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GENDEROWA SPEcyFIKA RyNKU PRAcy –
NA PRZyKŁADZIE IMIGRANTEK W POlScE
WPROWADZENIE
Kobiety zawsze były obecne w przemieszczeniach międzynarodowych, jednak
ich uczestnictwo i rola długo nie były obiektem szerokich zainteresowań badawczych, przeciwnie koncentrowano się na migracjach mężczyzn, kobietom przypisując raczej pasywne role, podporządkowane i wspierające. lata 70. XX wieku
przyniosły zmianę w tym zakresie, uwidoczniły fenomen feminizacji migracji,
dywersyfikację ich mechanizmów i przyczyn (Morokvasic 2003).
Jednakże dopiero od początku lat 90. XX wieku badacze/badaczki o orientacji
feministycznej i genderowej uważniej analizują przepływy strumieni migracyjnych i opisują krytycznie pojawienie się nowych form migracji kobiet. Szczególnie ważne jest ich znaczenie dla globalnej ekonomii, m.in. zagadnienie osadzania
się kobiet w określonych sektorach gospodarki oraz konsekwencje migracji zarówno dla sfery publicznej, jak i prywatnej krajów napływu i odpływu (Kontos,
Slany, liapi 2010, Morokvasic, catarino 2010). Mobilność kobiet jest zróżnicowana, może mieć charakter cyrkularny, wahadłowy, czasowy, sezonowy; regularny, nieregularny (najczęściej); udokumentowany lub nieudokumentowany.
Migrują indywidualnie, z przyczyn osobistych, ekonomicznych, politycznych,
dla rodziny, jeszcze inne dla siebie, aby połączyć się z rodziną, czy poszukiwać
azylu. często są pionierkami migracji i nie korzystają z kapitału sieci migracyjnej czy formalnych kanałów migracji. Takie przemieszczenia wymagają odwagi i determinacji, odpowiedzialności przed sobą samą za podejmowane decyzje
i zaistnienie ryzyka migracyjnego. Mając więc świadomość złożoność przebiegu
procesu migracyjnego, w artykule tym pragniemy zwrócić uwagę na rynek pracy, zapotrzebowanie na pracę kobiet w sektorze opieki oraz społeczne aspekty
migracji kobiet.
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Feminizacja siły roboczej wiąże się ściśle z polityką neoliberalną, która kładła
nacisk na prywatyzację rynku pracy i elastyczność pracowników, i która także
inicjowała „wyścigi obniżek” zarobków i warunków pracy, wytwarzając globalną
konkurencję (Kurian 2009: 200). Saskia Sassen (2007: 93) podkreśla, że „analiza
feministyczna pozwala reinterpretować i rekonceptualizować główne cechy globalnej gospodarki z perspektywy płciowości (gendering). Nowe opisy różnią się
od tych nurtów badawczych, które zwracały uwagę na techniczne i abstrakcyjne
procesy ekonomiczne, a badacze zakładali, że procesy mają neutralny płciowo
charakter”. Rosnąca obecność kobiet w formalnej i nieformalnej ekonomii (prostytucja, prace domowe, opieka, turystyka, rozrywka) stają się ważnym źródłem
utrzymania dla samych kobiet, ich rodzin, handlarzy i przemytników korzystających z ich pracy oraz rządów rodzimych krajów poprzez dostarczanie im walut
(young 2009: 196). Kobiety są mocnym elementem rozwoju gospodarki światowej, jednakże jak podkreślają badacze/badaczki przedmiotu ich pozycja, usytuowanie na rynku pracy, charakter pracy, jej genderowa segmentacja i dyskryminacja nakazują podjęcie krytycznych analiz migracji kobiet.
Migrantki stają się zatem istotnym – i samodzielnym – podmiotem na rynku
pracy, a popyt na ich pracę jest mniej podatny na wpływy koniunkturalne w porównaniu do pracy mężczyzn, wynika bowiem z głębokich przemian w wielu sferach życia, które cechują się odejściem od tradycyjnych wzorów, wartości i norm
kulturowych. Podkreśla się (Ehrenreich, Hochschild 2003, Parrenas 2008), że
migracje kobiet splecione są szczególnie mocno z ekonomią opiekuńczą, która
wyłania się jako jeden z najważniejszych segmentów ponowoczesnej ekonomii.
Jest to według Barbary Ehrenreich „kobieca podszewka globalizacji” (female underside of globalization); odsłania dylematy matek opuszczających swoje dzieci
w krajach pochodzenia, relacje niań z dziećmi i opiekunek ze starszymi osobami,
które mają pod swoją opieką w pracy, zmiany modelu rodzin kobiet migrujących,
nadużywanie władzy przez pracodawców i pracodawczynie. Niedobór opieki, jej
wyraźny deficyt w krajach bogatych spowodowany jest wymogami, jakie kapitalizm nakłada na jednostki, a w szczególności kobiety, na które dotąd spadało
większość obowiązków związanych z pracą opiekuńczą. W kontekście niechęci
mężczyzn do podejmowania nowych ról i przejęcia części obowiązków związanych z opieką, powoduje to zapotrzebowanie na pomoc z zewnątrz. „Eksport”
opieki z krajów biednych odsłania klasowy charakter społeczeństwa. Na zakup
siły roboczej mogą pozwolić sobie klasy bogate i klasy średnie, co umożliwia
małżeństwom z tych klas pogodzenie pracy i życia rodzinnego w zindywidualizowanym świecie.
Migracyjne prace w sektorze opieki dokumentują ważność i wartość prac reprodukcyjnych w społeczeństwie i ich powiązanie ze sferą prac produktywnych
(Bradley 2008). Mimo iż według badań Międzynarodowej Organizacji Pracy, na
całym świecie w gospodarstwach domowych pracuje od 53 do nawet 100 mln
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osób, ok. 83% tej grupy stanowią kobiety, najczęściej imigrantki lub członkowie innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (Pracownik domowy to
nie służba – nowa konwencja MOP 2011) to, jak podkreślają Ewa charkiewicz
i Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (2009:7-14), opieka rozumiana jako praca
i instytucja społeczna na rzecz podtrzymywania życia ludzi, jest jednym z najbardziej niewidocznych problemów teoretycznych i politycznych m.in. w Polsce.
Gospodarka, rynek, edukacja, kultura, rodzina nie mogą funkcjonować bez reprodukcyjnej, emocjonalnej pracy kobiet, to właśnie ona decyduje o biologicznej
i kulturowej reprodukcji. Ten proces odbywa się dzięki pracy kobiet, która przez
wieki była świadczona nieodpłatnie, a poprzez migracje została uwidoczniona
i urynkowiona. Role, wpisane w konstrukt tradycyjnie rozumianej kobiecości,
stały się rolami profesjonalnymi i pozadomowymi, łączącymi to co prywatne
z tym co publiczne.
Sektor usług domowych i opieki (domestic and care work sector) jest bardzo
zróżnicowany zarówno pod względem wykonywanej pracy (sprzątanie, prowadzenie gospodarstwa domowego, opieka nad osobami starszymi, chorymi bądź
dziećmi), ustaleniami dotyczącymi warunków (zamieszkiwanie u pracodawców,
poza miejscem pracy, posiadanie jednego lub większej liczby pracodawców, zatrudnienie przez agencje pośrednictwa) czy prawnych podstaw (praca formalna,
na podstawie umowy, samozatrudnienie, nieformalna). Może być dodatkowym
zajęciem, dającym szansę np. dorobienia do studiów, pierwszym krokiem, gdy
docelowo planuje się wejście na pierwszy sektor rynku pracy, albo też długotrwałym doświadczeniem zawodowym, mającym głęboki wpływ na życie migrantek.
Niezależnie jednak od tych różnic łączy ją jedno – praca opiekuńcza, zazwyczaj pozostaje niezauważona – „niewidzialna”. W tym kontekście Saskia Sassen
(2003) pisze o odrodzeniu się„klasy służących” (s. 262), a Ehrenreich wspomina
o ekonomii opartej na służących (servant economy, s. 103). W wymiarze prywatnym nianie, opiekunki i pokojówki mają być niewidoczne, aby zapewnić poczucie
sprawstwa ich pracodawcom, przenieść na nich autorstwo efektów pracy (Rivas
2003).
Praca migrantek w sektorze opieki wykazuje czym jest i co znaczy tzw. „globalny łańcuch opieki” – odnosi się on do ciągu osobistych powiązań między ludźmi na całym świecie opartych na płatnej lub bezpłatnej pracy polegającej na opiekowaniu się (Hochschild 2003:13 za Kurian 2009:213). Kluczowym elementem
tego łańcucha, jak wykazuje Parrenas (2009), jest matka dbająca o dom, dzieci,
starszych rodziców oraz członkowie szerszej rodziny, którzy sprawują opiekę
nad pozostawionymi w kraju dziećmi. Prace w tym sektorze zdominowane są
relacjami asymetrycznymi, dotyczącymi władzy, zasobów i zysku, często skrajnym uzależnieniem od pracodawcy. Ich znaczenie nakazuje odrzucenie podziału
publiczne – prywatne (Kurian 2009:214). Ten rodzaj prac reprodukcyjnych pokazuje, jak ważne są one dla szeroko rozumianego ładu i porządku społeczeństw
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wysokorozwiniętych. Klasy średnie mogą wybierać usługi tańsze niż te dostępne
na rynku lokalnym, a kraje bogate mogą lepiej wykorzystywać zasoby i wkład
w gospodarkę kobiet, które zastąpione zostały w domu przez imigrantki (Kurian
2009:216).
czy jednak migrantki są wyłącznie ofiarami systemu globalnej ekonomii, niemożności realizacji potrzeb życiowych, podnoszenia jakości życia w swoich krajach, ofiarami wzoru kobiety sampoświęcającej się dla trwania, bezpieczeństwa
i rozwoju rodziny? A jeśli nie, to jakie strategie rozwijają w tak ograniczającym
globalnym i narodowym kontekście społecznym? W naszym artykule koncentrujemy się na sytuacji migrantek, które zaspokajają zapotrzebowanie na pracę opiekuńczą w Polsce, bazując na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu FeMiPol „Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy
Assessment and Policy Recommendations” realizowanego w ramach 6 Programu
Ramowego przez Zakład Badań Problemów ludnościowych Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2006-20081.

