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Wprowadzenie
Szanowni Państwo,

dziesięcioletni okres członkostwa Polski w Unii Europejskiej przyniósł
nową falę migracji do krajów wspólnotowych. Głównym powodem podejmowania
decyzji o opuszczeniu kraju od wielu lat niezmiennie są względy ekonomiczne.
W konsekwencji udający się na emigrację rodzic staje przed trudnym wyborem
związanym z pozostawieniem dzieci w kraju pod opieką drugiego z rodziców,
dziadków lub dalszej rodziny. Wiedza na temat skutków, jakie przynosi dziecku
rozłąka z najbliższymi jest wciąż niewystarczająca. Pozostawienie dziecka w kraju
bez opieki rodziców nigdy nie jest dla młodego człowieka sytuacją komfortową
i pozostającą bez wpływu na jego rozwój, poczucie bezpieczeństwa oraz stabilność
emocjonalną.

Oddaję w Państwa ręce raport z badań przeprowadzonych na zlecenie
Rzecznika Praw Dziecka Dziecko, rodzina i szkoła, wobec migracji rodzicielskich: 10 lat
po akcesji do Unii Europejskiej. Opracowanie nawiązuje do badań zainicjowanych
przez Rzecznika w 2008 r., których głównym celem było zdiagnozowanie wpływu
migracji zarobkowej rodziców na sytuację dziecka w Polsce.

Wcześniejsze badania pokazały, że większość z nich boleśnie odczuwała
nieobecność rodziców. Wówczas podkreślałem, że wczesna diagnoza problemu
i wspólnie podejmowane przedsięwzięcia mogą uchronić młodych ludzi przed
istniejącymi zagrożeniami oraz łagodzić bolesne konsekwencje braku rodziców
w kraju, co leży w interesie nie tylko dzieci, ale również rodzin i całego społeczeństwa.

Bardzo ważna jest dogłębna analiza problemu, a następnie zapewnienie
skutecznej pomocy i wsparcia dzieciom zagrożonym negatywnymi skutkami
migracji rodziców. Pomoc ta powinna być udzielana na poziomie rodziny, szkoły
oraz instytucji pomocowych, takich jak ośrodki pomocy społecznej.
Tegoroczne badania wskazują, że rozłąki z przynajmniej jednym z rodziców
w ciągu trzech lat poprzedzających badanie doświadczyła jedna piąta uczniów,
co świadczy o siedmiopunktowym spadku w stosunku do badań z 2008 roku.
Długotrwałej rozłąki z rodzicem doświadczyło 3,2% ogółu badanych uczniów.
Chociaż analiza raportu pokazuje, że percepcja problemu rozłąki
z najbliższymi i zagrożeń związanych z migracją mogły ulec poprawie, to nadal
powinniśmy podejmować skuteczne działania mające na celu złagodzenie skutków
związanych z wyjazdem rodziców czy opiekunów, tak, aby poczucie bezpieczeństwa
oraz rozwój młodych ludzi nie ulegały zaburzeniom. Niezwykle istotna jest tu rola
państwa, które powinno stwarzać optymalne warunki oraz mechanizmy zachęty do
pozostania w kraju, zmniejszając przez to ryzyko zakłóceń socjalizacji rodzinnej.
Życzę owocnej lektury

Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
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Dziecko, rodzina i szkoła,
wobec migracji rodzicielskich:
10 lat po akcesji do Unii Europejskiej
Choć analizy sytuacji rodzin rozłączonych na skutek migracji
transatlantyckich znajdziemy jeszcze w klasycznej pracy Thomasa
i Znanieckiego Chłop Polski w Europie i Ameryce, początków badań
poświęconych funkcjonowaniu rodzin transnarodowych (transnational
families) w Polsce można szukać wśród socjologów ze szkoły Ludwika
Janiszewskiego, zajmujących się wpływem długotrwałej rozłąki z powodów
pracy zawodowej wśród szczecińskich rodzin marynarskich i rybackich. Nie
były to jednak badania dotykające fenomenu migracji, i to migracji będącej
widocznym doświadczeniem w skali całego społeczeństwa. Analizy wpływu
migracji zarobkowych na rodzinę rozpoczęły się w Polsce właściwie dopiero
w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w ośrodkach tradycyjnie
zajmujących się migrantami z uwagi na duże tradycje migracyjnie w rejonie: na
Podlasiu (W. Danilewicz) i na Opolszczyźnie (m.in. K. Wojaczek, J. Korczyńska,
E. Kępińska, E. Marek, R. Rauziński). Podobny trend można zauważyć także w
literaturze światowej – najważniejsze publikacje, dotyczące głównie migracji z
południowo-wschodniej Azji i Meksyku do USA, ukazały się niewiele wcześniej
(P. Hondagneu-Sotelo, E. Avila, R. Salazar Parreñas).
W badaniach wpływu migracji zarobkowej na funkcjonowanie rodziny
dominuje perspektywa genderowa, koncentrująca się na pokazaniu przemian
ról płciowych i ról rodzicielskich (np. P. Hondagneu-Sotelo, E. Avila, M.
Gimburd, z polskich badań I. Szczygielska lub S. Urbańska). Większość badań
opiera się na metodologii jakościowej, dającej interesujący, pogłębiony wgląd
w doświadczenia rodzin, ale nie zapewniającej podstawy do wnioskowania
na poziomie całej populacji. Z kolei nieliczne prowadzone w Polsce projekty
o charakterze ilościowym nie opierają się na losowych, reprezentatywnych
próbach (K. Wojaczek, W. Danilewicz) lub są badaniem opinii a nie bezpośrednich
doświadczeń (A. White, D. Gizicka, J. Gorbaniuk i M. Szyszka).
Nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej nie ma wielu badań
podejmujących kwestię edukacji dzieci z rodzin transnarodowych. Wyjątkiem
mogę tu być np. prace R. Salazar Parreñas lub M. Suárez-Orozco. Brak takich
badań sprawia, że pomimo dobrze rozpoznanych przemian w funkcjonowaniu
rodziny transnarodowej, modyfikacji ról rodzicielskich stosunkowo niewiele
wiemy o skutecznych metodach przeciwdziałania potencjalnie negatywnym
skutkom rozłąki. Jednocześnie w dyskursie naukowym i popularnym pokutują
liczne stereotypowe przekonania o rodzinach transnarodowych, co grozi
stygmatyzowaniem uczniów wychowujących się w takich rodzinach.
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Badania podjęte przez Pedagogium i Biuro Rzecznika Praw Dziecka w
2008 były prowadzone w okresie narastającej paniki moralnej związanej z
tzw. „eurosieroctwem”. Uzyskane wówczas wyniki pozwoliły z jednej strony na
pokazanie faktycznych konsekwencji rozłąki, połączenie ich z charakterystyką
migracji rodzicielskich i oszacowanie rzeczywistej skali zjawiska. Celem
obecnego projektu jest diagnoza rodzinnej i szkolnej sytuacji dzieci migrantów
oraz analiza dynamiki przemian w porównaniu z badaniami z 2008 roku. W
rozdziałach „Migracje zarobkowe”, „Rodzina transnarodowa” i „Sieroctwo
migracyjne” Czytelnik znajdzie opis najważniejszych pojęć. Następnie, po
przedstawieniu opisu metodologii i doboru próby, w rozdziale „Charakterystyka
wyjazdów zarobkowych rodziców i opiekunów” zostanie przedstawiona
struktura migracji rodziców (opiekunów) i przyjmowane strategie migracyjne.
W rozdziale „Portret rodziny transnarodowej” znajduje się analiza rodzin
rozłączonych przestrzennie – pod kątem sytuacji ekonomicznej, struktury,
wieku i liczby dzieci, alokacji klasowej i specyfiki regionalnej. Kolejny rozdział
„Konsekwencje wyjazdów zarobkowych rodziców i opiekunów” zawiera analizę
wpływu wyjazdów na więzi, strukturę opieki i postrzeganie domu rodzinnego.
Dalej, w rozdziale „Kariera edukacyjna dzieci z rodzin transnarodowych”
sprawdzam hipotezy o wpływie migracji rodzicielskich na osiągnięcia szkolne,
zaburzenia dyscypliny, zachowania ryzykowne i strukturę czasu wolnego.
Opracowanie zamykają dwa rozdziały, poświęcone gotowości migracyjnej
polskich uczniów oraz wspomaganiu rodziny transnarodowej.
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Migracje zarobkowe
Migracje nie są dla ludzkości zjawiskiem nowym. Większość historii
naszego gatunku wiązała się z mobilnością przestrzenną. Homo sapiens osiadł
na krótko po rewolucji neolitycznej, by wraz z rewolucją przemysłową ponownie
ruszyć w drogę. A zatem dla człowieka osiadły tryb życia to raczej wyjątek, niż
norma. Jak zauważają Stephen Castles i Mark Miller, migracje intensyfikują
się wraz z przemianami demograficznymi, technologicznymi i politycznymi
(Castles & Miller, 2011, str. 362). Początek XX wieku nie jest wbrew pozorom
okresem największych przemieszczeń w nowożytnej historii Europy. Nie bez
przyczyny wiekiem masowej migracji nazywa się zwykle okres do pierwszej
wojny światowej, kiedy to duże masy ludności Europy wyruszyły do Ameryki
Północnej (Castles & Miller, 2011, str. 19).

Historia polskich migracji ekonomicznych i politycznych odzwierciedla
meandry historii polskiej państwowości. W konsekwencji wielkich zrywów
niepodległościowych XIX wieku i przemian gospodarczych nastąpiła migracja
elit politycznych, jak również rzesz „zwykłych” Polaków. Po elitarnej,
kilkunastotysięcznej migracji politycznej, do pracy w rozwijających się
dynamicznie zagłębiach przemysłowych zachodnich i środkowych Niemczech
wyruszyła wielokrotnie większa fala mieszkańców obszarów wiejskich oraz
robotników, przede wszystkim z Dolnego Śląska. W efekcie Polacy w 1913 roku
stanowili około 40% górników w Zagłębiu Ruhry (Castles & Miller, 2011, str.
118). W końcówce XIX wieku Polacy masowo migrowali nie tylko do krajów
europejskich, ale również za ocean, w szczególności do Stanów Zjednoczonych,
Kanady, a nieco później Brazylii. Skalę uchodźctwa do USA do 1914 roku
szacuje się na 2,2 mln osób (Wrzesiński, 2006, str. 162). Wysoka stopa migracji
zarobkowych utrzymywała się w okresie międzywojennym, kiedy wyjechało
ok. 2,2 mln obywateli (tamże).

Po ruchach związanych z drugą wojną światową, zasiedleniem ziem
„odzyskanych” kolejne duże fale migracji zarobkowej to już lata 80, po liberalizacji
polityki paszportowej w okresie 1983-1984 (Korczyńska, 2003, str. 48). W ciągu
dwudziestolecia dzielącego lata sześćdziesiąte i osiemdziesiąte XX w., wielkość
polskiej diaspory w USA wzrosła z 2 779 000 do 8 228 000 (Mostwin, 1991, str.
19). Łączna skala odpływu migracyjnego w latach 1980-1989 szacowana jest
na 2,2-2,35 miliona osób. W okresie transformacji ustrojowej liczba migrantów
ustabilizowała się na poziomie 1,8-2% populacji (Kaczmarczyk, 2008, strony
16, 17). A zatem wysoki poziom odpływu migracyjnego nie jest dla Polaków
fenomenem nowym.
Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej rozpoczęła się
fala tzw. migracji poakcesyjnych, obejmująca kolejne kraje udostępniające
swój rynek pracy Polakom. Główną zmianą w porównaniu z wcześniejszymi
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przemieszczeniami ludności była nie tyle sama skala, ale też zmiana strategii
migracyjnych, charakterystyki strumienia migracyjnego i doboru regionów
wysyłających najwięcej migrantów. Zmieniła się alokacja – wzrosła rola Wielkiej
Brytanii jako kraju przyjmującego, spadła skala migracji transatlantyckich
(Grabowska-Lusińska & Okólski, 2008) (Grabowska-Lusińska & Okólski, 2009)
(CBOS, 2013).

