji na mikropoziomie 

7 Kwestie tożsamości były rozważane między innymi przez Kyko Shinozaki, która za pomocą 

metody biografi cznej badała Filipinki pracujące w niemieckich rodzinach (2003, 2005). W cen-

trum zainteresowania Shinozaki był proces negocjowania tożsamości w warunkach klasowej pola-
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życia społecznego, badacze używają kategorii wykorzenienia (Giddens 1991) czy de-

terytorializacji (Appadurai 1997, Featherstone 1995), określając w ten sposób taką 

sytuację społeczną, w której miejsce [place] i tradycja zajmującej je społeczności nie 

jest już dla jednostki „kotwicą” czy punktem odniesienia dla jej wyborów i praktyk. 

Wartości i normy wynikające z tradycji etnicznej czy państwowej okazują się nie je-

dynymi, do których można się odwołać przy określaniu własnego „ja”. „Migracja jest 

wyzwaniem nie tylko dla tożsamości etnicznej/narodowej, ale również dla innych 

warstw tożsamości, w tym religijnej czy płciowej”, zauważa K. Romaniszyn, podając 

przy tym przykłady konwersji na islam migrantek, które poślubiły muzułmanów, czy 

też sytuacji, kiedy migracja redefi niuje role w rodzinie – określa, kto jest jej „żywicie-

lem” czy „gospodynią” (Romaniszyn 2004: 155). 

Kultura zostawiana w rodzimym miejscu może być uświadamiana przez kobietę 

jako opresyjna, a wówczas „skok w nieznane” i podjęcie ryzyka może oznaczać dla 

niej rozluźnienie gorsetu, który nałożyła na nią jej społeczność właśnie z racji płci. 

Jednakże uświadomienie sobie wcześniejszych ograniczeń i wejście w zdywersyfi ko-

waną, spluralizowaną rzeczywistość nie jest jednoznacznie pozytywne. Przyszłość 

staje się otwartym „terytorium możliwości”, a wszelka aktywność stanowi wyzwanie. 

W warunkach „nieprzenikalności” ogromnych obszarów rzeczywistości podjęcie ja-

kiegokolwiek działania przypomina hazard. Nowość ryzyka polega między innymi 

na tym, że jest ono wpisywane w samą aktywność. W „społeczeństwie ryzyka” szcze-

gólnego znaczenia nabiera zaufanie – staje się dla podmiotu jedyną gwarancją bez-

pieczeństwa (choć wciąż chwiejną), jest „rodzajem zakładu, który podejmujemy na 

temat niepewnych, przyszłych działań innych ludzi” (Sztompka 1999). Stosując za-

sadę zaufania wobec innych, jednostka usiłuje „skolonizować przyszłość”, zreduko-

wać niepewność i ryzyko, stwarzając w ten sposób konieczne do prowadzenia inter-

akcji minimum poczucia bezpieczeństwa. Ryzyko i zaufanie stanowią więc janusową 

twarz późnej nowoczesności, a według Becka, na poziomie makrospołecznym przy 

dużej złożoności systemów abstrakcyjnych zaufanie jest wręcz a priori zastępowane 

wkalkulowanym ryzykiem (Beck 1992). Kategoria ryzyka jako zmiennej wpisanej 

w kontekst działań staje się niezwykle przydatna dla zrozumienia motywacji kobiet 

migrujących z powodów ekonomicznych. Są one narażone na ryzyko „podwójne”: 

z jednej strony strukturalne, związane z ekonomiczną sytuacją rodziny (niepewność 

wobec możliwości utrzymania jej), a z drugiej strony – ryzyko towarzyszące całemu 

procesowi migracyjnemu (Kindler 2004). Ryzyko i napięcia w doświadczeniu migra-

cyjnym osiągają swój punkt krytyczny, bo kumulują się w nim emocje związane 

z opuszczeniem rodziny i rodzimego środowiska, docieraniem do celu (często długim 

i w ciężkich warunkach), wejściem w nowy kontekst kulturowy (symboliczny, oby-

czajowy, prawny etc.) oraz niepewnością co do własnych kompetencji i umiejętności. 

ryzacji oraz stosowane w nim strategie, wśród których badaczka wyróżniła „wyjście” (exit) oraz 

manipulację uczuciami (2005). 
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Sprzężenie tych wszystkich czynników wywołuje tzw. traumę migracyjną, będącą 

szczególnym rodzajem traumy społecznej – patologii podmiotowości społecznej, 

czyli tego, co w teorii podmiotowości jest rozumiane jako kompleksowa, syntetyczna 

własność zbiorowości ludzkiej, umożliwiająca twórczą autotransformację (Sztompka 

2000: 20; 2003). Dyskurs traumy pozwala odczytać cenę, jaką trzeba płacić za zmiany 

(nawet za postęp) dotykające jednostki, rodziny, a także całe społeczeństwa. Badanie 

migracji z perspektywy teorii traumy społecznej

„pozwala także odnaleźć uniwersalne toposy migrantki, wpisuje się bowiem w pejzaż badań 

powadzonych z perspektywy kobiet-migrantek pochodzących z różnych regionów świata. Na-

leży podkreślić, iż nie było ani jednej badanej migrantki, która by nie wskazywała na trau-

matyczne doświadczanie migracji, zwłaszcza w odniesieniu do rodzaju wykonywanej pracy 

i charakteru stosunków łączących je z pracodawcami” (Slany 2006b: 4).