1
W projekcie uczestniczyły: Institute of Social Research at J.W. Goethe University Frankfurt nad Menem – jednostka koordynująca projekt, Oxford Brookes University, Wielka Brytania,
Universite de Paris X, Francja, University of Florence, Włochy, Peace Institute for contemporary
Social and Political Studies, ljubljana, Słowenia, centre for Research on Women’s Issues, Ateny,
Grecja oraz Intercollege, cypr. Wyniki badań polskich jak i prowadzonych przez naszych partnerów
dostępne są na stronie internetowej projektu: http://www.femipol.uni-frankfurt.de/working_papers.
html.
W ramach realizacji projektu w Polsce przeprowadzono 20 biograficzno-narracyjnych wywiadów, z osobami reprezentującymi 9 rożnych narodowości: najwięcej z Ukrainkami – 9, dalej kobietami z Armenii, Rosji, Białorusi, czeczenii, Kazachstanu, Zambii, Gruzji i Serbii. Najwięcej osób
było w wieku 30-49 lat –13, powyżej 50 – 5, poniżej 30 – 2. Zwraca uwagę struktura według stanu
cywilnego – zdecydowanie przeważają kobiety wolnego stanu (w szerokim znaczeniu) tj. rozwiedzione, wdowy, dalej zamężne i singielki. Większość stanowią matki z dziećmi (tylko dwie nie miały dzieci) wspierane przede wszystkim przez swoje matki w kraju pochodzenia. Zdecydowana większość badanych posiada wyższe (10) i średnie (6) wykształcenie, które jak wynika z naszych badań
okazało się najczęściej nieprzydatne w Polsce. Podstawowym celem było zbadanie skuteczności
dotychczasowej polityki imigracyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnienia integracji migrantek
na polskim rynku pracy oraz sformułowanie rekomendacji dla zwiększania poziomu spójności społecznej (Krzystek 2008).
Przeprowadzone wywiady biograficzne z imigrantkami pozwoliły wykorzystać ich narracje
do naświetlenia społecznych i ekonomicznych sytuacji, które wpływają i wpływały w przeszłości
na ich migracyjne decyzje życiowe, specyfikę zatrudnienia i jej hierarchiczny wymiar, aplikacyjne
wymiary polityki migracyjnej. Dają szansę na określenie ich wartości i preferencji, którymi się
kierują, a ponadto pokazują zakres wolności, indywidualnych wyborów w szerokim kontekście procesu migracyjnego. Pozwalają także na odsłonę zmian wartości i preferencji życiowych w dłuższej
perspektywie czasowej (Kontos 2004). Pokazują procesualny charakter migracji i zdolności kobiet
w zabezpieczaniu i podnoszeniu poziomu życia.
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RAMy TEORETycZNE – „GENDEROWA GEOGRAFIA WŁADZy”
„Płeć społeczno-kulturowa (gender) jest jedną z najstarszych, jeśli nie najstarszą siłą kształtującą życie ludzi” (Pessar, Mahler 2001: 2, ). Patricia Pessar i Sarah
Mahler stawiają tezę, by definiować ją nie tylko jako konstrukt, ale przede wszystkim jako proces, w kontekście którego ludzie negocjują i rozwiązują konflikty
podziału pracy, a także ustalają hierarchie władzy i przywilejów. Harriet Bradley
(2008) podkreśla zaś, że gender to złożone i zróżnicowane relacje obejmujące system reprodukcji, płciowy podział pracy oraz kulturowe definicje kobiecości i męskości. Większość aspektów naszego życia funkcjonuje w oparciu o zasady różnic
genderowych i sfera mobilności ludzkiej nie jest tutaj wyjątkiem. Pessar i Mahler (2001) proponują ramę teoretyczną, służącą do analizy zmian zachodzących
w relacjach między kobietami a mężczyznami w transnarodowych przestrzeniach,
którą określają genderową geografią władzy (gendered geographies of power).
Model ten obejmuje trzy kluczowe elementy: po pierwsze jest to, jak określają
autorki, geografia skali. Pojęcie to odnosi się do faktu, że migracje mają wymiar
zarówno przestrzenny jak i społeczny. Drugi element, umiejscowienie społeczne
(social location), określa miejsce zajmowane przez daną osobę w hierarchii władzy, wynikające ze stratyfikacji społecznej. Marta Kindler (2008) podkreśla, iż
właściwym jest mówienie tu o poziomie uprzywilejowania. Rasa, klasa, płeć, pochodzenie społeczne, narodowe i etniczne – wszystko to wpływa na indywidualne
i grupowe umiejscowienie społeczne migrantów. Po trzecie mamy do czynienia
z geometrią władzy (power geometry). Pessar i Mahler odwołują się do wyjaśnień
Doreen Massey (1994:149) i pojęcie to opisuje różnice w rodzaju i stopniu podmiotowego sprawstwa (agency), które z kolei wynika z przywołanego umiejscowienia społecznego. Massey podkreśla, że warunkuje ono dostęp do zasobów, ale
ważna jest także działalność migrantów, którzy są w stanie wpływać i zmieniać
strukturę społeczną, która ich ogranicza. Pessar i Mahler (2001, 2006) uzupełniają
to konstatacją, że poziom i rodzaj sprawstwa migrantów wynika nie tylko z czynników obiektywnych, ale duże znaczenie ma aspekt subiektywny: planowania,
tworzenia strategii, wyobrażania sobie przyszłych sytuacji.
ZAPOTRZEBOWANIE NA PRAcę IMIGRANTEK W POlScE
W SEKTORZE OPIEKI
Jak już podkreślono w Polsce, podobnie jaki i innych krajach UE istnieje
ogromne zapotrzebowanie na migracyjną, nisko wykwalifikowaną, aczkolwiek
nie tylko kobiecą, siłę roboczą. Potrzeby te warunkowane są głównie demograficznym starzeniem się oraz sytuacją popytową w określonych dziedzinach rynku
pracy na prostą siłę roboczą. Ogromna emigracja Polaków po roku 2004 do państw
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Unii Europejskiej wygenerowała lukę w podaży takiej siły roboczej, zwłaszcza
w regionach Polski bardziej rozwiniętych. Zapotrzebowanie uwidacznia się szczególnie w takich segmentach rynku pracy jak: „sektor usług rodzinnych” (opiekunki, sprzątaczki, nianie), catering, publiczny i prywatny system opieki zdrowotnej