Niestety dane na temat faktycznej skali tej migracji są ograniczone. Z
jednej strony wynika to z faktu, że nielegalni migranci sprzed 1 maja 2004
licznie legalizowali swój pobyt w krajach przyjmujących. Po drugie dane nie
obejmują wyjazdów sezonowych, nie przekraczających dwóch miesięcy. Dane
opublikowane na początku 2007 roku przez GUS, oparte na Narodowym Spisie
Powszechnym z 2002 roku i badaniu aktywności ekonomicznej ludności
(BAEL) wskazywały na 1,95 mln osób przebywających za granicą powyżej
dwóch miesięcy. Oznacza to, że okresowo za granicą przebywał niemal co
dziesiąty Polak w wieku produkcyjnym, zaś po uwzględnieniu reemigracji i
powrotów ubytek ludności w wieku 15 lat i więcej wyniósł 3,3% (GrabowskaLusińska & Okólski, 2008). Poziom odpływu migracyjnego utrzymuje się –
dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku wskazują, ze w trakcie
spisu ponad dwa miliony Polaków przebywało poza granicami kraju (Slany &
Ślusarczyk, 2013).
Pozostaje zatem pytanie, na ile taka skala migracji odbija się na
funkcjonowaniu rodzin i systemu edukacyjnego. Intuicja wskazuje, że w kraju
o tak dużych tradycjach migracyjnych nie można mówić o gwałtownej zmianie.
Panika moralna związana z migracjami rodzicielskimi ma raczej medialne
podłoże. Z drugiej strony pod kątem charakterystyki migracyjnej Polska nie była
i nie jest krajem jednorodnym. Można przypuszczać, że mieszkańcy regionów
o długich tradycjach migracyjnych i historycznie znaczącej skali odpływu są
kulturowo zupełnie inaczej przygotowani do doświadczenia masowej migracji
niż osoby z nowych rezerwuarów migracyjnych. Oddziaływanie masowej
migracji w regionie o braku dobrze ugruntowanej kultury migracyjnej może
doprowadzić do wytworzenia różnych strategii radzenia sobie z takim
doświadczeniem, postrzegania i wartościowania migrantów, jak i ich rodzin.
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Rodzina transnarodowa
Jak starałem się wykazać wyżej, migracje nie są zjawiskiem nowym w
nowożytnej historii naszego społeczeństwa. Można zatem przypuszczać, że i
rodzina rozłączona na skutek migracji ekonomicznych jest zjawiskiem o długiej
historii. W istocie, analizy funkcjonowania rodziny rozłącznej przestrzennie
znajdziemy w pochodzących z lat 20 zeszłego stulecia badaniach Williama
Thomasa i Floriana Znanieckiego (Thomas & Znaniecki, 1976). W „Chłopie
Polskim…” sportretowali oni między innymi zmiany systemu wartości i strategie
przyjmowane w obrębie struktury nazywanej dziś rodziną transnarodową
(transnational family). Przez pojęcie to rozumie się obecnie najczęściej rodzinę
nuklearną, tworzącą przynajmniej dwa gospodarstwa domowe na terenie
różnych państw. W literaturze nacisk kładziony jest na lokalizację dorosłych
członków rodziny. Z tej perspektywy rodzina transnarodowa to: „rodzina,
której kluczowi członkowie znajdują się co najmniej w dwóch państwach”
(Parreñas, 2001, str. 80) lub „podzielone gospodarstwo domowe, w którym
jeden z partnerów mieszka z dziećmi w jednym kraju, podczas gdy drugi - w
innym” (Chee, 2005). Oczywiście znajdziemy również definicje obejmujące
członków rodziny poszerzonej (Goulbourne, 2002, str. 181) (Boehm, 2012,
str. 33), niemniej w większości badań definicja rodziny odzwierciedla euroamerykański konstrukt kulturowy. Oczywiście tak jak na gruncie socjologii
rodziny trudno wskazać na jedną, powszechnie uznawaną definicję rodziny,
tak i w odniesieniu do rodziny rozłączonej przestrzennie trudno oczekiwać
wyodrębnienia jednego wzorca. W zależności od tego, w jakim kontekście
kulturowym, etnicznym, klasowym wychowały się jednostki tworzące rodzinę,
jakie są ich osobiste doświadczenia rodziny transnarodowe mogą być równie
zróżnicowane jak rodziny lokalne (Baldassar & Merla, 2014, str. 9).

Choć nie wszystkie definicje zawierają ten element wyrażony explicite,
wydaje się, że większość autorów przyjmuje konieczność utrzymywania się
poczucia wspólnoty pomiędzy członkami rodziny rozproszonej terytorialnie.
„Rodzina transnarodowa to rodzina, która żyje przez część lub większość czasu
oddzielona od siebie wzajemnie, ale w poczuciu więzi tworząc coś, co można
nazwać wspólnym interesem i jednością, dosłownie »rodzinnością«, nawet
ponad granicami państw” (Bryceson & Vuorela, 2002, str. 3). Ta wspólnotowość
jest kluczowa dla utrzymania struktury w całości (Danilewicz, 2010).
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Wioleta Danilewicz wskazuje na szereg uniwersalnych cech rodzin
transnarodowych. Jak spróbujemy pokazać dalej, te cechy odpowiadają
wynikającemu z badań obrazowi polskich rodzin rozłączonych na skutek
migracji zarobkowych:
1. Nieobecność jednego z rodziców na skutek migracji ekonomicznej.
2. Sprawowanie opieki przez drugiego z rodziców.
3. Silny związek rodzica migranta z członkami rodziny pozostającymi w
kraju.
4. Traktowanie migracji jako stałego elementu strategii funkcjonowania
rodziny.
5. Istotny wpływ sieci migranckich.
6. Przekształcenie cyklu życia rodziny zgodnie z harmonogramem pobytów
migranta w domu.
7. Rozwój indywidualnych strategii
migrantem.

służących utrzymywaniu więzi z

8. Pojawianie się silnej orientacji emigracyjnej. (Danilewicz, 2010, strony
388-389).
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Sieroctwo migracyjne
Charakterystyczną cechą migracji rodzicielskich są związane z nimi
silne społeczne emocje, Cohenowskie „paniki moralne” (Urbańska, 2010).
Pojawiają się one w tych wszystkich częściach świata, w których spełnione są
dwa warunki: powszechność migracji oraz matrycentryczna wizja rodziny.
Paniki moralne związane z migracją zarobkową rodziców nie występują w
społeczeństwach, gdzie odpowiedzialność za proces wychowania rozproszona
jest w rodzinie poszerzonej, a nawet szerszej grupie krewniaczej (Goulbourne,
2002). Z perspektywy kultury euroamerykańskiej, ale również np. filipińskiej,
rodzina transnarodowa zaburza niektóre dobrze osadzone przekonania
dotyczące reprodukcji społecznej i kulturowej, emocji i podmiotowości
(Rae-Espinoza, 2011, str. 117). Łamie dwa silnie zakorzenione w naszej
kulturze paradygmaty – jedności terytorialnej gospodarstwa domowego (por
np. definicje (Adamski, 2002, str. 29) (Szczurkiewicz, 1938, str. 132) oraz
funkcjonowania rodziny w obrębie jednego państwa narodowego. Ponadto
nieobecność rodzica, w szczególności matki, zaburza normatywnie regulowane
wizje realizacji roli rodzicielskiej. Pytanie stawiane w dyskursie popularnym,
ale często również i naukowym, nie brzmi „jakie są konsekwencje zagranicznych
migracji zarobkowych rodziców” lecz „jakie są koszty takiej migracji”. Takie
patrzenie na rodzinę transnarodową wynika z bardzo statycznego pojmowania
rodziny – niezależnie od różnych, zarówno pozytywnych jak i negatywnych
zmian wywołanych przez migrację warto pamiętać, że rodzina rozproszona
terytorialnie jest jedną z tzw. alternatywnych form rodziny (Kwak, 2005) i
jako taka nie może być wprost porównywana z rodziną lokalną. Zawodzą tutaj
rozstrzygnięcia metodologiczne rozwijane na gruncie popularnego w socjologii
i pedagogice rodziny funkcjonalizmu: katalog potrzeb i kulturowo określonych
sposobów ich zaspokajania doskonale oddaje obraz stabilnej instytucji
społecznej, natomiast instytucja w procesie zmiany zawsze będzie postrzegana
jako dysfunkcjonalna.

Na poziomie języka reakcją na moralny niepokój związany z migracjami
zarobkowymi jest neologizm „eurosieroctwo”. Termin ten jest powszechnie
wykorzystywany w mediach, ale również dyskursie naukowym (Kozak, 2010)
(Więckiewicz, 2011). „Nic dziwnego, zawiera bowiem aż dwa ciekawe człony
»sieroctwo«, które nadaje terminowi dramatyzmu, budząc zainteresowanie
odbiorców oraz wciąż świeżo brzmiący i dobrze widziany człon »euro«. Z
punktu widzenia marketingowego słowo to zawiera wszystko, co powinno
nieść w sobie doskonałe hasło, mające na celu przyciąganie uwagi. I czyni to,
wywołując silne emocje” (Zawisza-Masłyk, 2008, str. 40). Warto zwrócić uwagę,
że w przeciwieństwie do naukowej definicji sieroctwa migracyjnego (Olearczyk,
2007) definicja „eurosieroctwa” nie zawiera odniesienia do przemian jakości
więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem, poziomu osamotnienia dziecka czy
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elementów formalnych, przede wszystkim przekazania dziecka pod pieczę
zastępczą.

Jacek i Łukasz są eurosierotami, czyli dziećmi wychowującymi się
przynajmniej bez jednego rodzica [Gazeta Wyborcza nr 260, wydanie z dnia
06/11/2008]
[eurosieroty] - dzieci, których jedno lub oboje rodziców pracuje i mieszka
za granicą [„RODZICE SĄ ZA GRANICĄ? POMOŻEMY WAM” MAŁGORZATA
SZLACHETKA GW Lublin nr 194, wydanie z dnia 20/08/2008]

Te popularne ujęcia są bezrefleksyjnie odtwarzane w dyskursie
naukowym. „Eurosierota to dziecko, które wychowuje się bez co najmniej
jednego rodzica, który wyjechał za granicę w celach zarobkowych.
Eurosieroctwo natomiast to fakt nieposiadania przez kogoś (niepełnoletniego)
obojga rodziców lub jednego rodzica, którzy opuścili kraj za pracą” (Kozak,
2010, str. 113). Pomijając niską analityczną użyteczność takiej definicji – brak
cezury czasowej sprawia, że cechy „sieroctwa” nabywa się nawet w przypadku
krótkotrwałej rozłąki – warto zwrócić uwagę na silne osadzenie normatywne.
Przejście do funkcjonowania w strukturze terytorialnie rozproszonej, nawet w
krótkim horyzoncie czasowym, oznacza uruchomienie wartościującego języka
„sieroctwa”. Co ciekawe, język ten nie pojawia się w przypadku tradycyjnie
„męskich” zawodów wymagających rozłąki z rodziną (tu można przywołać
klasyczne badania Ludwika Janiszewskiego nad marynarzami i rybakami
dalekomorskimi (Janiszewski, 1967) (Janiszewski, 1976), a zatem czynnikiem
wpływającym na uruchomienie procesów stygmatyzacji jest złamanie wzorów
związanych z płcią kulturową i funkcjonowaniem rodziny w obrębie państwa
narodowego.

