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Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
Olsztyn

 Recenzja książki K. Slany, M. Kontos i M. liapi (red.) 2010,  
„Women in New Migrations. current Debates in European Societies”, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 328 stron

„Women in New Migrations. current Debates in European Societies” to opra-
cowanie zbiorowe, które ukazało się pod redakcją Krystyny Slany, Marii Kontos 
i Marii liapi. Stanowi ono rezultat projektu badawczego „Integration of female 
immigrants in labour market and society. Policy assessment and policy recom-
mendations”, prowadzonego w latach 2006-2008 dzięki finansowaniu z 6 Ramo-
wego Programu Komisji Europejskiej. 

U podstaw wymienionego powyżej projektu oraz opracowania leży koncept 
„feminizacji migracji”. Z jednej strony odnosi się on do wzrostu udziału kobiet 
w migracjach, a z drugiej do zmieniającego się charakteru migracji kobiet, które 
stają się coraz częściej autonomicznymi migracjami zarobkowymi a w mniejszym 
stopniu migracjami członków rodziny pozostających na utrzymaniu mężczyzn. 

„Women in New Migrations. current Debates in European Societies” to książ-
ka, która wydaje się interesującą pozycją nie tylko dla specjalistów w dziedzinie 
migracji czy Gender Studies, ale także dla szerszej publiczności, m.in. studentów 
nauk społecznych. Stanowi ona bogaty i wyczerpujący przegląd debat toczących 
się w wybranych krajach europejskich (Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, 
Szwecji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, cyprze, Polsce i Słowenii), 
a dotyczących migracji kobiet. Autorzy (jest ich szesnastu) poszczególnych roz-
działów w wyczerpujący sposób przedstawiają początki i rozwój debat w poszcze-
gólnych krajach oraz warunkujące je okoliczności. Przedstawiają nie tylko głów-
ne koncepcje oraz wątki obecne w dyskusjach, ale wskazują na braki, które należy 
uzupełnić w toku dalszych badań i analiz. 

Autorzy rozdziałów wskazują, że w globalizującym się świecie nauk spo-
łecznych wymiana myśli przekracza granice państw. Stanowi to wyzwanie dla 
ograniczenia się w przeglądzie literatury dotyczącej poszczególnych krajów do 
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opracowań powstałych tylko na ich terytorium. W tym kontekście stan debaty 
i refleksji dotyczącej migracji kobiet w poszczególnych państwach zdetermino-
wany jest przez napływ migrantów, pozycję kobiety w danym społeczeństwie, 
miejsce tematyki genderowej w refleksji naukowej w danym kraju oraz politykę 
prowadzoną w tych państwach w szerszym kontekście, a także toczącą się ponad 
granicami państw debatę teoretyczną. 

Na kartach tego opracowania wielokrotnie przywoływana jest typologia Pier-
rette Hondagneu-Sotelo (2003) wyróżniająca trzy fazy obserwowane w literaturze 
poświęconej migracjom kobiet i powiązaniu wymiaru genderowego i migracji. 
W pierwszej fazie analitycy i badacze poszukują sposobu przeciwdziałania wy-
kluczeniu tematu kobiet z analiz dotyczących imigracji oraz sposobu przeciw-
działania androcentrycznemu podejściu w rozważaniu procesów migracyjnych. 
Dla kolejnego etapu charakterystyczne jest uznanie kulturowo uwarunkowanej 
płci jako zestawu społecznych praktyk, które z jednej strony kształtują migracje 
i z drugiej zaś strony są przez nie kształtowane. Prowadzone w tej fazie analizy 
uwzględniają wzajemne przenikanie się uwarunkowań wynikających z podziałów 
rasowych, klasowych i hierarchii płci oraz relacje między nimi. W trzeciej fazie 
debaty refleksja dotyczy tego, jak płeć jest włączona w wielość codziennych prak-
tyk oraz struktury ekonomiczne i polityczne. 

Debaty toczące się w poszczególnych krajach uwzględnionych w recenzowa-
nym opracowaniu umiejscowić można na linii wyznaczonej przez opisane powy-
żej fazy. Stan debaty w poświęconym naszemu krajowi rozdziale autorki (Slany, 
Małek, Ślusarczyk) umieszczają w fazie pierwszej. Zauważają, że debata teore-
tyczna tocząca się w wielu krajach Europy nie znajduje jeszcze znaczącego prze-
łożenia na powstające w Polsce opracowania dotyczące procesów migracyjnych 
i integracji. 

Książka „Women in New Migrations. current Debates in European Socie-
ties” zachęca i dostarcza inspirującego materiału do rozwoju analiz uwzględnia-
jących głębszą refleksję teoretyczną. Jakie jest znaczenie recenzowanej pozycji 
w polskim kontekście? Przede wszystkim w dobitny sposób wskazuje ona na bra-
ki i kierunki, w których podążać powinny badania i refleksje dotyczące migracji 
i problematyki gender, prowadzone przez polskich specjalistów. Podkreśla m.in. 
braki w uwzględnieniu znaczenia płci w polskich statystykach i raportach, które 
wciąż nie traktują jej jako istotnej zmiennej. Wskazuje na niedobór badań, w któ-
rych konfrontowane są doświadczenia kobiet i mężczyzn oraz relacje, w jakich 
pozostają. Stawia zarzut, że zbyt wiele opracowań ogranicza się do opisu konkret-
nych zjawisk kosztem bardziej analitycznej i teoretycznej rozwagi. Wskazuje na 
brak studiów łączących kategorie płci, klasy, rasy i pochodzenia etnicznego.

Książka uzupełnia lukę na polskim rynku publikacji dotyczących migracji, 
ale także problematyki gender. Zachęca do dostrzeżenia w kobietach aktywnych 
podmiotów podejmujących racjonalne decyzje, analizujących rzeczywistość i na 
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tej podstawie przyjmujących określone strategie migracyjne i integracyjne, a nie 
traktowania migrantek jako biernych jednostek. W prawdzie wśród migrantek od-
naleźć możemy ofiary różnego rodzaju praktyk (np. handlu ludźmi czy zmuszania 
do zawierania niechcianych małżeństw), nie muszą one jednak stanowić dominu-
jącej części kobiet uczestniczących w migracjach. Nawet tym kobietom, którym 
migracja nie przynosi zmiany wyznaczonego przez tradycję porządku ról, migra-
cja może pozwalać na negocjowanie relacji władzy i podrzędności w następnych 
pokoleniach np. poprzez inwestowanie w edukację córek (Schmoll 2005).
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