(pielęgniarki), rolnictwo (sezonowe pracownice), turystyka, przemysł tekstylny
i przemył erotyczno-rozrywkowy (sex industry). Potrzeby opiekuńcze w niewielkim tylko stopniu są realizowane przez instytucje państwowe i obowiązki te przenoszone są na rodzinę, co z kolei prowadzi do obniżenia się kosztów takiej opieki.
Świadczenie niemal wszystkich prac domowych przez rodzinę, najczęściej przez
kobiety jest wskaźnikiem retradycjonalizacji rodziny i przeciążania jej obsługowymi i opiekuńczymi funkcjami.
Proces starzenia się demograficznego jest w Polsce zaawansowany, co wskazuje na poważne potrzeby w zakresie sprawowania opieki. Odsetek osób w wieku
powyżej 65 lat stale wzrasta, obecnie wynosi ponad 13% (dla porównania w 1950
r. było 5,3, w 1990 10,2%, Rocznik Demograficzny 2010). Ponadto problem ten
problem będzie narastał w następnych latach, ponieważ zostały złamane demograficzne podstawy solidarnościowych i opiekuńczych transferów międzygeneracyjnych. Obecnie na każde 100 osób w wieku produkcyjnym (podajemy wiek
produkcyjny 15-64 lata, ponieważ proponowane podwyższenie wieku emerytalnego zostanie uwzględnione dopiero w przyszłych prognozach) przypada ok.
20 osób wieku powyżej 65 lat, a szacuje się, że w 2035 będzie to już 36 osób.
W co najmniej co trzecim gospodarstwie występuje potrzeba sprawowania opieki,
obok osób starszych są to też dzieci do lat 14 (Kotowska, Sztanderska, Wóycicka
2009).
Kryzys w zaspokojeniu potrzeb opiekuńczych będzie narastał, bowiem
zmniejsza się populacja osób w młodszych grupach wieku mogących wspierać
grupy starsze. Obniżenie się poziomu urodzeń i płodności, spadek umieralności
we wszystkich grupach wieku i wydłużenie się długości trwania życia generuje
zatem nie tylko ogromne starzenie się populacji i jej ubytek w przyszłości, a także
wzrost problemów związanych z funkcjonowaniem ludzi starych.
co więcej wzrastająca mobilność ludzka, konieczność poświęcania znacznej
ilości czasu na pracę zawodową powodują, że realizowanie opieki w ramach rodzin będzie coraz trudniejsze. Demograficzne wskaźniki m.in. współczynnik potencjalnego wsparcia i współczynnik opieki nad rodzicami ukazują, jak kruszeją
„zasoby opiekuńcze”.
Zatem substytucja form sprawowania opieki wyrażająca się m.in. w wykorzystywaniu prac imigrantek lub rozwoju form instytucjonalnego wsparcia staje się
poważnym problemem narodowym. Tzw. „rodzina z migrantem” może się okazać
rozwiązaniem dla wielu polskich rodzin, podobnie jak ma to miejsce we Włoszech
czy w Niemczech.
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„GEOGRAFIA SKAlI” I „UMIEJScOWIENIE SPOŁEcZNE” –
PRAcA IMIGRANTEK W POlScE
Prace w sektorze usług domowych i opiekuńczych w Polsce świadczą przede
wszystkim migrantki pochodzące ze wschodu, a więc Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Zgodnie z ustaleniami w ramach projektu FeMiPol oraz późniejszych badań,
liczba wydanych zezwoleń na pracę systematycznie wzrasta, podobnie ich udział
w ogólnej liczbie składanych wniosków. W 2005 roku wynosił on 17,3% w odniesieniu do wydanych zezwoleń. W następnych latach obserwujemy wzrost tego
odsetka, chociaż udział kobiet w liczbie składanych wniosków oraz wydanych
zezwoleń nie przekraczał 35%2. W odniesieniu natomiast do przedłużeń zezwoleń, odnotowujemy spadek z niewielką tendencją wzrostową w ostatnich dwóch
latach. Być może kobiety, np. ze względu na rodzinę pozostawioną w kraju pochodzenia, preferują określony czasowo wyjazd do pracy, ewentualnie powtarzany,
ale w późniejszym okresie, nie są natomiast zainteresowane dłuższym pozostawaniem w Polsce. Bardzo istotny jest jednak fakt, że gdy tej samej analizie poddamy udział kobiet w ogólnej liczbie nie wniosków, ale oświadczeń o zamiarze
powierzenia pracy, to wzrasta on do prawie 50%. Oznacza to, iż w przypadku najliczniejszych grup etnicznych (bo ich dotyczy możliwość składania oświadczeń)
przyjeżdżających do Polski sytuacja jest odmienna, udział kobiet jest zdecydowanie wyższy. Ukrainki, Białorusinki czy Rosjanki dominują też wśród wykonujących tzw. prace 3D, niskopłatnych i o niskim prestiżu społecznym, co oznacza,
iż migrantki w Polsce podejmują prace niechętnie wykonywane przez ludność
rodzimą, a znacznie rzadziej zajmują prestiżowe stanowiska.
Migrantki w Polsce wpisują się we wzorce ekonomii opieki, bo właśnie w zakresie usług domowych i opiekuńczych w rodzinach kobiet realizujących się zawodowo widać szczególne potrzeby. Nierzadko następuje substytucja samoobsługi
i samospełniania przez członków rodziny funkcji opiekuńczych wynajmowaną migrancką siłą roboczą. To dzięki migrantkom odkrywamy ustrukturyzowanie rynku
prac domowych i opiekuńczych (home industry) i ich urynkowienie w Polsce. Określenie „gender labour market segmentation” – rodzajowa segmentacja rynku pracy
– opisuje procesy lokowania kobiet-migrantek w nisko płatnych sektorach rynku,
generujących zamiast prestiżu niepewność, niestabilność, krótkie kontrakty, a nawet
w wielu przypadkach, zatrudnienie sprzeczne z obowiązującym prawem pracy.
W kontekście przywoływanego przez Pessar i Mahler umiejscowienia społecznego migrantki pracujące w sektorze usług domowych znajdują się na najniższym poziomie drabiny stratyfikacyjnej. Wspomniane charakterystyki ich pracy
kreują syndrom rodzajowej dyskryminacji. Mimo, iż przez swoje pracodawczynie
Obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy.
2