Nie jest to zresztą specyfika wyłącznie polska. Wszędzie tam, gdzie
dominuje model matrycentrycznej rodziny lokalnej pojawia się odium
społecznej niechęci skierowanej przede wszystkim ku migrującym matkom.
Jak zwraca uwagę Rhacel Salazar Parreñas, jedna z najbardziej uznanych
badaczek rodzin transnarodowych na świecie, „opierając się na wrażeniach a
nie na naukowych dowodach wielu akademików i dziennikarzy piszących o
rodzinach transnarodowych dowodzi, że dzieci dorastające na Filipinach bez
swoich rodziców, szczególnie matek, są bardziej podatne na przestępczość i
upadek wartości moralnych, w szczególności materializm” (Parreñas, 2005, str.
39).

Warto zwrócić uwagę, że cały złożony stereotyp „eurosieroctwa”
– a zatem nie tylko pojęcie, ale i kryjące się za nim postawy nie pozostają
bez znaczenia. W badaniach z 2008 roku sygnalizowaliśmy zróżnicowanie
percepcji postaw rodzicielskich ojców i matek migrujących za pracą –
uczniowie odtwarzali funkcjonujący w skali makro wzór kulturowej roli
rodzicielskiej – patrząc na swoich własnych rodziców, zdecydowanie bardziej

12

negatywnie oceniając matki niż ojców. W przypadku matki częściej pojawiały
się wskazania na chłód i odrzucenie, w przypadku ojca – wsparcie (Kozdrowicz
& Walczak, 2008). Późniejsze badania pokazały przełożenie stereotypu na
karierę edukacyjną ucznia. Sławomir Trusz i Magdalena Kwiecień wykazali w
badaniu eksperymentalnym, że piętno „eurosieroctwa” wpływa na oczekiwania
nauczycieli wobec uczniów z rodzin migracyjnych. „Dziecko przedstawiane jako
pozbawiane opieki ze strony pracujących poza granicami kraju rodziców […]
było oceniane jako mniej zadbane, tj. gorzej odżywione i gorzej ubrane, niż to
samo dziecko oceniane przez badanych, którym nie dostarczano specyficznej
informacji o jego sytuacji rodzinnej. […] Dane na temat euroemigracji
zarobkowej rodzica/rodziców dziecka współwystępowały z mniej przychylnymi
przewidywaniami na temat jego kompetencji intelektualnych oraz zaradności”
(Trusz & Kwiecień, 2012, strony 181-182).
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Opis próby i metodologii badania
Badanie zostało zrealizowane w maju i pierwszym tygodniu czerwca
2014 na ogólnopolskiej losowej próbie uczniów i nauczycieli. Pierwszy etap
doboru obejmował wylosowanie 100 szkół, warstwowanych typem szkoły i
położeniem (województwo).
Tabela 1 Struktura próby – regiony.

Województwo

Udział w próbie

Dolnośląskie

6,11%

Kujawsko-pomorskie

5,55%

Lubelskie

6,94%

Lubuskie

2,55%

Łódzkie

6,20%

Małopolskie

10,10%

Mazowieckie

12,97%

Opolskie

2,64%

Podkarpackie

7,47%

Podlaskie

3,26%

Pomorskie

5,53%

Śląskie

9,80%

Świętokrzyskie

3,81%

Warmińsko-mazurskie

3,96%

Wielkopolskie

9,01%

Zachodniopomorskie

4,11%

Razem

100%
Tabela 2 Struktura próby - typy szkół.

typ szkoły

udział w próbie

Szkoła podstawowa

48,74%

Gimnazjum

25,63%

Zasadnicza szkoła zawodowa

6,25%

Liceum ogólnokształcące

10,14%

Liceum profilowane

1,36%

Technikum

7,88%

razem

100,00%
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Z losowania wyłączono szkoły dla dorosłych oraz szkoły specjalne.
Uwzględniono zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne. W drugim etapie
doboru w każdej szkole losowano po jednej klasie z rocznika. W przypadku
szkół podstawowych były to klasy 4-6, w pozostałych 1-3. Z uwagi na okres
prowadzenia badania w próbie niedoreprezentowane były klasy trzecie
szkół ponadgimnazjalnych, w których odbywały się w tym okresie egzaminy
maturalne.

W każdej klasie zrealizowano ankiety audytoryjne z obecnymi uczniami,
których rodzice wyrazili zgodę na udział w badaniu oraz nauczycielem
(nauczycielami w przypadku klas integracyjnych). Wykorzystano tutaj
doświadczenia z badań prowadzonych 2008 roku: uczniowie okazali się
wtedy najbardziej wiarygodnym źródłem danych, w przeciwieństwie do
pedagogów szkolnych, odtwarzających częstokroć popularne przekonania o
rodzinach transnarodowych (Walczak, Społeczne, edukacyjne i wychowawcze
konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 2008B). Jednocześnie
wykorzystanie ankiety audytoryjnej pozwoliło na zapewnienie badanym
poczucia bezpieczeństwa i anonimowości podczas udzielania odpowiedzi na –
momentami – emocjonalnie trudne pytania. Drugim argumentem za wyborem
takiej techniki była możliwość podniesienia wielkości próby, co ułatwiło objęcie
badaniem większej liczby dzieci z rodzin transnarodowych i w konsekwencji
poniesienie
jakości
wyprowadzanych
wniosków.
Najważniejszymi
ograniczeniami takiej metody jest nieobecność dzieci migrujących z rodzicami
oraz brak możliwości oszacowania skali migracji rodzicielskich w odniesieniu
do osób nierealizujących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (tzw.
dropouts).

Ogółem zebrano 4169 ankiet od uczniów (oznaczanych dalej jako UCZ)
i 272 nauczycieli (oznaczanych jako NAU)1.
W badaniu wzięło udział 2136 uczennic (53% ważnych odpowiedzi, 51%
ogółu ankiet) i 1894 uczniów (47% ważnych, 45% ogółu). Na 139 ankietach
badani nie zaznaczyli informacji o płci.

1
Zespół ankieterów i koderów był koordynowany przez p. Leszka Roszczenko, któremu chcieliśmy serdecznie podziękować za zaangażowanie i profesjonalizm.
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Wykres 1 Struktura próby – płeć. Źródło: UCZ

Najstarsi badani mieli w trakcie przeprowadzenia badania 19 lat,
najmłodsi 10 (w próbie znalazł się jeden dziewięciolatek). Szczegółowy rozkład
wieku badanych uczniów znajduje się na poniższym wykresie.

Wykres 2 Struktura próby - wiek badanych uczniów. Źródło: UCZ

Charakterystyka wyjazdów zarobkowych
rodziców i opiekunów
W ciągu trzech lat poprzedzających badanie za granicę Polski do pracy
wyjeżdżały matki 272 badanych, co stanowi 6,5% ważnych odpowiedzi.
Doświadczenie choćby krótkotrwałej rozłąki z ojcem było powszechniejsze –
stała się ona udziałem 725 badanych, co stanowi 17,4% ważnych odpowiedzi.
Te dwa wskaźniki nie sumują się – część uczniów w okresie poprzednich trzech
lat doświadczyła wyjazdu obydwojga rodziców. Po uwzględnieniu wyjazdów
podwójnych rozkład przedstawia się następująco: rozłąki z przynajmniej
jednym z rodziców doświadczyło 20,4% uczniów w przedziale wiekowym
10-19 (przy przedziale ufności wynoszącym +/-1,2%). Jeśli odniesiemy to
wskazanie do wyników sondażu CBOS końca 2013 roku, zgodnie z którymi
odsetek dorosłych Polaków podejmujących pracę za granicą wyniósł 14%
(CBOS, 2013, strony 1-2) okaże się, że migracja zarobkowa w rodzinach z
dziećmi w wieku szkolnym jest częstsze niż w odniesieniu do całej populacji.
W badaniu z 2008 roku udział uczniów, którzy doświadczyli choćby
krótkotrwałej rozłąki z co najmniej jednym rodzicem (opiekunem) wyniósł
27,1%. Może to oznaczać spadek poziomu odpływu, związany ze zmianami na
polskim i zagranicznych rynkach pracy, ale też może wiązać się ze wzrostem
migracji osiedleńczych.
Najczęściej (68% uczniów, którzy doświadczyli choćby krótkotrwałej
rozłąki wynikającej z wyjazdów zarobkowych rodziców) migrują ojcowie,
14,8% z tej grupy wskazało na migrację pojedynczą matki, zaś 17,2% obydwojga.
Warto dodać, że w tej ostatniej grupie dominują migracje naprzemienne.

Wykres 3 Struktura wyjazdów zarobkowych za granicę. Źródło: UCZ
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Dominującą strategią są krótkotrwałe wyjazdy, nie przekraczające
łącznie dwóch miesięcy – wybrała ją ponad połowa wyjeżdżających matek
(54%) oraz 42,4% ojców. Ponad jedna trzecia rodziców pracujących za
granicą (34,3% migrujących matek i 37,8% ojców) spędziło w ciągu trzech
lat poprzedzających badanie od dwóch do dwunastu miesięcy poza domem.
Wyjazdy długotrwałe, przekraczające jeden rok kalendarzowy były udziałem
co ósmej matki pracującej za granicą (11,7%) i niemal co piątego ojca (19,7%).
Tabela 3 Strategie migracyjne. Źródło: UCZ
Czas nieobecności

Matki (opiekunki)

Ojcowie (opiekunowie)

Do dwóch miesięcy

54

42,4

Pow. 2 Do 6 miesięcy

24,9

25,5

Pow. 6 Do 12 miesięcy

9,4

12,3

Powyżej 12 miesięcy

11,7

19,7

(100%=) 213

(100%=) 568,0

Razem

Jeśli przyjąć dwa miesiące (stosowane np. w statystykach GUS) jako
punkt graniczny, możemy mówić, że migracji rodzicielskich doświadczył
niemal co dziesiąty uczeń (przy przedziale ufności wynoszącym +/-0,9%). W
dalszej części opracowania przyjmiemy jednak szeroką definicję, traktując
migrację ekonomiczną jako każdy wyjazd podejmowany w celach zarobkowych
niezależnie od długości i strategii tego wyjazdu (Kaczmarczyk, Kępińska, &
Napierała, 2008, strony 112-113, 133-134).
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Wykres 4 Doświadczenie rozłąki z przynajmniej jednym rodzicem przekraczającej dwa miesiące. Źródło: UCZ

O funkcjonowaniu w trwałej strukturze transnarodowej możemy mówić
w odniesieniu do 3,2% badanych uczniów (przy przedziale ufności +/-0,53%).
Przez trwałą strukturę rozumiemy rodzinę, w której nieobecność co najmniej
jednego rodzica przekroczyła rok – a zatem okres, po którym rodzina adaptuje
się zazwyczaj do nieobecności jednego z członków.

Wykres 5 Doświadczenie rozłąki z przynajmniej jednym rodzicem przekraczającej
jeden rok. Źródło: UCZ

Kolejną ważną strategią wydają się wyjazdy obydwojga rodziców.
Doświadczyło ich 3,5% badanych (przy przedziale ufności wynoszącym

+/-0,5%). W większości (ponad dwie trzecie przypadków) mają one
charakter naprzemienny – jednoczesna nieobecność obydwojga rodziców
była doświadczeniem 40 badanych uczniów (niespełna 1% całej próby, przy
przedziale ufności wynoszącym +/-0,3%).

Wykres 6 Doświadczenie migracji przemiennych i jednoczesnych rodziców. Źródło: UCZ

Średnia długość wyjazdu ojców była blisko dwukrotnie dłuższa (7,6
miesiąca2) niż matek (3,9 miesiąca). Strategie przyjmowane przez migrujących
ojców są bardziej zróżnicowane niż w przypadku matek – odchylenie
standardowe w pierwszym przypadku wyniosło 23, w drugim 9.
Chciałbym postawić hipotezę, zgodnie z którą wybranie bardziej
intensywnej strategii migracyjnej współwystępuje z restrukturyzacją rodziny
– przejściem od struktury lokalnej do transnarodowej. Wskaźnikiem będzie tu
czas rozłąki dziecka z ojcem. Przyjmowanie kolejnych strategii migracyjnych
wiąże się z przyjmowaniem różnych strategii adaptacyjnych. I tak najbardziej
powszechny model – migracja jedynie ojca oznaczała średnią nieobecność przez
9,9 miesiąca. W rodzinach, gdzie dochodzi do migracji podwójnej naprzemiennej
okres rozłąki z ojcem skraca się do 5,2 miesiąca, zaś przy migracji jednoczesnej
wzrasta do 119 miesięcy (niemal 10 lat!). A zatem rodziny decydujące się
na migrację podwójną naprzemienną dążą do zapewnienia ciągłości opieki,
ograniczając długość wyjazdów mężczyzn. W przypadku migracji jednoczesnej
dochodzi do utrwalenia modelu funkcjonowania w strukturze transnarodowej
i średni czas nieobecności ojca istotnie się wydłuża.