Według Slany:

„genderowe aspekty migracji ujmowane z perspektywy koncepcji traumy stają się interesują-

ce w osiąganych rezultatach, dzięki zwróceniu się w stronę refl eksyjnego podmiotu migracji, 

odkrywającego w narracji swe przeżycia, postawy, wartości i zachowania. (...) Zwrócenie się 

w stronę doświadczania codzienności pozwala odkryć to, co bardzo długo było niewidoczne 

dla społeczeństwa, co było ukryte za ‘zasłoną’ normatywnych reguł kulturowych, nie pozwa-

lających na odsłonięcie tego, co prywatnie wstydliwe i upokarzające, a za co przychodziło mi-

grantkom niejednokrotnie płacić wysoką cenę. Trauma jest podstawą, bez której niemożliwy 

jest rzeczywisty bilans procesu migracyjnego” (2006b).

Jak wynika z wielu badań, traumatyczne przeżycia kobiet nie kończą się wraz ze 

znalezieniem pracy, a nawet wtedy właśnie się pogłębiają, gdyż praca zwykle je fi -

zycznie i emocjonalnie wypala. Charakter zajęcia (opieka nad drugim człowiekiem) 

sprawia, że zachowanie emocjonalnego dystansu jest bardzo trudne (Gathner, 

Geissler, Rerrich 2002). Ponadto badania wskazują, że pracujące imigrantki traktują 

swoje obowiązki nie tylko jako pracę zawodową, ale także realizację „roli kobiety”, 

więc zaangażowanie uczuciowe również uważają za swój obowiązek (Rerrich 2002). 

Identyfi kacja płciowa jest uznawana za główny przejaw tzw. Doing Gender. Kobieta 

(gospodyni) sama jest socjalizowana do wykonywania obowiązków domowych („rola 

kobiety”), ale ewentualne przekazanie jej innej kobiecie (np. imigrantce) nie narusza 

zasady Doing Gender. Zasada ta zostałaby natomiast naruszona, gdyby gospodyni 

podzieliła się zajęciami z partnerem (Gathner, Geissler, Rerrich 2002). Podczas 

wchodzenia w rolę gospodyni domowej, matki czy córki (opieka nad dziećmi czy 

osobami starszymi) towarzyszy imigrantce świadomość, że odbywa się to kosztem 

„porzucenia” analogicznych ról w jej rodzimym środowisku. Wywołuje to ciągłe wy-

rzuty sumienia i poczucie winy wobec własnych dzieci. Badania prowadzone przez 

Slany wskazują na jeszcze inny aspekt relacji między pracodawczyniami a pracowni-

cami: pracodawczynie mają świadomość władzy ekonomicznej nad imigrantką, jak 
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również wyższej pozycji społeczno-kulturowej, i nie dostrzegają podobieństwa losu 

kobiet:

„Habitus kobiet jest zatem relatywny, zależy od kultury grupy, przywileju posiadania wła-

dzy i dochodu. Opisane przez Bourdieu le sens du placement (wyczucie własnego miejsca), 

le sens des aff aires (wyczucie spraw) i le sens de limites (intuicyjne wyczucie reguł kierujących ży-

ciem) tworzące habitus kobiet nie zbliżają dwóch kobiet, lecz je oddalają od siebie ze względu 

na różnicę położenia społecznego. Przywilej władzy i posiadania polaryzuje stosunki między 

kobietami, jedna strona jest uprzywilejowana kosztem drugiej, może smakować władzę i wyż-

szość swojego statusu” (Slany 2006).

Władza pracodawcy tworzy doskonałą bazę dla manipulacji i emocjonalnego 

uzależnienia imigrantki. W sytuacji traumy „jaźń odzwierciedlona” może przeważać 

nad innymi składnikami osobowości, blokując zdolność imigrantki do dostrzeżenia 

ekonomicznych interesów pracodawców (lub traktowania ich wyłącznie w katego-

riach lojalności, na przykład gdy pracodawca nie przyjmuje innych kobiet w zastęp-

stwie, bo uznaje pracownicę za „niezastąpioną”). Slany zauważa, że:

„zdarza się, iż wyrazy zadowolenia z wykonywanej pracy okazywane przez pracodawcę czy 

konsumenta usług są czasami jedyną ważną gratyfi kacją. Nieznaczna część badanych kobiet 

prezentuje charakterystyczną ‘rekompensującą’ postawę wobec pracy i pracodawcy, która wyra-

ża się dowartościowywaniem samej siebie ze względu na ważną rolę odgrywaną w życiu rodzin 

pracodawców” (2006). 