1

Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk

uważane są za pracowite i sumienne, to jak żaden inny segment siły roboczej, ten
szczególnie narażony jest na eksploatację, wyzysk i poniżanie przez pracodawców, pragnących posiadać taniego i „udomowionego” pracownika:
Pracowałam pół roku, osoba chorej, niewidzącej, oni płacili 800 zł, ja te pieniądze
płaciłam córce, córka poszła na zaoczne troszeczkę stała lepiej.. Po pół roku, ja tam
prała ręcznie wszystko, nie miała warunków, … nie wiem z czego ja zachorowała.
Miała alergiu na ręce i ta pani się przestraszyła i powiedziała, żebym ja poszukała
sobie drugą pracę i ja wyszłam z torbami swoimi, nie miałam gdzie, w drugiej
klatce taka była taka jedna, też się pakowała, to ja zostawiła swój, a mieszkała,
z jedną naszą Ukrainką, też się opiekowała panią, a ta pani zmarła, tam jeszcze pan
mieszkał, ja jego poprosiła, razem z tą koleżanką, żeby ona wzięła mnie, żebym ja
tam mieszkała, bo ona chodziła na takie sprzątanie takie po remontu i mnie zabrała
(K21, Ukraina).
Ja miałam akurat szczęście, ja dostawałam więcej niż inne nianie, one z reguły zarabiają jakieś siedemset złotych, ja zarabiałam tysiąc złotych. Moi pracodawcy mi
powiedzieli, że mam się zajmować tylko dzieckiem, mam nie sprzątać i jak mam
czas to mogę sobie odpoczywać (K20, Rosja, 48 lat).

Ponadto migrantki narażone są na zjawisko wysokiej konkurencji co prowadzi do niskiej wyceny ich pracy. Pojawia się „globalna konkurencja” w wyścigu
obniżek płac (Kurian 2009). Ale zasadniczym problemem jest fakt, że znaczna
część imigrantek pozostaje poza rynkiem pracy, bądź raczej – co trzeba wyraźnie podkreślić – poza formalnym rynkiem pracy (także poza ewentualnym oddziaływaniem polityki promocji zatrudnienia). Nie oznacza to jednak, iż de facto
migrantki nie mają pracy. Raczej są zatrudnione w tzw. „szarej strefie”, na nieformalnym rynku pracy. Typowy migrant pracujący na formalnym rynku pracy jest
mężczyzną, kobiety – zwłaszcza migrantki, które nie mają udokumentowanego
statusu oraz te, które określić można jako semi-legalne, tj. posiadające prawo legalnego pobytu, lecz pracujące w tych segmentach, na które nie miały zezwolenia
w wydanej im wizie – częściej znajdują zatrudnienie poza nim, w sektorze usług
domowych lub prostytucji. Dla wielu z nich praca w nieformalnym sektorze jest
bardzo często jedynym źródłem dochodu, co z kolei determinowane jest ich statusem prawnym w kraju przyjmującym. Zatrudnianie w nieformalnym sektorze jest
zjawiskiem szczególnie widocznym w bogatych krajach świata (także i w Polsce),
signum temporis wielkich metropolii, globalnych miast.
Najistotniejszym powodem, który powoduje lokowanie kobiet na nieformalnym rynku pracy jest według naszych badań brak świadomości i debaty publicznej
dotyczącej tworzącej się luki w realizacji zadań opiekuńczych i zapotrzebowania
na siłę roboczą w tym sektorze. W przypadku Polski brak jest zainteresowania
znaczącą zmianą sytuacji, chociaż praca w sektorze usług domowych i opiekuń-

Genderowa specyfika rynku pracy – na przykładzie imigrantek w Polsce

1

czych w części przypadków stanowi wypełnienie luki powstałej w wyniku braku
wsparcia państwa (przykładowo na miejsce w domu opieki dla przewlekle chorych czeka się do kilkunastu miesięcy). Jak dotąd jedynym działaniem ze strony
państwa jest umożliwienie poszukiwania legalnego zatrudnienia (raport końcowy FeMiPol 2009). Jednak podejmowane próby ustawowego uregulowania prac
np. opiekunek (niezależnie od narodowości migrantek) nie przyniosły wielkiego
sukcesu, ponieważ powodowały wzrost kosztów zatrudnienia (konieczność płacenia podatków, odprowadzania składek ubezpieczeniowych czy też zagwarantowania płatnego urlopu). Skutki nowej ustawy dotyczącej m. in. niań (Ustawa
dn. 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. nr 45, poz. 235,
z późn. zm.), która weszła w życie 1.04.2011 są na razie trudne do oceny. Niewielkie efekty przyniosły także dwie akcje regularyzacyjne w 2003 i 2007 roku
(Krzystek 2008).
czynnikiem, który także trzeba koniecznie podkreślić, jest fakt stratyfikacyjnego podziału formalnego rynku pracy, przez co migrantom, a szczególnie migrantkom trudniej uzyskać na niego wejście. Po części wiąże się (aczkolwiek w Polsce jeszcze w niewielkim stopniu) z etnicyzacją poszczególnym sektorów (raport
końcowy FeMiPol 2009). Jest to w pewnym stopniu korzystne, ponieważ umożliwia uzyskanie wsparcia i pomocy, np. przy szukaniu zatrudnienia, jest przejawem
aktywności migrantek i świadectwem tworzenia pewnych strategii przed decyzją
o przyjeździe (Pessar, Mahler 2001). Z drugiej jednak strony zwiększa tendencję
do pozostawania w niszy etnicznej, albowiem tzw. „mocne sieci” (do których zaliczymy etniczne) wymagają inwestowania znacznej ilości czasu, a także innych
zasobów. W efekcie może to skutkować jeszcze większymi trudnościami z integracją (Hagan 1998, Itzigsohn, Giorguli-Saucedo 2005, Kindler 2008). Jacqueline Hagan (1998) podkreśla, że dotyczy to zwłaszcza kobiet, ponieważ charakter
pracy opiekuńczej znacznie ogranicza możliwość opuszczania domu pracodawcy,
nawiązywania kontaktów i wchodzenia w sieci o „słabszych więziach”.
Wprawdzie poziom etnicyzacji branż czy sektorów w Polsce jest daleko niższy niż w innych krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej, ale trzeba podkreślić,
że właśnie sektor opieki doświadcza tego zjawiska. W Polsce z opieki w formie
zinstytucjonalizowanej korzysta ok. 16% gospodarstw domowych z dziećmi oraz
niecałe 2% gospodarstw opiekujących się dorosłymi. Praktycznie niewidoczna
jest praca płatnych opiekunów. Jednakże, jak pokazują m. in. nasze ustalenia badawcze, prace migrantek w wielkich miastach Polski istnieją i przyczyniają się
do wsparcia funkcjonowania rodziny i gospodarstwa domowego. Badania prowadzone w Polsce wskazują, że słowo „Ukrainka” stało się właściwie synonimem
pomocy domowej (FeMiPol, Kloc-Nowak 2007).
Ta siła robocza jest często elastyczna, a ponadto, niejednokrotnie tworzące ją
migrantki pracują u wielu pracodawców, co generuje efekt błędnego koła. Z jednej strony bowiem, specyfika pracy powoduje brak stabilności i bezpieczeństwa
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warunków pracy, a z drugiej przyczynia się do utrzymywania się nieudokumentowanych zasobów siły roboczej, której trudno zalegalizować swój pobyt. co więcej
część migrantek mimo posiadania uregulowanego statusu pracuje nieformalnie
z powodu uprzedzeń pracodawców, zdaniem których pewne grupy etniczne „nadają się” tylko do wykonywania pracy kiepsko opłacanej o niskim prestiżu (raport
końcowy FeMiPol 2009: 23). Stąd migrantki, które chciałyby uregulować swój
status, często napotykają na brak chęci pomocy ze strony pracodawcy:
chciałam tego [formalizacji zatrudnienia], ale ta… że u niej pracuję, ona cały
czas nie ma czasu, bo to strasznie dużo tych papierów, strasznie ciężko to jakoś
załatwić i te kolejki, tak dalej, ona jest bardzo zapracowana, ona często wyjeżdża
i jej po prostu faktycznie bardzo ciężko to zrobić. Tak że ona chciała, chciała…
//chciała cię formalnie zatrudnić, tak?// tak, ale potem jak zobaczyła, że to bardzo
ciężko już… mówi że „ja po prostu nie mam czasu na to” (K8, Ukraina, 32 lata).