2
Z uwagi na obciążenie średniej obserwacjami odstającymi pokazano 5% średnią obciętą.
Średnia arytmetyczna wyniosła odpowiednio 11,5 miesiąca dla mężczyzn i 5,4 dla kobiet.
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Tabela 4 Związek strategii migracyjnych z długością rozłąki z ojcem (opiekunem). Źródło:
UCZ
Średni czas rozłąki
(miesiące)

N

Migruje tylko ojciec (opiekun)

9,88

462

Migracja naprzemienna

5,2

73

Migracja jednoczesna

119

35

Kiedy popatrzymy na inny wskaźnik – liczbę wyjazdów w ciągu 36
miesięcy poprzedzających badanie można zauważyć dwa trendy – wzrost liczby
(co jest funkcją wydłużania się łącznego czasu rozłąki) wraz ze zróżnicowaniem
strategii migracyjnych. Wskazuje na to wzrastająca wartość odchylenia
standardowego w miarę przechodzenia przez kolejne formy migracji. Uwagę
zwraca zwiększenie liczby wyjazdów ojców wraz z przejściem do strategii
migracji pojedynczych do naprzemiennych – jak wskazywaliśmy wyżej, w tym
drugim modelu skraca się okres rozłąki, więc statystyczny ojciec z rodziny
przyjmującej naprzemienną strategię migracji wyjeżdża częściej i na krócej niż
mężczyzna z rodziny wybierającej strategię pojedynczą. Jednocześnie wzrasta
wartość odchylenia standardowego, co oznacza zróżnicowanie indywidualnych
strategii.

Tabela 5 Średnia liczba wyjazdów w ciągu 36 miesięcy w podziale na strategie migracyjne.
Źródło: UCZ
Matka

Ojciec

Średnia

Sd

Średnia

Sd

Migracja pojedyncza

2,8

2,7

5,5

11,4

Migracja naprzemienna

2,8

3,1

6,6

19,7

Migracja jednoczesna

13

28,2

16

30
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Portret rodziny transnarodowej
W tej sekcji będziemy porównywać różne cechy rodzin, w których
przynajmniej jeden rodzic był w ciągu trzech lat nieobecny z rodzinami
funkcjonującymi w lokalnym gospodarstwie domowym. Analiza ta przybliża do
określenia czynników determinujących występowanie migracji rodzicielskich,
jakkolwiek bez badania longitudalnego oddzielenie determinant od stanu
będącego konsekwencją migracji jest przynajmniej częściowo niemożliwe.

Sytuacja ekonomiczna rodziny

Większość autorów
przyjmuje, że najważniejszym czynnikiem
wypychającym rodziców do pracy za granicę jest sytuacja ekonomiczna rodziny.
Migracja staje się strategią redukcji poczucia niepewności wynikającego z
braku zasobów ekonomicznych koniecznych do funkcjonowania gospodarstwa
domowego (Hoschschild, 2001, str. 133). Pozostaje oczywiście pytanie, na
ile ta strategia zapewnia stałe poczucie egzystencjalnego bezpieczeństwa
(Charkiewicz & Zachorowska-Mazurkiewicz, 2009, str. 13). „Chociaż migranci
martwią się pozostawiając dzieci, argumentują, że wyjeżdżają za granicę przede
wszystkim aby zapewnić dzieciom pieniądze na jedzenie, ubrania, szkołę, nowe
i lepsze domy, a także lepszą perspektywę przyszłości” (Gamburd, 2000, str.
200). Pomiędzy typami motywacji do migracji wyróżnionymi przez Wiolettę
Danilewicz znajdziemy dwa o podłożu czysto ekonomicznym:
1) Migracje przetrwania:
podstawowych potrzeb.

odpowiedź

na

problemy

w

realizacji

2) Migracje szans: konsekwencja próby zaspokojenia specyficznych
potrzeb, związanych np. z mieszkalnictwem (Danilewicz, 2010, str. 194
i passim).

W badaniach prowadzonych w 2008 roku wykazywaliśmy istotny
związek pomiędzy poziomem bezrobocia w regionie a intensywnością i
strukturą migracji rodzicielskich. W szczególności uwagę zwracał wyższy
odsetek migracji kobiet i migracji podwójnych wraz z mniejszą dostępnością
pracy na lokalnym rynku (Walczak, 2011).
Dla ocen sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego (poziom mikro)
przyjęliśmy dwa wskaźniki: korzystanie przez dziecko z dofinansowanych
posiłków w szkole i samoocenę sytuacji ekonomicznej. Jako zmienne zależne
wykorzystamy wystąpienie migracji w rodzinie i strategie migracyjne.
Pierwszy ze wskaźników – korzystanie z dofinansowanych posiłków w
szkole – nie jest istotnie związany z żadną ze zmiennych zależnych. Można jednak
zaobserwować różnice pomiędzy rodzinami lokalnymi a transnarodowymi,

23

zmieniające się w zależności od przyjętej strategii migracyjnej. Różnica
pomiędzy udziałem korzystających z subsydiowanych posiłków z rodzin
lokalnych i tych, w których wyjeżdżał ojciec wyniosła jedynie 0,3 punktu
procentowego (χ2(1)=0,5; p=0,8).
Tabela 6 Korzystanie z dofinansowanych posiłków a migracja ojca. Źródło: UCZ

Wyjazd ojca w ciągu trzech
lat poprzedzających badanie
Nie
Czy korzystasz z dopłat
do obiadów w szkole?

Tak
Nie

Ogółem
%

Ogółem

Tak

N

299

68

367

%

10,4%

10,7%

10,5%

N

2573

567

3140

%

89,6%

89,3%

89,5%

N

2872

635

3507

100,0%

100,0%

100,0%

W przypadku migracji matki różnica, choć nadal nieistotna statystycznie,
jest nieco wyraźniejsza i wynosi 2,9 p.p. (χ2(1)=1,9; p=0,17).
Tabela 7 Korzystanie z dofinansowanych posiłków a migracja matki. Źródło: UCZ

Wyjazd matki w ciągu trzech
lat poprzedzających badanie

Czy korzystasz z dopłat do
obiadów w szkole?
Ogółem
%

Tak
Nie

Ogółem

Nie

Tak

N

336

30

366

%

10,2%

13,1%

10,4%

N

2951

199

3150

%

89,8%

86,9%

89,6%

N

3287

229

3516

100,0%

100,0%

100,0%

Brak istotnych zależności może wynikać z kilku czynników. Po pierwsze
sytuacja ekonomiczna rodziny może ulegać zmianie na skutek migracji – stąd
pierwotne motywacje nie będą widoczne z perspektywy pomiaru w rodzinie
o choćby minimalnych doświadczeniach migracyjnych. Widać jednak nieco
większe dysproporcje w rozkładach w przypadku migracji matki – może
to wskazywać na sięganie po tę strategię w rodzinach o gorszej sytuacji
ekonomicznej. Potwierdza to analiza kolejnego wskaźnika – samooceny sytuacji

ekonomicznej. Jak wskazują Grażyna Wieczorkowska i Jerzy Wierzbicki, jest to
wskaźnik o dużych walorach dyskryminacyjnych (Wieczorkowska & Wierzbicki,
2007). Hipotezę o związku pomiędzy sytuacją ekonomiczną rodziny a podjęciem
migracji przez matkę potwierdza istotne (χ2(4)=16,8; p=0,002) zróżnicowanie
rozkładów odpowiedzi pomiędzy uczniami z rodzin transnarodowych i
lokalnych w przypadku wyjazdu matki i brak takiego istotnego statystycznie
zróżnicowania w sytuacji wyjazdu ojca (χ2(4)=1,2; p=0,86). W przypadku
migracji matki zła ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego jest
ponad dwukrotnie częstsza (7,3% do 3,2%) niż w rodzinie lokalnej. Kiedy
wyjeżdża ojciec, różnica spada do 0,6 p.p.

Wykres 7 Migracja rodziców a ocena sytuacji gospodarstwa domowego. Źródło: UCZ

Samoocena sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego jest istotnie
(χ (8)=17,1; p=0,029) związana z wybieranymi strategiami migracyjnymi.
Jak pokazuje analiza skorygowanych reszt standaryzowanych, zła ocena w
rodzinach migrujących ojców i dobra przy migracjach podwójnych istotnie
(p<0,05) odchylają się in minus od profili kolumnowych. Innymi słowy w
rodzinach, które wybrały strategię migracji wyłącznie ojca mamy do czynienia
z istotnie lepszą oceną sytuacji ekonomicznej rodziny niż w pozostałych
rodzinach transnarodowych, zaś w rodzinach, które charakteryzują się migracją
podwójną – ocenę istotnie niższą.
2
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Wykres 8 Samoocena sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego a strategie migracyjne. Źródło: UCZ

Zależność ta utrzymuje się, kiedy porównamy rodziny z migracją
podwójną z ogółem innych rodzin, także lokalnymi (χ2(4)=11; p=0,026) oraz
rodziny z migracją jednoczesną z resztą populacji (χ2(4)=12; p=0,016). Zależność
ta nie utrzymuje się w przypadku migracji długotrwałych, przekraczających 12
miesięcy (χ2(4)=5,9; p=0,2).

Reasumując, możemy stwierdzić, że dane pozwalają na utrzymanie
hipotezy o związku strategii migracyjnych z sytuacją ekonomiczną gospodarstwa
domowego. Rodziny zdają się wybierać strategie nienormatywne (szczególnie
migrację kobiet i migracje jednoczesne) w sytuacji deprywacji ekonomicznej.
Jednocześnie brak zróżnicowania dla rodzin z migrującymi ojcami i rodzin
z doświadczeniami długiej rozłąki pokazuje, że migracja jako sposób na
zaspokajanie potrzeb materialnych przynajmniej częściowo spełnia swoją rolę.
Warto jednak pamiętać, że w przypadku zastosowania relatywnego wskaźnika
oceny sytuacji ekonomicznej część odpowiedzi respondentów może wynikać
z przemodelowania oczekiwań – choćby wynikającego właśnie z sukcesu
migracyjnego.

Struktura rodziny

W tej części przyjrzymy się związkom pomiędzy strukturą rodziny, fazą
jej funkcjonowania (Adamski, 2002) a występowaniem migracji rodzicielskich.