W sytuacji pełnej dylematów, niewiadomych i ryzyka formą „psychoterapii” może 

być rewizja fundamentalnych dla ludzkiej egzystencji pytań i odpowiedzi, co Giddens 

nazywa „powrotem do treści wypartych” (1991). Realizuje się on przez postawy 

emancypacyjne, zainteresowanie wartościami postmaterialistycznymi, religią i du-

chowością, tradycją (a nawet próbą ustanawiania nowych zwyczajów); to również 

udział w działaniach zbiorowych, których celem jest odebranie instytucjom kontroli 

uznawanej za represyjną wobec jednostki (na przykład w postaci nowych ruchów 

społecznych). Powrót do treści wypartych oznacza więc konfrontację rozdartej, roz-

proszonej biografi i z podstawowymi kwestiami moralnymi, egzystencjalnymi i tożsa-

mościowymi, pomaga jednostce zakorzenić się, zakotwiczyć, przejąć kontrolę nad 

życiem (lub przynajmniej zwiększyć poczucie kontroli), ma równoważyć niepoddają-

cą się bezpośredniemu doświadczeniu globalną rzeczywistość. Takie strategie przyj-

mują badane przez Lunghi imigrantki, które, mając świadomość ryzyka fi nansowego, 

zdecydowały się założyć własny biznes bazujący właśnie na ich etnicznej tradycji 

i kulturze (2003). Z wywiadów biografi cznych przeprowadzonych z imigrantkami 

z Chin, Afryki i Ameryki Południowej wynika, że ich (samo)refl eksyjność pozwoliła 

im przekuć „obcość” w wartość – ethnic business okazał się przedsięwzięciem orygi-

nalnym i wyróżniającym w masowej kulturze metropolii, a jednocześnie pozwolił 

rozwiązać dylemat własnej tożsamości. Cechy społecznie stygmatyzowane (wynika-

jące z płci, etniczności, statusu imigranta) kobiety te zmieniają w wartość, na bazie 
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której konstruują swoją biografi ę w nowym miejscu. Badane imigrantki prowadzą 

fi rmy w sektorze „silnie sfeminizowanym” (moda, gastronomia), kojarzonym z trady-

cyjnymi rolami domowymi kobiet, jednak „właśnie te aktywności zostały zinterpre-

towane przez nie w sposób nowy i wyemancypowany, stając się okazją do wejścia na 

drogę niezależności, bez pomocy mężczyzny” (Lunghi 2003: 142).

Kilka słów o metodologii przyjmowanej w badaniach mikroświata migrantek. 

Rekonstruowanie procesów budowania/negocjowania ich transnarodowej, migracyj-

nej tożsamości, przeżywania migracyjnej traumy i strategii podejmowanych dla zni-

welowania ryzyka jest prowadzone z perspektywy podmiotu, z uwzględnieniem 

współczynnika humanistycznego i z zawieszeniem uniwersalnego znaczenia „racjo-

nalności”. Zasadniczo fundamentem tych badań jest koncepcja „grounded theory”, 

w której ścieżka założeń i hipotez teoretycznych rozwija się równolegle ze zbiera-

niem danych empirycznych. Odkrycie „racjonalności” migrantki możliwe jest jedynie 

po zrekonstruowaniu jej defi nicji sytuacji, a to z kolei wymaga poznania subtelnych 

powiązań między faktami z jej przeszłości, emocjami i znaczeniami, jakie przypisuje 

poszczególnym elementom sytuacji. Stąd zapewne renesans metody biografi cznej 

(Lunghi 2003; Lutz 2006), nota bene po raz pierwszy wykorzystanej niemal wiek 

temu właśnie w badaniach nad imigrantami (Th omas, Znaniecki 1918–1920). Zwykle 

metoda biografi czna uznawana jest za komplementarną wobec metodologii ilościo-

wej, ponieważ pozwala odkryć powiązania zachodzące między czynnikami miękkimi 

(emocjami, wartościami, subiektywnie przypisywanymi znaczeniami) i wynikającymi 

bezpośrednio z biografi i jednostki a wytwarzającym się kontekstem strukturalnym 

(pracy w nowym miejscu, relacji z pracodawcami) oraz strategiami adaptacyjnymi. 

Mimo ograniczeń w możliwościach generalizowania wyników, badacze starają się 

odkryć wzory tych strategii (Lunghi 2003), a nawet analizować struktury wyższego 

rzędu. Przykładowo, Lutz badała ponadnarodowe organizacje komunikacyjne „trans-

narodowych pomocy domowych” oraz ich strukturę społeczną pod względem krzy-

żowania się płci i etniczności, a także wpływ systemu opieki, gender i reżimu migra-

cji (Lutz 2006). 