Niewyobrażalne korzyści ekonomiczne czerpane z sektora pracy nieformalnej
generują zapotrzebowanie na taki rodzaj pracowników, co spycha do tego sektora
także migrantów o legalnym, udokumentowanym statusie. Polityka migracyjna regulująca status migranta, najczęściej negatywnie uderza w formalne szanse podjęcia pracy przez członków grup najbardziej podatnych na dyskryminację, np. osób
z tzw. krajów trzecich, które zmuszone są do zaakceptowania złych warunków
pracy w systemie nieformalnej ekonomii, aby móc przeżyć. W przypadku Polski
są to migranci zza wschodniej granicy. Dodatkowo należy wskazać na utrudnienia
administracyjne. Najważniejszą cechą, która w bardzo wielu przypadkach zadecyduje o tym, jak trudno bądź łatwo będzie migrantom sformalizować swój pobyt
w Polsce, jest kraj, którego pochodzą. Możemy przywołać tu określenie: Westbest, East-beast, oddające zasadę traktowania imigrantów. O ile imigranci z Zachodu przyjmowani są chętnie, to przykładowo mieszkańcy byłych republik radzieckich traktowani są podejrzliwie i często niechętnie (Slany, Ślusarczyk 2009).
Respondentki zasadniczo rozumieją konieczność załatwiania formalności, nawet
jeżeli jest ich wiele, akceptują także warunki, trudniej natomiast im przyjąć sytuację, że mogą nie mieć szans na sukces, nie z powodu obiektywnych przeszkód, ale
złej woli urzędników. Problemem – który ostatecznie wielu przypadkach skutkuje
popadnięciem w nieformalny status – jest brak środków finansowych, by uzyskać
przedłużenie zezwolenia na pracę (raport końcowy FeMiPol 2009).
Bardzo trudno jest. Ja w ogóle tego systemu nie rozumiem. Bo ostatnio mi w pracy
powiedzieli, żebym im pokazała oryginały wszystkich moich dotychczasowych
kart pobytu, bo potrzebowali do jakichś tam papierów. A ja te oryginały cudem
miałam, bo za każdym razem, jak dostawałam nową kartę, to kazali mi oddawać
starą. Ale ja mówiłam specjalnie, że nie mam jej przy sobie, albo, że zniszczyłam
i wyrzuciłam bo skończyła jej się ważność. Ale ich nie oddawałam tylko zachowa-
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łam sobie je wszystkie. I dzięki temu mogli mnie zatrudnić, że okłamałam urząd,
ja naprawdę nie rozumiem, jak to działa. W ogóle to się w tych urzędach ciężko
zorientować. Mnie się na przykład kończy karta pierwszego kwietnia, a więc za
kilka dni. I dalej nie mam nowej, co więcej nie mam decyzji i nie mam pojęcia,
kiedy ona będzie. A wszystko było w terminie złożone! W zeszłym roku też tak
miałam, trzy miesiące czekałam na nową kartę, jak mi stara wygasła i przez cały
ten czas nielegalnie tutaj byłam. Trzy miesiące bez papierów byłam! Jak znam
życie, w tym roku będzie tak samo (K19, Rosja, 43 lata).

AWANS cZy DEGRADAcJA?
Kim są migrantki przybywające do Polski? W potocznym mniemaniu uważane są za osoby proste, dość ograniczone i nisko wykwalifikowane. Stereotyp ten
podkreśla się często w filmach i serialach (przykładowo Oksana, niania pracująca
w zamożnej rodzinie w popularnym serialu TVN „Usta, usta” przedstawiona była
jako osoba co prawda posiadająca sporo tzw. życiowego sprytu, ale równocześnie
zainteresowana wyłącznie własnym wyglądem i znalezieniem męża). często są
„spychane” do wykonywania prac podrzędnych, poza formalnym rynkiem pracy.
Zajęcia związane z opieką czy prowadzeniem gospodarstwa domowego wciąż nie
są uznawane za w pełni „prawdziwe” prace, nie przynoszą dochodu ani prestiżu, kobieta zajmująca się rodziną i gospodarstwem domowym „nie pracuje”, czy
też „siedzi w domu”. Do wykonania takiej pracy wystarczy ktokolwiek, stąd od
pracownic nie oczekuje się potwierdzania wykształcenia czy kwalifikacji językowych, co w konsekwencji obraca się przeciwko znaczącej części migrantek. Same
respondentki w naszych badaniach także miały świadomość, że wykonują prace,
na które nie ma chętnych:
W ogóle nie znam takich Polek, że chcą sprzątać, znam jedną starszą panią, ale
tak to oni nie mają siły i tak dalej. A młodzi to po prostu nie chcą. Ile ja tak po
prostu rozmawiałam, to nikt nie chce sprzątać. Ja na przykład może na Ukrainie
też nie chciałam by sprzątać. (…) No nawet mowy nie ma po prostu. No ale, ja
tak myślę, że tutaj… Polki tak samo nie chcą sprzątać, nie chcą się opiekować
starszymi ludźmi, bo jest… też to nie jest łatwe. To dziećmi też nie bardzo, tak
proste. Tak, że ja… taka praca to mi się wydaje zawsze brakuje rąk, nie? (K8,
Ukraina, 32 lata).