W pierwszej kolejności przyjrzymy się temu, z jaką częstotliwością
różne strategie migracyjne pojawiają się w różnych formach rodzin. Związek

ten jest istotny statystycznie (χ2(24)=127,8; p<0,001). Warto zacząć od tego, że
migracje są bardziej prawdopodobne (p<0,05) w rodzinach monoparentalnych,
szczególnie w rodzinach samotnego ojca (32,6% w ogólnej liczbie rodzin
samotnych ojców). Wśród rodzin samotnych matek odsetek gospodarstw
transnarodowych wyniósł nieco ponad jedną czwartą (26,7%). Najrzadziej
migracja zdarza się w rodzinach wielopokoleniowych (18,1%).
Migracja

Brak migracji

Razem

Rodzina samotnego ojca

32,6%

67,4%

100%

Rodzina samotnej matki

26,7%

73,3%

100%

Rodzina biparentalna nuklearna

19,4%

80,6%

100%

Rodzina biparentalna poszerzona

18,1%

81,9%

100%

Tabela 8 Związek pomiędzy wystąpieniem zagranicznych wyjazdów zarobkowych a strukturą rodziny. Źródło: UCZ

Można postawić kilka hipotez dla wyjaśnienia takiego rozkładu danych.
Wyższy niż w całej populacji udział migrantów w rodzinach monoparentalnych
został zaobserwowany także podczas poprzedniego badania. Dość
zdroworozsądkowym wyjaśnieniem wydaje się sytuacja ekonomiczna –
status finansowy gospodarstwa domowego z jednym pracującym dorosłym
może częściej wymuszać włączenie migracji jako strategii bilansowania
budżetu domowego. Hipotezę tę potwierdza fakt, że dzieci w rodzinach
samotnych rodziców istotnie częściej korzystają z dofinansowanych posiłków
(χ2(8)=16,2; p=0,04): odsetek wyniósł 9,9% dla rodzin biparentalnych, 13,2%
dla rodzin samotnych ojców i 13,6% samotnych matek. Ponadto dzieci
z rodzin monoparentalnych gorzej oceniają sytuację finansową swoich
domów (χ2(32)=179; p<0,001) – przy 83,1% ocen pozytywnych dzieci z rodzin
biparentalnych, w rodzinach samotnych ojców mamy 60,5%, a samotnej matki
63,4% wskazań in plus.

Wyjaśnieniem relatywnie niskiej stopy migracji rodzicielskich w
rodzinach poszerzonych może być po pierwsze bardziej tradycyjne podejście
do wzorów rodziny, na co może wskazywać wybranie stosunkowo rzadkiego
modelu rodziny (wskazało na nią niespełna 12% badanych uczniów), zaś po
drugie specyficzna alokacja klasowa – w grupie tej nadreprezentowane są
rodziny rolnicze. W rodzinie poszerzonej żyje 23% uczniów posiadających
ojca – rolnika, a np. wśród uczniów, których ojciec reprezentuje wolny zawód
- 10,6%.
Jeśli wziąć pod uwagę jedynie wyjazdy przekraczające dwa miesiące
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(a zatem zgodnie z kryteriami przyjmowanymi m.in. przez Główny Urząd
Statystyczny) zmniejsza się zróżnicowanie pomiędzy rodzinami nuklearnymi a
poszerzonymi – co logicznie wiąże się z nadreprezentacją w tej drugiej formie
rodzin rolniczych, prawdopodobnie częściej szukających zatrudnienia przy
pracach sezonowych, natomiast hierarchia prawdopodobieństwa wystąpienia
migracji pozostaje bez zmian. Nadal najczęściej na okres 2-12 miesięcy migrują
samotni ojcowie (17,1% próby), dalej samotne matki (7,6%), choć różnica
z rodzinami biparentalnymi wynosi już jedynie nieco ponad jeden punkt
procentowy. Migracje rodziców z rodzin biparentalnych zdarzają się niemal
trzy razy rzadziej (6,2%) niż w przypadku rodzin samotnych ojców. Przy tej
długości wyjazdu zróżnicowanie częstotliwości migracji w zależności od
struktury rodziny nie jest istotne statystycznie (χ2(8)=10,7; p=0,2).
Tabela 9 Związek pomiędzy wystąpieniem migracji zagranicznych trwających od dwóch do
dwunastu miesięcy a strukturą rodziny. Źródło: UCZ
Migracja

Brak migracji

Razem

Rodzina samotnego ojca

17,1%

82,9%

100%

Rodzina samotnej matki

7,6%

92,4%

100%

Rodzina biparentalna nuklearna

6,2%

94%

100%

6%

92,2%

100%

Rodzina biparentalna poszerzona

Istotność różnic powraca przy migracjach długotrwałych, trwających
powyżej jednego roku (χ2(8)=98,9; p<0,001). O ile więcej niż dwumiesięczne
wyjazdy samotnych ojców zdarzają się niemal trzykrotnie częściej niż w
przypadku rodziców z rodzin biparentalnych, samotni ojcowie podejmują
długotrwałe migracje już ponad pięciokrotnie częściej (10,9% do 1,9%).
Pojawia się ponownie wyraźna różnica pomiędzy rodzinami samotnych matek
(7,5%) a rodzinami biparentalnymi (1,9%).
Tabela 10 Związek pomiędzy wystąpieniem migracji zagranicznych przekraczających dwanaście miesięcy a strukturą rodziny. Źródło: UCZ
Migracja

Brak migracji

Razem

Rodzina samotnego ojca

10,9%

89,10%

100%

Rodzina samotnej matki

7,5%

92,50%

100%

Rodzina biparentalna nuklearna

1,9%

98,10%

100%

Rodzina biparentalna poszerzona

1,9%

98,10%

100%
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Liczba dzieci i faza rozwoju rodziny
W rodzinach badanych uczniów najczęściej była dwójka dzieci (41,2%).
Rodziny z trójką dzieci stanowiły 23,5%, z jednym – 20,6%. Więcej niż troje
dzieci to niespełna 15% obserwacji. Przeciętna liczba dzieci (mediana) to dwoje,
najliczniejsza rodzina miała ich jedenaścioro. Jak zauważa Izabela Szczygielska
wraz ze wzrostem rozmiarów rodziny spada prawdopodobieństwo migracji
(Szczygielska, 2013, str. 67). Zebrane dane nie potwierdzają tej konstatacji –
nie udało się zaobserwować istotnych statystycznie różnic (p>0,05) pomiędzy
rodzinami o różnej liczbie dzieci jeśli chodzi o podejmowanie zagranicznych
wyjazdów zarobkowych, strategie i długość tych wyjazdów. Niemniej można
zauważyć, że w rodzinach z więcej niż trójką dzieci odsetek migrantów jest o
2,3 punktu procentowego niższy niż w rodzinach z jednym lub dwójką dzieci,
choć różnica ta nie jest istotna statystycznie.

Wykres 9 Liczba dzieci w rodzinach badanych uczniów. Źródło: UCZ

Na podstawie metaanalizy szeregu badań Ewa Kępińska wykazuje, że
wiek dzieci ma istotny wpływ na charakterystykę migracji matki ale nie ojca
(Kępińska, 2008, str. 50). W omawianych badaniach ta zależność znalazła
potwierdzenie – nie zaobserwowano istotnego statystycznie związku pomiędzy
podejmowaniem migracji przez ojców a wiekiem najmłodszego dziecka w
rodzinie (χ2(4)=2,5; p=0,59), natomiast wystąpiła istotna statystycznie zależność
w przypadku wyjazdów zarobkowych matek (χ2(4)=16,5; p=0,002). Migracje
matek dzieci w wieku niemowlęcym, przed objęciem opieką przedszkolną i
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w wieku przedszkolnym są stosunkowo rzadkie – odpowiednio 5,4%, 4,9%
oraz 6,2% danej frakcji. Nieznaczny wzrost w pierwszym okresie życia dziecka
może świadczyć o tym, że zgodnie z supozycją Izabeli Szczygielskiej bardziej
mobilne są rodziny w początkowej fazie (po urodzeniu pierwszego dziecka)
(Szczygielska, 2013, str. 67).
Uzyskane wskaźniki są wyraźnie wyższe niż w poprzednich badaniach.
W 2008 roku migracja matek dzieci poniżej trzeciego roku życia występowała
poniżej błędu z próby – obecnie mamy do czynienia z wyjazdem co dwudziestej
z nich. Może to świadczyć o zakorzenianiu się kultury migracyjnej, w której
dopuszczalna staje się migracja matek najmłodszych dzieci, bądź przemianie
kulturowych ról rodzicielskich i przeniesieniu części odpowiedzialności za
opiekę nad najmłodszymi dziećmi na osoby inne niż matka. Niemniej silniejsze
powiązanie decyzji migracyjnych matek niż ojców z wiekiem dziecka – a zatem
zmienna opisującą intensywność opieki – wskazuje, że tradycyjne skrypty
genderowe pozostają w mocy również w rodzinach transnarodowych.

Wykres 10 Podejmowanie wyjazdów zarobkowych przez matki w zależności od wieku najmłodszego dziecka. Źródło: UCZ
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Dzieci z rodzin transnarodowych
Jak wspomnieliśmy wyżej, istotnym czynnikiem determinującym
częstotliwość migracji matek jest wiek dziecka – widać wyraźną zmianę wraz
z ukończeniem przez najmłodsze dziecko w rodzinie szesnastego roku życia.

W rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi zagraniczne wyjazdy
zarobkowe rodziców są o 1,4 punku procentowego rzadsze, jednak różnica ta
nie jest istotna statystycznie (χ2(1)=0,16; p=0,69).

Wykres

11

Niepełnosprawność

a zagraniczne
Źródło: UCZ

wyjazdy

zarobkowe

rodzica.

Niepełnosprawność dziecka nie różnicuje istotnie (p>0,05) żadnych
strategii migracyjnych – jedynie w przypadku migracji długotrwałych,
trwających dłużej niż 12 miesięcy, poziom istotności wyniósł 90,5% (χ2(1)=2,8;
p=0,095), a zatem względnie blisko zakładanego poziomu istotności 95%.
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Wykres 12 Niepełnosprawność dziecka a podejmowanie długotrwałych migracji. Źródło: UCZ

Podobnie płeć i wiek dziecka nie jest czynnikiem wpływającym na
strategie migracyjne. We wszystkich strategiach migracyjnych, zarówno jeśli
chodzi o płeć migranta, migracje podwójne czy długość rozłąki, nie uzyskano
poziomu istotności większego lub równego 95%.

Alokacja klasowa rodzin migracyjnych

Znaczenie klasy społecznej można rozpatrywać na kilku poziomach. Z
jednej strony alokacja klasowa strukturyzuje samo doświadczanie migracji –
wskazywałem na ten podział przywołując migracje elity politycznej i robotników
z drugiej połowy XIX wieku. Można powtórzyć za Manuelem Castellsem, że
migracja elit jest w pewnym sensie ich immanentną cechą – przedstawiciele tych
grup społecznych funkcjonują w przestrzeni transnarodowej (Castells, 2007). Z
drugiej strony znacznie liczniejsza migracja przedstawicieli i przedstawicielek
klas mniej prestiżowych i mniej predestynowanych do korzystania z
globalizacji sprawia, że strumień migracyjny staje się spolaryzowany
(Bryceson & Vuorela, 2002). Przedstawiciele elit dysponują większą swobodą
przemieszczania się i w konsekwencji ich rozłąka z rodziną rzadziej będzie
nosić charakter permanentny niż w przypadku klas niższych, o mniejszym
kapitale ekonomicznym, kulturowym i społecznym. To funkcjonowanie rodzin
transnarodowych w przestrzeni przepływów doskonale sportretowała Maria
Chee w badaniach rodzin bogatych biznesmenów pochodzących z Tajwanu
(Chee, 2005).
Z drugiej strony habitus klasowy różnicuje praktyki i doświadczenia,
w tym te dotyczące dzieci. W dalszej części analizy spróbujemy przetestować
hipotezę o związku pomiędzy alokacją klasową a różnorodnymi konsekwencjami
funkcjonowania w strukturze transnarodowej.

Jak udało się ustalić w trakcie omawianych badań, wykształcenie matki
nie jest istotnie (p>0,05) związane ani z prawdopodobieństwem migracji, ani
ze strategiami migracyjnymi lub długością rozłąki. Zaobserwowano istotny
związek ze strategiami migracyjnymi ojców. Wykształcenie istotnie (χ2(4)=18,2;
p=0,001) różnicuje podejmowanie wyjazdów trwających łącznie od dwóch do
dwunastu miesięcy. Są one dwukrotnie częstsze wśród ojców z wykształceniem
średnim (12,2%) niż wyższym (6,1%), co jest sprzeczne z ogólną tendencją
do podejmowania migracji przez osoby lepiej wykształcone (GrabowskaLusińska & Okólski, 2009). Możliwe, że najaktywniejsi migranci zdecydowali
się na strategię osiedleńczą całej rodziny, przez co nie są widoczni w próbie
realizowanej na terenie Polski.