Tymczasem badania (także realizowane w ramach FeMiPolu) pokazują ogromne marnotrawstwo kapitału edukacyjnego. Wśród naszych respondentek 10 miało
wykształcenie wyższe, 6 średnie, 3 było studentkami i zaledwie jedna posiadała
wykształcenie na poziomie podstawowym. Prace ośmiu z nich możemy określić
jako odpowiadające przynajmniej w pewnym stopniu ich kwalifikacjom, trzeba
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jednakże podkreślić, iż w przypadku niektórych status ten osiągnęły po dłuższym
okresie nieformalnej pracy w sektorze usług domowych.
Oczekuje się też, że osoba podejmująca się prac o charakterze opiekuńczym
będzie wykonywała je troskliwie, z cierpliwością, zaangażowaniem i poświęceniem. Mimo iż niedoceniana, praca ta wymaga często posiadania specjalnych
umiejętności i odporności psychicznej, zwłaszcza przy opiece nad chorymi lub
starszymi osobami. co więcej krewni często w chwili zatrudnienia migrantki całkowicie wycofują się z opieki. Z kolei opiekunki dzieci często są stawiane w sytuacji pozostawania pod nieustającą kontrolą i oceną matek. Wszystko to może
prowadzić do konfliktów lub nadmiernego obciążenia migrantek.
Ponadto praca opiekuńcza ma ambiwalentny charakter, ze względu na miejsce
jej wykonywania – dom – i nie jest traktowana tak jak inne rodzaje płatnej pracy,
przez co trudno poddaje się regulacjom.
– Masz określone godziny pracy, czy na przykład ileś tam w tygodniu, czy kiedy
jesteś potrzebna?
Nie, tutaj tak jest, że jestem praktycznie cały czas, kiedy jestem potrzebna. (…)
Moje obowiązki? Znaczy żeby przygotować jedzenia, posprzątać, poprasować,
ale dużo rzeczy ja robię sama od siebie, że pani mi nic nie mówi, że powinnam to
zrobić i to. Ja po prostu sama widzę, że tak jak u siebie w domu tam, że to trzeba,
to trzeba, że z dzieckiem iść, może on to chce, może to, że pizze różne, może on
tylko zjadł, to po prostu sama od siebie. A tak ode mnie nikt nic tak nie wymaga.
No tak czasami trzeba coś pilne zrobić, to każą mi, a tak to ja wszystko robię tak
jak u siebie w domu (K8, Ukraina, 32 lata).

Kluczowym zagadnieniem dla integracji i podnoszenia jakości życia migrantek
powinno więc być zapewnienie legalnego pobytu, który umożliwia podnoszenie
kwalifikacji zawodowych i poprawę kompetencji językowych. Kraje przyjmujące
powinny w swoich programach integracyjnych zwracać uwagę na całe spektrum
zagadnień edukacyjnych, odnoszących się nie tylko do języka, kursów i szkoleń,
ale i kultury, historii, instytucji danego kraju.
GEOMETRIA WŁADZy
Jakie są strategie migrantek? Analizując nasze badania dochodzimy do wniosku, że mimo ograniczającej je sytuacji, przynajmniej w pewnym stopniu, starają
się na nią wpływać i modyfikować, przezwyciężać strukturalne niedogodności.
Strategie możemy podzielić po pierwsze na nastawione na utrzymanie status quo
i rozwojowe. Drugim wymiarem, który należy podkreślić jest charakter migracji:
czy decyzja o wyjeździe została w większym stopniu podjęta dla siebie (gdy np.
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Rys. 1. Strategie migracyjne kobiet
Źródło: opracowanie własne.

celem jest podjęcie studiów, zamieszkanie w kraju przodków czy zatrudnienie się
w I sektorze rynku pracy, zob. rys. 1), czy też dla innych, zazwyczaj dla rodziny.
Wśród tych pierwszych najważniejsze jest podkreślenie za Mirjaną Morokvasic (2007), że chociaż migrantki (podobnie migranci) zdają sobie sprawę z instytucjonalnego, społeczno-kulturowego i klasowego porządku, nie starają się występować przeciwko niemu, aby nie zmniejszać sobie szans na pozyskanie pracy.
Raczej podejmują próby wykorzystania go dla własnych korzyści (Święckowska
2009). Akceptują niesprawiedliwe zasady pracy, bo dzięki temu unikają konkurencji. Na utrzymanie status quo ukierunkowane jest także preferowanie migracji
wahadłowych i rotacyjnych. Zapobiegają w ten sposób utracie zatrudnienia, ale
też mogą przebywać w kraju imigracji legalnie oraz skracać rozłąkę z rodziną
(raport końcowy FeMiPol 2009: 47). Niestety przy takim charakterze migracji
znacznie wzrasta prawdopodobieństwo marginalizacji w obu krajach: wysyłającym i przyjmującym. Studia pokazują także, że zjawisko społecznej izolacji migrantek, skutkuje często dyskryminacją. Marta Kindler (2007) podkreśla trudną
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sytuację pracownic mieszkających w domu pracodawcy (live-in). Doświadczają
one braku prywatności, poniżania, braku szacunku ze strony dorosłych i dzieci,
czasem także są napastowane seksualnie czy traktowane jak prostytutki.
Tak, mam [osobny pokój – K.S., M. Ś.], to jest trzypokojowe mieszkanie, ale co
to za pokój, jak Szymek otwiera drzwi i mnie woła, żadna prywatność. Raz się
pokłóciłyśmy z panią, to się spakowałam i pojechałam z powrotem na Ukrainę, ale
potem wróciłam ze względu na dziecko. (K24, Ukraina).

Utrata pracy jest w ich przypadku zarazem natychmiastową utratą domu, dlatego, jeśli tylko ich sytuacja finansowa na to pozwala (co oznacza najczęściej
pracę u kilku pracodawców), to migrantki preferują mieszkanie poza miejscem
pracy (raport końcowy FemiPol 2009):
Przyjechała ja do takich pań, po adresu, ona mi powiedziała co mam robić, na drugi
dzień ja umyła okna, a tam jeszcze dwoje dzieci, oni czynili bałagan, tylko ja myła
okna, ta pani pojechała na zakupy, i przyjechała i te dzieci zrobili bałagan, a ja
myję okna, a ona się wkurzyła, że to dzieci tam bałagan zrobili, nie wiem czy to
z tego czy nie i mnie wieczorem powiedziała, to dwa dni były, ja jeszcze wszystko
posprzątała pierwszy dzień i na drugi dzień… i potem powiedziała, że przepraszam
panią, pani sobie poszuka drugą pracę, mnie pani nie odpowiada. Zapłaciła mi sto
złotych i ja pojechała znowu do córki, nie miała pracy (K21, Ukraina).

Wśród strategii rozwojowych możemy wskazać starania o potwierdzenie
i uznanie kwalifikacji, ale często migrantki z tego rezygnują, świadomie decydują
się na nieujawnianie poziomu kwalifikacji i aplikowanie o proste niskopłatne prace, ponieważ takie zazwyczaj najprościej znaleźć (FeMiPol 2009: 30).
część z kobiet rezygnuje z prób starania się o stanowiska pracy lepiej płatnej
i o wyższym prestiżu, obawiając się, iż jest to bardzo trudne, a czas spędzony na
pracy w sektorze usług domowych i doświadczenia tam zebrane nie są argumentem świadczącym na ich korzyść. Te migrantki wydają się być przekonane, iż
wybierając tę ścieżkę pracy zarobkowej zdecydowały się na swego rodzaju ślepą
uliczkę – mogą zmienić pracodawcę, ale rodzaj pracy tylko na inny z tego samego
sektora. charakter wykonywanych prac daje im także niewielkie szanse na podnoszenie swoich kwalifikacji, a przez to znalezienie korzystniejszej pracy.
– A czy szukałaś pracy w swoim zawodzie, w zawodzie psychologa?
– Nie, nie szukałam, o szukaniu pracy w ogóle nie mogło być mowy, ja rozumiem,
że żeby pracować w zawodzie to trzeba mieć doświadczenie, referencje. A co ja
miałam? Ja miałam doświadczenie jako niania, i referencje jako sprzątaczka? Ale
nie mogłam przestać pracować, bo potrzebowałam pieniędzy. To był taki krąg,
z którego nie mogłam się wyrwać (K20, Rosja, 48 lat).
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Ponownie trzeba także podkreślić brak odpowiedniej polityki integracyjnej,
programów umożliwiających podniesienie, czy dostosowanie kwalifikacji migrantek, czy też kursów językowych. W polskiej polityce imigracyjnej programy
integracyjne są przewidziane dla osób posiadających status uchodźcy lub repatriantów, pozostałe kategorie migrantów mogą liczyć na wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, ale przy specyfice pracy w sektorze usług domowych
korzystanie z oferowanych form wsparcia także jest utrudnione.
Drugą strategią rozwojową, która pojawiała się w narracjach w ramach badań
FeMiPol jest profesjonalizacja – wykorzystywanie wiedzy pozyskanej w przeszłości w celu jak najlepszego dostosowania się do wymagań pracodawcy, a trzecią
zmiana miejsca pracy. Najczęściej jest to zmiana w ramach sektora nieformalnego, na pracę podobną lub inną lub – najrzadsze, ale także możliwe wyjście – przejście mające znamiona awansu społecznego, do pracy w sektorze formalnym rynku
pracy (raport końcowy FeMiPol 2009: 48).
Nadzwyczaj rzadko natomiast wśród strategii pojawia się pomysł działania
wspólnego z innymi migrantkami. Tylko jedna z naszych respondentek działała
w stowarzyszeniu, ale z innych pobudek (Stowarzyszenie Repatriantów). Zorganizowaniu się nie służy przede wszystkim typ pracy: wykonywanej w domu, w oderwaniu od innych osób, długie i nienormowane godziny pracy, a także charakter
migracji nie dający często szans na zakorzenienie się w lokalnym środowisku.
Pessar i Mahler powołują się na badania luin Goldring dotyczące migracji pomiędzy USA i Meksykiem stawiając hipotezę, że jedną z konsekwencji poczucia
wykluczenia w przestrzeni transnarodowej może być paradoksalnie wzmocnienie
kobiet i zachęcenie ich do wspólnych działań na rzecz zwiększenia zakresu praw
i poprawy sytuacji (Goldring 2001 za: Pessar, Mahler 2001:10). Jednak w kontekście wypowiedzi migrantek w Polsce takie działania leżą raczej w odległej przyszłości. Zdecydowanie częściej podkreśla się, że kobiety preferują strategie indywidualne lub związane z gospodarstwem domowym (Hondagneu-Sotelo 1994).
PONAD GRANIcAMI
Jak wspomniałyśmy powyżej znaczna część migrantek decyduje się na migracje wahadłowe lub rotacyjne. Prowadzi to do pojawienia się, używając terminologii Zbigniewa Bokszańskiego, niestabilnej tożsamości. Pessar i Mahler
(2001:23) mówią raczej o pewnym kontinuum tożsamości pomiędzy biegunami
„swojego” i „innego”. co więcej integracji migrantek nie sprzyja fakt praktycznie braku polityki państwa polskiego w tym zakresie. Sama aktywność na rynku
pracy, aczkolwiek może być uznana w większości przypadków za prerekwizyt nie
oznacza jeszcze integracji społecznej (raport końcowy FeMiPol 2009). Widać to
szczególnie w przypadku migrantek w sektorze opieki, podobnie w prostytucji,
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gdzie wymuszony sposób funkcjonowania na tym rynku może zwiększać ryzyko
marginalizacji.
Kluczowym problemem jest brak aktorów społecznych zainteresowanych
zmianą sytuacji, a same migrantki nie dysponują w Polsce żadną reprezentacją,
zaś ich rozproszenie, „zamknięcie” w sferze prywatnej i często nieformalny status
nie dają im siły nacisku. Do tego należy dodać ich zobowiązania i zaangażowanie
w kraju pochodzenia, oraz niestabilność statusu i pracy, co w dużym stopniu uniemożliwia tworzenie długoterminowych strategii. Ponadto Polska nie uznaje oficjalnie zapotrzebowania na pracę w sektorze usług domowych przede wszystkim
ze względu na wspomniane już przypisanie ich do sfery zadań rodziny, nie stosuje
więc rozwiązań mających na celu pozyskanie pracowników oraz formalizację statusu, co wprowadzono np. w Niemczech i Francji.
Działania i strategie samych migrantek – zwłaszcza nastawione na utrzymanie
status quo – także nie prowadzą do zmiany sytuacji. Nawet w przypadku sukcesów
integracyjnych, np. zdobycia pracy w formalnym sektorze rynku pracy, założenia
własnej firmy (jedna z respondentek założyła działalność gospodarczą i zdobyła
nawet dofinansowanie z Urzędu Pracy), są to działania indywidualne, migrantki
rzadko rozszerzają swoje zaangażowanie na inne pracownice:
– A jak wpadłaś na pomysł tej firmy? Nauka rosyjskiego przez Internet?
To było tak, że ja miałam długo uczennicę z AE [Akademia Ekonomiczna – K.K.].
uczyłam ją rosyjskiego, jak ona skończyła studia to zamieszkała w Rzeszowie
ale zadzwoniła do mnie któregoś dnia, że będzie przyjeżdżała do Krakowa raz
w tygodniu, bo bardzo jej jest ten rosyjski potrzebny do pracy, zwłaszcza rosyjski w biznesie. I ja tak zaczęłam myśleć, jak by tu zrobić, żebym mogła jej dawać lekcje, tak, żeby ona nie musiała przyjeżdżać specjalnie. I tak myślałam,
i wymyśliłam, że może się da jakoś przez Internet. Okazało się, że jej brat od niedawna studiuje informatykę w Krakowie i on mi znalazł taki gotowy program do
nauki i mi to pomógł zainstalować. Potem taki pan, u którego byłam nianią do
dziecka jest grafikiem i on mi to wszystko rozrysował, zrobili mi tę stronę. I ten
program pomogli mi zaadaptować do moich potrzeb. Jeszcze taka jedna pani to
ze mną robi, ona się podłączyła i ona jest od rosyjskiego w biznesie (K20, Rosja,
48 lat).

Drugą stroną medalu są zmiany, które wyjazd kobiet za pracą powoduje w rodzinach. Tradycyjne ideologie płciowe obowiązujące w większości społeczeństw,
z których pochodzą migrantki, przypisują żony do domu i dzieci, na mężów natomiast nakładają obowiązek bycia podstawowym żywicielem rodziny (Pessar
2005). Odwrócenie ról spowodowane faktem, iż to przesyłane przez żonę pieniądze z zagranicy są podstawą utrzymania rodziny, wywołują liczne konflikty
między małżonkami i frustrację mężów:
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Myślałam, że jak przyjedziemy do Polski, to będzie wszystko dobrze, nie będzie
problemów z papierami. Ale okazało się, że ja tu mam bardzo ciężką i nieprzyjemną sytuację rodzinną. To była taka prywatna, stara krakowska kamienica i powiedzieli, że jest problem, żeby mnie i dzieci zameldować, straszne trudności mi
robili. Skończyło się tak, że przez pięć lat musiałam przedłużać pobyt, to znaczy
pozwolenie na pobyt tutaj w Polsce co pół roku. Tak się złożyło, że mój mąż zaczął szybko pić, nie poradził z tym sobie, z tą sytuacją. Wtedy odeszłam z dziećmi
a w tym czasie byłam tutaj pół legalnie, pół-nielegalnie. W ogóle bardzo długo
pracowałam na czarno, właściwie od początku prawie naszego przyjazdu. Ale
musiałam to zrobić, musiałam tu przyjechać i uciec stamtąd, bo tam nie dało się
żyć…(…) Nie, nie w Moskwie, na Dalekim Wschodzie, tam gdzie wtedy mieszkaliśmy. Ja w Moskwie skończyłam psychologię, i też jak pani chciałam robić
doktorat (K20, Rosja, 48 lat).