Wykres 13 Wykształcenie ojca (opiekuna) a podejmowanie migracji trwających od dwóch do
dwunastu miesięcy. Źródło: UCZ

Zależność ta utrzymuje się przy wyjazdach długotrwałych, choć tutaj
poziom istotności jest nieco poniżej progu 95% (χ2(4)=9,2; p=0,055). Nie
ma istotnych (p>0,05) różnic pomiędzy mężczyznami z wykształceniem
podstawowym, średnim, zasadniczym zawodowym i pomaturalnym, natomiast
ponownie ojcowie z wykształceniem wyższym podejmują migracje ponad
dwukrotnie rzadziej niż ci z wykształceniem średnim.
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Wykres 14 Wykształcenie ojca (opiekuna) a podejmowanie migracji powyżej dwunastu miesięcy. Źródło: UCZ

Wykształcenie ojców, podobnie jak matek, nie wpływa (p>0,05) na
prawdopodobieństwo podejmowania migracji naprzemiennych (χ2(4)=4,2;
p=0,372) lub jednoczesnych (χ2(4)=6,8; p=0,145). A zatem pierwszy wskaźnik
alokacji klasowej – wykształcenie – wpływa jedynie na strategie migracyjne
mężczyzn. Może to wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze wskaźnik ten może
mieć mniejszą moc dyskryminacyjną w stosunku do matek w związku z ogólnie
lepszym ich wykształceniem, wynikającym z deprecjacji kobiet na rynku pracy.
Wyższym wykształceniem legitymowało się 34,5% matek badanych uczniów
i 28% ich ojców. Po drugie osoby lepiej wykształcone, posiadające wyższe
kompetencje językowe i bardziej aktywne mogą częściej wybierać migracje
osiedleńcze, przez co nie są widoczne w badaniu realizowanym na terenie Polski.
Przyjrzyjmy się drugiej zmiennej – wykonywanemu zawodowi, uznawanemu
za silny wskaźnik alokacji klasowej (Domański, 2007) (Domański, Sawiński, &
Słomczyński, 2007).

Rodzaj aktywności zawodowej i przynależność do kategorii zawodowej
okazały się istotnymi determinantami decyzji migracyjnych zarówno ojców
(opiekunów), jak i matek (opiekunek).

Aktywność zawodowa istotnie różnicuje tendencje do migracji wśród
ojców (χ2(11)=94,3; p<0,001). Analiza profili kolumnowych pokazuje istotną
(p<0,05) nadreprezentację pracowników fizycznych (migrowało 27,5% ojców
reprezentujących tę kategorię zawodową) i wykwalifikowanych (24,2%)
oraz osób samozatrudnionych (25,2%). Z kolei w kategoriach pracowników
istotnie rzadziej podejmujących migracje mamy emerytów i rencistów (6,7%

osób z tej kategorii zawodowej), pracowników biurowych (9,3%), rolników
i najemnych robotników rolnych (6,7%) oraz pracowników handlu i usług
(10,6%). Stosunkowo nieduża reprezentacja osób bezrobotnych pokazuje, że
w tej grupie eksport nadwyżki siły roboczej za granicę jest ograniczony.

Wykres 15 Podejmowanie zagranicznych wyjazdów zarobkowych przez ojców (opiekunów) w
podziale na zawód wykonywany. Źródło: UCZ

Wśród matek, podobnie jak wśród ojców obserwujemy istotne
zróżnicowanie w zależności od reprezentowanej kategorii zawodowej
(χ2(11)=30,7; p=0,001), choć różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami z
uwagi na ogólnie niższy poziom migracji nie są już tak wyraźne. Analiza profili
kolumnowych pokazuje, że migracja istotnie (p<0,05) częściej występuje
wśród pracowników fizycznych (12,8% matek reprezentujących tę kategorię
zawodową podejmowało wyjazdy zarobkowe), natomiast najrzadziej wśród
pracowników biurowych (3,2%).
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Wykres 16 Podejmowanie zagranicznych wyjazdów zarobkowych przez matki (opiekunki) w
podziale na zawód wykonywany. Źródło: UCZ

Warto zwrócić uwagę, że kategoria zawodowa wpływa na podjęcie
decyzji o migracji, ale nie determinuje czasu trwania rozłąki ani w przypadku
ojca (χ2(33)=34,2; p=0,41), ani matki (χ2(30)=37,1; p=0,17). Wpływa za to na
strategie migracyjne. Przyjrzyjmy się im w odniesieniu do zawodu ojca
(χ2(33)=129; p<0,001).

Jak pokazują dane zebrane w poniższej tabeli, w kilku przypadkach
następuje nadreprezentacja określonych kategorii zawodowych w wybranych
strategiach migracyjnych. O takiej istotnej (p<0,05) nadreprezentacji możemy
mówić w odniesieniu do migracji podwójnych wyższych kadr kierowniczych
(5,9% wskazań w kategorii przy wartości brzegowej 3,2%, standaryzowana
reszta skorygowana przekracza wartość krytyczną 1,96). Jest to jedyna
grupa zawodowa, w której mamy do czynienia z ponadprzeciętnie częstą
migracją podwójną. W przypadku wykwalifikowanego personelu, osób
samozatrudnionych i robotników fizycznych mamy do czynienia z istotną
(p<0,05) nadreprezentacją pojedynczych migracji ojców, co wiąże się z
tendencjami omówionymi powyżej. Odsetek migracji wyniósł odpowiednio
20% dla ojców pracujących jako personel wykwalifikowany, 23% dla osób
samozatrudnionych i 22,5% dla robotników fizycznych przy wartości brzegowej
14,1%. W przypadku tej ostatniej grupy mamy również do czynienia z istotną

nadreprezentacją pojedynczych migracji kobiet: 4,8% wobec przeciętnej
wartości dla całej populacji 2,8%. Podobnie istotnie częściej migrują bezrobotne
kobiety – odsetek pojedynczych wyjazdów w tej grupie wyniósł 6,7%. Warto
zwrócić uwagę na te dwa wskazania, gdyż w tych kategoriach mieszczą się
prawdopodobnie szeroko opisywane w literaturze migracje do prac domowych
i opiekuńczych (Anderson, 2000) (Baldassar & Merla, 2014) (Charkiewicz &
Zachorowska-Mazurkiewicz, 2009) (Engster, 2009) (Hoschschild, 2001) (Lutz,
2011) (Parrenas, 2003).
Z kolei wśród kategorii zawodowych niedoreprezentowanych przy
poszczególnych strategiach migracyjnych znajdziemy pracowników handlu
i usług oraz rolników – w tych grupach istotnie (p<0,05) rzadziej niż w całej
populacji migrują ojcowie. Migracje pojedyncze ojców (opiekunów) miały
miejsce w 9,3% rodzin mężczyzn pracujących w handlu i usługach i 7,1%
rolników i pracowników rolnych, przy wartości brzegowej wynoszącej 14,9%.
Może to świadczyć o dostatecznej podaży pracy na rynkach lokalnych w tych
kategoriach zawodowych.
Interesującą kategorią są osoby żyjące z rent i emerytur. Grupa ta cechuje
się istotnie niższą niż reszta populacji aktywnością migracyjną. Mężczyźni
emeryci i renciści rzadziej podejmują migracje pojedyncze (6,7% wobec
przeciętnej 14,1%). Do wyników należy jednak podejść z dużą ostrożnością z
uwagi na małoliczną reprezentację dzieci rodziców z tej kategorii w próbie –
może to wynikać z faktu, że rodzice badanych uczniów są względnie młodą
populacją.
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Tabela 11 Kategoria zawodowa ojca respondenta a strategie migracyjne *standaryzowana
reszta skorygowana. Źródło: UCZ

Struktura wyjazdów zarobkowych za granicę

Brak

Wyższe kadry kierownicze:
np. Prezes, dyrektor

Inteligencja, wolne zawody:
nauczyciel, wykładowca,
artysta, architekt, lekarz

Pracownicy średniego
szczebla: kierownik,
menedżer, specjalista

Pracownicy biurowi:
urzędnik, sekretarka,
asystent, referent

Handel i usługi: sprzedawca, kasjer, fryzjer, kelner,
przedstawiciel handlowy

Właściciel firmy zatrudniający pracowników

Właściciel firmy nie zatrudniający pracowników

Personel wykwalifikowany,
np. W fabryce, na budowie,
brygadier, pielęgniarka

Robotnik fizyczny, np.
Przy pracach porządkowych, salowa

Rolnik, pracownik rolny

Emeryt, rencista

Bezrobotny

Ogółem

Tylko
ojciec
(opiekun)

Tylko matka
(opiekunka)

Obydwoje rodzice
(opiekunowie)

Ogółem

N

182

22

4

13

221
100,0%

%

82,4%

10,0%

1,8%

5,9%

Srs*

0,9

-1,8

-0,9

2,4

N

169

23

8

9

209

%

80,9%

11,0%

3,8%

4,3%

100,0%

Srs*

0,4

-1,3

0,9

1,0

N

229

32

7

4

272

%

84,2%

11,8%

2,6%

1,5%

100,0%

Srs*

1,8

-1,2

-0,3

-1,7

N

75

7

3

1

86

%

87,2%

8,1%

3,5%

1,2%

100,0%

Srs*

1,7

-1,6

0,4

-1,1

N

215

23

7

3

248

%

86,7%

9,3%

2,8%

1,2%

100,0%

Srs*

2,8

-2,3

0,0

-1,8

N

225

35

2

7

269

%

83,6%

13,0%

0,7%

2,6%

100,0%

Srs*

1,6

-0,5

-2,2

-0,6

N

80

26

5

2

113
100,0%

%

70,8%

23,0%

4,4%

1,8%

Srs*

-2,5

2,8

1,1

-0,9

N

539

147

18

30

734
100,0%

%

73,4%

20,0%

2,5%

4,1%

Srs*

-5,0

5,3

-0,7

1,6

N

227

75

16

16

334

%

68,0%

22,5%

4,8%

4,8%

100,0%

Srs*

-5,8

4,6

2,3

1,8

N

369

30

10

11

420

%

87,9%

7,1%

2,4%

2,6%

100,0%

Srs*

4,4

-4,4

-0,6

-0,7

N

96

7

2

0

105

%

91,4%

6,7%

1,9%

0,0%

100,0%

Srs*

3,0

-2,2

-0,6

-1,9

N

60

8

5

2

75

%

80,0%

10,7%

6,7%

2,7%

100,0%

Srs*

0,0

-0,9

2,0

-0,3

N

2466

435

87

98

3086

%

79,9%

14,1%

2,8%

3,2%

100,0%
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Różnice regionalne
Podobnie jak w badaniu z 2008 roku zaobserwowano istotne różnice
pomiędzy regionami jeśli chodzi o intensywność zagranicznych wyjazdów
zarobkowych wśród rodziców (χ2(15)=54,2; p<0,001). Zmieniła się jednak
mapa aktywności migracyjnej. W pierwszej edycji badania województwa o
najwyższym natężeniu zjawiska to opolskie (43% uczniów z doświadczeniem
wyjazdu zarobkowego przynajmniej jednego rodzica), zachodniopomorskie
(37,2%),
warmińsko-mazurskie
(35,1%),
świętokrzyskie
(34,4%),
podkarpackie (33,7%). W kolejnym badaniu pięć województw o najwyższej
stopie wyjazdów zarobkowych rodziców to: zachodniopomorskie (28,7%),
lubuskie (26,5%), podkarpackie (26,4%), warmińsko-mazurskie (25,3%),
wielkopolskie (24,2%).
Tabela 12 Porównanie intensywności wyjazdów zarobkowych rodziców w obydwu falach
badania. Źródło: UCZ