Migracja kobiety wiąże się również z rozłąką z dziećmi i pozostawieniem ich
pod opieką męża lub krewnych. Macierzyństwo i wpisana w nie opieka nad dzieckiem jest tu definiowana jako zapewnienie dziecku przyszłości, ale i tak pojawia
się ambiwalentna lub negatywna samoocena moralna. W przypadku imigrantek
w Polsce obraz matki, jaki został im wpojony, nie pozwala uznać, że to wystarczy.
Oczekiwania formułowane wobec matek w połączeniu z cierpieniem z powodu
rozstania z dziećmi często wywołują u migrantek poczucie winy. Nieobecność
matki rodzi konieczność zapewnienia dzieciom opieki na miejscu, często zatrudnienia opiekunki. W ten sposób powstaje ‘globalny łańcuch opieki’, powiązania
między ludźmi, które opierają się na płatnej lub niepłatnej pracy opiekuńczej
(Hochschild 2000: 13):
Po tym, jak się rozwiodłam z mężem, to zostałam sama z dzieckiem i musiałam…
chociaż miałam tam w Ukrainie bardzo dobrą pracę, ale już tam tak w Ukrainie
się zaczęło, że… bardzo mało płacili nam pieniędzy i ja po prostu nie mogła by
wyżyć z dzieckiem sama, żeby kupić i jedzenie i ubrania i tak dalej. (…) Jeszcze
pytałam się tej koleżanki (…) i ona właśnie mi opowiadała, że to, że sprząta, że
dobrze jej, że lepiej ona ma, że jej dziecko już teraz ma chleb z masłem, a nie
chleb bez masła, albo w ogóle bez chleba, same ziemniaki z kabaczkami…(…) No
płacze[syn – K.S., M.Ś.] strasznie, nie wiem, jak jadę to ja nawet nie chcę mówić
tam za tydzień, bo on od razu zaczyna o tym myśleć, od razu jest zdenerwowanie
takie, staram się, w końcu „ja muszę wyjechać i muszę zarobić, bo musimy tu
mieć mieszkanko”, i on jakoś tak to wszystko, jakoś tak przyjmuje, ale nie chce,
żeby ja jechała, pewnie, że nie… (K8, Ukraina, 32 lata).

Brak strategii państwa polskiego w zakresie integracji należy podkreślić także w kontekście przyszłości migrantek. Wydaje się, że dominuje tu myślenie,
jak w przypadku krajów zachodnich w latach 60-tych i gastarbeiterów – teraz
pracują i przynoszą korzyści, a potem wrócą do swoich krajów: na Ukrainę, Bia-
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łoruś czy do Rosji. Natomiast same migrantki bardzo rzadko są w stanie zadbać
o przyszłą emeryturę. część z nich podejmuje starania wyjścia z nieformalnego
sektora, czasami poprzez powolny awans, podejmowanie coraz lepszych prac,
tworzenie sieci kontaktów przydatnych w zamianie statusu, częściowo też poprzez samozatrudnienie. Zasadniczo sensem ich działań jest zdobycie pieniędzy,
zarobki są jednak pochłaniane przez bieżącą konsumpcję, a jeśli inwestowane,
to tylko w przyszłość dzieci. Większość migrantek planuje w przyszłości powrót
do ojczyzny, obawia się jednak, że na starość zostanie bez środków do życia (raport końcowy FeMiPol 2009: 49). Powrót oznacza często na nowo uzależnienie
się od dochodów męża, czy pomocy rodziców lub teściów albo obniżenie się
poziomu życia rodziny. W efekcie migrantki popadają w pułapkę nieustającego
przedłużania migracji. Migrantki przedłużają pobyt także z powodu oczekiwań
finansowych dzieci (lub ich wyobrażeń o tych oczekiwaniach) i chęci ich wspierania nawet jeśli już dorosły (Święckowska 2009). Trudno jednak przewidzieć,
czy te dzieci będą w stanie (lub czy zechcą) zabezpieczyć byt matek w okresie
starości.
Z pensji muszę odliczyć tysiąc złotych za mieszkanie, muszę wysłać mamie i córce, bo je utrzymuję. Przez ten cały czas jak tu jestem [5 lat – K.K.] udało mi się
odłożyć dwadzieścia tysięcy. To nie jest dużo ale więcej się nie udało. Ja mam takie podejście, że może umrę młodo, że nie myślę o tym. Nie chcę się zastanawiać
nad tym, co będzie, jak będę stara (K19, Rosja, 43 lata).

STRUKTURAlNE I PROcESOWE UWARUNKOWANIA MIGRAcJI
KOBIET – ZAMIAST PODSUMOWANIA
We wszystkich krajach napływu, w tym w Polsce podnoszona jest feminizacja
migracji i konieczność uwzględnienia genderowej specyfiki rynku pracy oraz implementacji polityki integracyjnych. Migracyjna siła robocza pełni poważną rolę
w wielu segmentach gospodarki formalnej i nieformalnej. Przedstawione analizy
(zob. rys. 2) szeroko ilustrują, jak kobiety wchodzą na globalny rynek pracy, jaki
rodzaj prac podejmują, jak stosunki polityczno-ekonomiczne i rodzinne w kraju
ojczystym odciskają piętno na sytuacji życiowej kobiet, i jak pojawiają się konstruowane przez nie powinności życiowe i strategie migracyjne.
W globalnym, zróżnicowanym ekonomicznie świecie, nastawionym na wyzysk
i tymczasowość, płynność imigranckiej siły roboczej i jej kontrolę, coraz silniej
widoczne są problemy migracyjne i integracyjne kobiet. Zaniechania w prowadzeniu polityk migracyjnych i integracyjnych zorientowanych genderowo wynikają z podtrzymywania stereotypu o maskulinizacji migracji i postrzeganiu kobiet
jako podążających za mężczyznami i zależnymi od nich. czyni to je zakładnicz-
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Rys. 2. Strukturalne i procesowe uwarunkowania migracji kobiet
Źródło: Opracowanie własne.
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kami małżeństwa, uzależniającymi status pobytu od statusu męża, jak i czyni ich
podatnymi na dyskryminację i wiktymizację. Przyjęte ramy teoretyczne wyłożone
przez Pessar i Mahler (2001) nakazują ujmować migracje kobiet w perspektywie
genderowej geografii władzy (gendered geographies of power). W tym kontekście
wyraźne są nie tylko nierówności na rynku pracy, ale także w polityce migracyjnej i integracyjnej. Represyjny charakter ustawodawstwa migracyjnego, jego
ukierunkowanie na walkę z nieregularnymi migracjami i nieregularną pracą, mają
negatywny wpływ na społeczną sytuację migrantek i generują selektywne oddziaływanie prowadzonych polityk. Nieregularne imigrantki zatrudnione w sektorze
usług domowych i opiekuńczych wydają się być zaledwie tolerowane przez władzę, podczas gdy potrzeby społeczeństwa w tym zakresie są ogromne i będą nasilać się w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz brakiem instytucjonalnego
wsparcia ze strony państwa.
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