2008

2014

Wyjazd zarobkowy minimum jednego rodzica

Dolnośląskie

Nie

Tak

Ogółem

Nie

Tak

Ogółem

N

184

75

259

195

62

257

%

71,0%

29,0%

100,0%

75,9%

24,1%

100,0%

Kujawskopomorskie

N

131

50

181

228

62

290

%

72,4%

27,6%

100,0%

78,6%

21,4%

100,0%

Lubelskie

N

99

38

137

271

64

335

%

72,3%

27,7%

100,0%

80,9%

19,1%

100,0%

N

95

36

131

97

35

132

%

72,5%

27,5%

100,0%

73,5%

26,5%

100,0%

N

195

33

228

214

37

251

%

85,5%

14,5%

100,0%

85,3%

14,7%

100,0%

Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie

Podkarpackie
Podlaskie

N

103

31

134

311

84

395

%

76,9%

23,1%

100,0%

78,7%

21,3%

100,0%

N

388

42

430

489

80

569

%

90,2%

9,8%

100,0%

85,9%

14,1%

100,0%

N

73

55

128

103

25

128

%

57,0%

43,0%

100,0%

80,5%

19,5%

100,0%

N

120

61

181

159

57

216

%

66,3%

33,7%

100,0%

73,6%

26,4%

100,0%

N

99

20

119

121

34

155

%

83,2%

16,8%

100,0%

78,1%

21,9%

100,0%

Dzisiejsza mapa mobilności rodziców pokazuje kilka interesujących
procesów. W migracjach rodziców nie są widoczne województwa o dużych
tradycjach migracyjnych ale stosunkowo dobrej sytuacji na lokalnym rynku
pracy lub korzystnym położeniu geograficznym względem krajowych rynków
pracy (np. Podlasie). Uwagę zwraca przejście Opolszczyzny z pozycji lidera do
grupy województw o średnim poziomie aktywności wyjazdowej rodziców.
Tu jednak warto zwrócić uwagę, że migracje rodzicielskie nie są regulowane
wyłącznie czynnikami ekonomicznymi – dominująca
w społeczności
lokalnej mniej lub bardziej tradycyjna wizja rodziny może przełożyć się
na intensywność migracji zarobkowych. Województwa są ponadto przede
wszystkim jednostkami administracyjnymi, często niejednorodnymi pod
kątem rozwoju technologicznego czy gospodarczego, poziomu bezrobocia, jak
również lokalnych kultur migracyjnych. Przykładem niech będą opisywane
przez Roberta Rauzińskiego różnice w strategiach migracyjnych rdzennych i
napływowych mieszkańców województwa opolskiego (Rauziński, 2000).

Aktywność migracyjna rodziców jest szczególnie dobrze widoczna na
ścianie zachodniej, co najprawdopodobniej wynika z bliższej dostępności do
zagranicznych rynków pracy. Warto przypomnieć, że przed wejściem Polski do
Unii Europejskiej województwa te lokowały się w grupie o średnim odpływie
migracyjnym (Grabowska-Lusińska & Okólski, 2008).

Wykres 17 Intensywność zagranicznych wyjazdów zarobkowych rodziców w przekroju przez
województwa. Źródło: UCZ.
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Podstawowe wyjaśnienia takiej hierarchii to niska podaż pracy na
rynku lokalnym, a co wskazuje stała obecność województw podkarpackiego
i warmińsko-mazurskiego. Z drugiej strony czynnikiem nakładającym się na
dostęp do pracy jest bliskość zagranicznych rynków pracy: bierzemy pod uwagę
również krótkotrwałe wyjazdy zarobkowe, więc województwa na zachodniej
granicy będą charakteryzowały się wyższym nasyceniem takiej formy migracji.
Argumentem za tą hipotezą jest stały poziom odpływu z województwa
lubuskiego (27,5% w 2009 i 26,5% w 2014 roku).

Możliwe, że w województwach o pierwotnie wysokim odpływie część
migracji nabrała charakteru osiedleńczego i jako taka nie jest widoczna w
omawianym badaniu. Kolejna hipoteza, którą można postawić to ustabilizowanie
poziomu migracji po pierwotnym okresie wzmożonej mobilności, w miarę
nabywania przez społeczności lokalnej wiedzy o faktycznych możliwościach
zarobkowania za granicą. Warto też pamiętać, że pierwsze badanie obejmowało
okres bezpośrednio przed kryzysem finansowym z 2008 roku, natomiast
drugie – czas wychodzenia gospodarek najważniejszych krajów przyjmujących
ze stagnacji. Być może dlatego pomimo udostępnienia polskim pracownikom
kolejnych rynków pracy mamy do czynienia ze zmniejszeniem intensywności
wyjazdów zarobkowych wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Na migrację rodziców nie wpływa istotnie specyfika typu gminy
(χ (2)=3,8; p>0,05). Odsetek uczniów, którzy w ciągu trzech poprzednich lat
doświadczyli wyjazdu zarobkowego przynajmniej jednego rodzica w gminach
wiejskich wyniósł 18,9% zaś miejskich 21,4%. Różnica nie jest istotna
statystycznie; nieznacznie mniejszy odsetek w gminach miejskich łączy się
logicznie z opisywaną powyżej mniejsza mobilnością przestrzenną rolników i
pracowników rolnych.
2

Wykres 18 Mobilność rodziców mieszkających w gminach wiejskich i miejskich.
Źródło: UCZ
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Konsekwencje wyjazdów zarobkowych
rodziców i opiekunów
Rachunek zysków i strat wynikających z zagranicznych migracji
zarobkowych jest z założenia trudny – wynika to przede wszystkim z prób
zestawienia ze sobą różnych płaszczyzn życia rodziny (Gizicka, 2011, str.
41). Jak podsumowuje Ernestine Avila, znaczna część badaczy po stronie
pozytywów umieszcza przede wszystkim korzyści ekonomiczne, przekładające
się na poprawę jakości zdrowia i edukacji dzieci, zaś po stronie negatywów
konsekwencje emocjonalne (Avila, 2008, str. 39). Wioletta Danilewicz wskazuje
na poprawę sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, podniesienie
samodzielności, urefleksyjnienie znaczenia więzi łączących poszczególne
osoby, odzyskanie poczucia bezpieczeństwa w przypadku migracji członków
rodziny zaburzających jej funkcjonowanie, przyspieszenie socjalizacji dzieci.
Po stronie kosztów wymienia brak uczestnictwa rodziców w codziennym życiu
dzieci, odczucie osamotnienia, osłabienie jakości opieki, więzi, brak wspólnego
czasu wolnego, stabilizacji rytmu życia rodziny trudności wychowawcze,
rozpad małżeństwa (Danilewicz, 2007, strony 162-163). Przeprowadzona
przez Joannę Korczyńską analiza badań sprzed 2000 roku wskazuje na koszty
w postaci osłabienia emocjonalnych więzi, poszukiwania nowych partnerów,
obciążenie pozostających w kraju członków rodziny obowiązkami domowymi
oraz zyski: „oczyszczające” oddziaływanie rozstania, ukazanie odpowiedzialnej
postawy rodzica, usamodzielnienie ekonomiczne (Korczyńska, 2003, strony
159, por. 176).
Jednak, jak zauważa Wioletta Danilewicz, „pomimo podobieństwa i
powtarzalności sytuacji, każda rodzina w inny sposób radzi sobie z podobnymi
okolicznościami. Jeśli nawet zauważam wyraźny, powtarzający się wskaźnik np.
rozpadu rodziny, to ten sam czynnik w niektórych rodzinach nie jest sprawcą
nie tylko rozpadu, ale wręcz nie odgrywa żadnej roli w losach tej rodziny”
(Danilewicz, 2010, str. 337).
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Relacje w rodzinie w sytuacji zagranicznych wyjazdów
zarobkowych rodziców i opiekunów
W pierwszej kolejności spróbujemy rozstrzygnąć, w jakim zakresie
funkcjonowanie w strukturze transnarodowej wpływa na przemianę opieki.
Jak pokazują badania z wielu krajów, w kulturach o matrycentrycznych
wzorach rodziny migracja ojca nie zmienia zasadniczo profilu opieki nad
dzieckiem, która i tak pozostaje w gestii kobiety (Parreñas, 2005) (Dreby, 2010).
Badania prowadzone w Polsce przez socjologów morskich nad rodzinami
marynarskimi pokazują identyczny wzorzec – w przypadku nieobecności ojca
opieka (i szereg innych odpowiedzialności) pozostaje przy matce, jakkolwiek
nieliczni ojcowie usiłowali włączyć się w wychowanie podczas pobytu w domu
lub – w ograniczonym ówczesną technologią zakresie – „ojcować” z dystansu
(Janiszewski, 1976). Jednak dzisiejsza technologia umożliwia uczestniczenie
przez migranta w życiu rodziny w zakresie niedostępnym poprzednim
pokoleniom, zarówno dzięki nowym technologiom komunikacyjnym (Madianou
& Miller, 2012), jak i upowszechnieniu taniego transportu. Pochodzący z Polski
migranci w krajach EU dodatkowo korzystają z – w zależności od wybranego
kraju docelowego – bliskości geograficznej i braku granic administracyjnych.
Jest to skądinąd istotny element czyniący sytuację migrantów poakcesyjnych
uprzywilejowaną w porównaniu np. z migrantami transatlantyckimi (Walczak,
2008A).
W poprzednich badaniach, posługując się skalą postrzegania postaw
rodzicielskich (PCR) Roe i Selingmana wykazywaliśmy, że w rodzinach
transnarodowych nie następuje proces zastąpienia emocjonalnego - analiza
postrzegania przez dziecko postaw rodziców nie pokazuje, aby miejsce
potencjalnie zwolnione przez migranta zostało (w sensie emocjonalnym) zajęte
przez drugiego z rodziców (Kozdrowicz & Walczak, 2008). W specyficznych
warunkach pozostające z dziećmi matki z rodzin transnarodowych zaczynają
odgrywać model intensywnego macierzyństwa (Parreñas, 2005). Pojęcie to
pierwotnie oznaczało ukształtowany w obrębie kulturowej roli płciowej model
rodzicielstwa, w którym matka inwestuje znaczący kapitał energii, czasu i
środków ekonomicznych w wychowanie dzieci. Taki model stawia matkę w roli
głównego opiekuna (Hays, 1996). Warto od razu wspomnieć, że odpowiedzi
badanych uczniów wskazują na silnie matrycentryczny model rodziny – o
pomoc do matki zwraca się w „zawsze” lub „często” 80,3% respondentów, do
ojca – 57,2%.
Zobaczmy zatem, czy wyjazdy zarobkowe wpływają na strukturę opieki
i relacji w rodzinie. Jako pierwszą baterię wskaźników relacji wykorzystamy
odwoływanie się do pomocy różnych znaczących aktorów (podzielonych na
trzy obszary: grupa krewniacza, grupa rówieśnicza, instytucje wychowawcze)
w sytuacjach trudnych dla respondenta.
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W przypadku migracji zarobkowej ojca istotne zmiany wskaźników
uzyskano w dwóch kategoriach: grupie krewniaczej i opiece instytucjonalnej.
Wśród uczniów, których ojcowie (opiekunowie) wyjeżdżali w celach
zarobkowych można zauważyć istotny spadek częstotliwości odwoływania
się do pomocy migrujących ojców (χ2(3)=9,9; p=0,019, spadek z 58,8% do
52,7% łącznych wskazań na wartości „zawsze” i „często” ) oraz rodzeństwa
(χ2(3)=9,56; p=0,023). W przypadku odwoływania się do pomocy braci i sióstr
respondentów można było zauważyć spadek o 3,2 punktu procentowego we
wskazaniach na wartości „zawsze” i „często” oraz wzrost o 5,8 p.p. dla wartości
„nigdy”.
Niestety dostępne dane nie pozwalają stwierdzić, na ile ta zmiana jest
efektem rozluźnienia więzi po wyjeździe jednego z rodziców, a na ile rodziny
transnarodowe rekrutują się z rodzin o specyficznej strukturze relacji. Warto
podkreślić, że w przypadku zagranicznego wyjazdu zarobkowego ojca nie
ulega istotnej (χ2(3)=1,8; p=0,61) zmianie stosunek dzieci do matki (opiekunki).
Obserwacja ta pozostaje w zgodzie z przywoływanymi powyżej, opartymi na
badaniach jakościowych, wnioskami Rhacel Salazar Parreñas i Joanny Dreby.
Wyjazd ojca nie ma związku z intensyfikacją relacji z dziadkami, co może
wskazywac na skupienie odpowiedzialności za wychowanie na matce (χ2(3)=5,4;
p=0,14) zgodnie z ideologią intensywnego macierzyństwa (por. wyżej).

W obrębie relacji z grupą rówieśniczą nie występuje żadna istotna
statystycznie zmiana (p>0,05). Wyjazd ojca nie przekłada się na zacieśnienie
więzi z rówieśnikami z klasy (χ2(3)=3,96; p=0,27), otoczenia sąsiedzkiego
(χ2(3)=2,5; p=0,47), jak również partnerem/partnerką respondenta
(χ2(3)=4,6; p=0,2). Istotne zmiany możemy za to zaobserwować jeśli chodzi
o odwoływanie się do pomocy ze strony wychowawcy (χ2(3)=11; p=0,012)
lub innych nauczycieli (χ2(3)=13,66; p=0,003). Widać polaryzację w opiniach
badanych uczniów – z jednej strony dzieci z rodzin transnarodowych częściej
wskazują, że odwołują się „zawsze” lub „często” do pomocy nauczycieli
(1,7 p.p. różnicy dla wychowawców i 1,3 p.p. dla pozostałych nauczycieli),
z drugiej dzieci, których ojcowie pracowali za granicą częściej wybierały
odpowiedź „nigdy” (różnica 4 p.p. dla wychowawców i 3,5 p.p. dla nauczycieli).
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Tabela 13 Gdy masz jakiś problem, to do kogo zwracasz się najczęściej z prośbą o pomoc?
Źródło: UCZ

Nieco bardziej ewidentną wydaje się sytuacja nieobecności matki.
Przywoływana już Rhacel Salazar Parreñas wskazuje, że filipińscy mężczyźni
pozostający z dzieckiem mają tendencję do transferowania odpowiedzialności
za opiekę na innych krewnych płci żeńskiej (Parreñas, 2005). Parreñas wiąze
to z kulturową konstrukcją męskości, podobnie jak inne badaczki wskazując, że
w kulturach separujących mężczyzn od sfery domowo-opiekuńczej najbardziej
prawopodobnym scenariuszem jest przeniesienie opieki na matkę lub siostrę
migrującej kobiety. Przypadki podjęcia przez pozostającego w domu mężczyzne
pełnej odpowiedzialności za opiekę są rzadkie (Gamburd, 2000).
W przypadku migracji polskich matek, wyraźną różnicą w porównaniu z
wyjazdem ojca jest nieco inna struktura przemian relacji w grupie krewniaczej.
O ile w przypadku wyjazdu ojca (opiekuna) zanotowaliśmy istotny (p<0,05)
spadek odwoływania się do (nieobecnego) ojca i rodzeństwa, o tyle w
przypadku matki istotne spadki dotyczą relacji z obydwojgiem rodziców, w tym
pozostającym w kraju ojcem. Wzrasta rola dziadków, co jest skądinąd zgodne z
opisywanymi powyżej wnioskami Parreñas.

Zmiana relacji z migrującą matką jest istotna statystycznie (χ2(3)=7,8;
p=0,05). Odsetek uczniów deklarujących permanentne lub częste odwoływanie
się o pomocy matki spada z 81% do 74,4%. Jeśli chodzi o przemiany relacji z
ojcem, istotny (χ2(3)=7,9; p=0,048) spadek wynosi 8,6 punktu procentowego.
Jednocześnie istotnie (χ2(3)=11,1; p=0,01) spada rola dziadków. Badani uczniowie
deklarują zwracanie się o pomoc do dziadków o 2,3 punktu procentowego
rzadziej w rodzinach transanrodowych niż lokalnych. Jednocześnie w
rodzinach z migrująca matką o 6,4 p.p. wzrasta udział uczniów w ogóle nie
szukających pomocy u dziadków. Jest to o tyle zaskakujące, że dziadkowie są
najważniejszejszymi opiekunami w przypadku migracji matki (por. dalej) –
być może taki rozkład pokazuje, że uczniowie inaczej wartościują sferę „usług”
domowych i opiekuńczych, a inaczej kwestię związków emocjonalnych z
opiekunami.
Podobnie jak w przypadku migracji ojca nie zachodzą istotne zmiany
w relacjach z grupą rówieśniczą (p>0,05). Migracje matek w przeciwieństwie
do wyjazdów zarobkowych ojców nie współwystępują z istotnymi zmianami w
relacjach z przedstawicielami instytucji wychowawczych.
Reasumując, warto zauważyć kilka charakterystycznych trendów.
Migracja jednego z rodziców współwystępuje z rzadszym sięganiem przez
ucznia po pomoc bliskich krewnych pozostających w kraju. Może to świadczyć o
rozluźnieniu więzi, ale też szybszym dojrzewaniu. Prawdopodobnie taki rozkład
danych wynika też z niskiego wartościowania sfery domowej i opiekuńczej
– badani uczniowie jednocześnie otrzymują od tych samych krewnych
więcej pomocy ale nie postrzegają ich jako źródła pomocy w sytuacjach
problematycznych. Interesująco wygląda też polaryzacja częstotliwości
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sięgania po pomoc ze strony przedstawicieli instytucji wychowawczych
(ograniczona wyłącznie do wychowawców i nauczycieli) - migracja przynosi
zmianę, ale zmiana ta nie jest jednoznaczna. Warto przypomnieć, że w badaniu
z 2008 roku ustaliliśmy, iż 45,7% uczniów, którzy poszukiwali pomocy u
wychowawcy, 60,5% zwracających się do pozostałych nauczycieli i 63,5% do
pedagoga szkolnego nie uzyskało wsparcia (Walczak, 2008B, str. 27).
Tabela 14 Gdy masz jakiś problem, to do kogo zwracasz się najczęściej z prośbą o
pomoc? Źródło: UCZ
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Relacje a strategie migracyjne
Przyjęta w danej rodzinie strategia migracyjna współwystępuje ze
zmianami relacji w zasadzie jedynie w obrębie grupy krewniaczej: dotyczą
one relacji z ojcem (χ2(9)=21,5; p=0,01), rodzeństwem (χ2(9)=17,5; p=0,04) i
dziadkami (χ2(9)=17,4; p=0,04). Strategie migracyjne nie wpływają na relacje
uczniów z matkami (χ2(9)=11,6; p=0,24). Analizę przemian relacji z ojcem w
przypadku jego wyjazdu przedstawiliśmy powyżej. Warto jednak zwrócić
uwagę, że to nie migracja ojca jest najsilniejszą determinantą zmian w relacjach
– najwyraźniejsze zmiany w stosunku do ojca widać podczas migracji matki.
Niemal dwa razy częściej niż w przypadku rodziny lokalnej lub innych strategii
migracyjnych badani wskazywali, że w ogóle nie szukają pomocy u ojca
lub opiekuna (20,3% wskazań), najrzadziej też wybierali wartość „zawsze”
(14,4%). Kolejne wyraźne zmiany zachodzą w przypadku pojedynczej migracji
ojca lub migracji podwójnej – istotnie (p<0,05) wzrasta udział wskazań na
wartość „rzadko”, która przy obydwu strategiach stanowi dominantę.

Wykres 19 Odwoływanie się do pomocy ojca w zależności od strategii migracyjnych. Źródło:
UCZ

Interesująco przedstawiają się dane o zmianie relacji z dziadkami.
Wbrew zdroworozsądkowym oczekiwaniom na intensywniejsze relacje z
dziadkami wpływa migracja ojca: odsetek uczniów deklarujących ciągłe lub
częste szukanie pomocy u dziadków wzrasta wtedy do 29,4%, punkt procentowy
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więcej niż w przypadku rodzin lokalnych. Z kolei wyjazd zarobkowy matki
przyczynia się do rzadszego szukania wsparcia u dziadka lub babci - odpowiedzi
„zawsze” i „często” wybrało 5,3 punktu procentowego mniej respondentów niż
w przypadku wyjazdu samego ojca. Uczniowie z rodzin migrujących matek
sięgają rzadziej po pomoc dziadków niż uczniowie z rodzin lokalnych lub z
rodzin wybierających inne strategie migracyjne. 35,3% z nich w ogóle nie szuka
wsparcia u tej grupy krewnych. Dla porównania w rodzinach lokalnych odsetek
ten wyniósł 28,6%.

Wykres 20 Odwoływanie się do pomocy dziadków w zależności od strategii migracyjnych.
Źródło: UCZ

Jak wspominaliśmy, strategie migracyjne nie różnicują istotnie
korzystania z pomocy przedstawicieli grupy rówieśniczej czy instytucji
wychowawczych. Jest wszakże jeden wyjątek – w przypadku migracji matek
i podwójnych obserwujemy istotną zmianę w odwoływaniu się do pomocy ze
strony księży lub innych duchownych (χ2(9)=17; p=0,047). Wskazało na nią 8,2%
dzieci migrujących matek i 7,3% z rodzin charakteryzujących się podwójną
migracją, w kontraście do 5,4% w rodzinach lokalnych.
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Wykres 21 Odwoływanie się do pomocy księży lub innych duchownych w zależności od strategii migracyjnych. Źródło: UCZ

Jak wspominaliśmy wcześniej, dominującą strategią migracji
podwójnych są wyjazdy naprzemienne. Przyjrzyjmy się teraz najrzadszemu
wariantowi, kiedy rodziców nie ma w domu w tym samym czasie.

W sytuacji migracji jednoczesnej zmianie ulegają relacje respondenta
z matką (χ2(3)=13,5; p=0,004), ojcem (χ2(3)=17,8; p<0,001) i dziadkami (χ2(3)=8;
p=0,045). Jak pokazują rozkłady zestawione na poniższym wykresie, migracja
rodziców współwystępuje z wyraźnym spadkiem częstotliwości poszukiwania
u nich pomocy przez dziecko. W przypadku matek mamy do czynienia z
przejściem z poziomu 80,5% do 58,8% łącznie wskazań na wartości „zawsze”
i „często”. W stosunku do ojców spadek jest jeszcze bardziej gwałtowny – z
57,5% do 21,9%. Istotnie, choć już nie tak spektakularnie zmienia się stosunek
do dziadków – o 1,2 p.p. wzrasta odsetek uczniów deklarujących permanentne
lub częste poszukiwanie pomocy u dziadków; jednocześnie o 7,8 p.p. wzrasta
odsetek wskazań na wartość „nigdy”. A zatem – tak jak sygnalizowaliśmy
wcześniej – w przypadku migracji rodzicielskich relacje z dziadkami ulegają
polaryzacji. Część badanych dąży do zacieśnienia więzi, część wskazuje na ich
rozluźnienie.
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Wykres 22 Odwoływanie się do pomocy ze strony najbliszych krewnych w przypadku migracji jednoczesnej. 1 oznacza migrację jednoczesną, 2 brak migracji lub inna strategię migracyjną. Źródło: UCZ

Przemiany struktury opieki
W badaniach nad przemianami opieki widoczny jest wzrost roli
dziadków i – wspomniane powyżej – stosunkowo niewielkie zaangażowanie
pozostających w kraju ojców. Rola poszczególnych aktorów z opiece zależy od
specyfiki migracji – płci migranta, strategii migracyjnej, długości rozłąki, jak
i – oczywiście – od struktury rodziny. W pierwszej fazie badań w 2008 roku
wykazywaliśmy, że w przypadku migracji matki rolę najważniejszego opiekuna
przejmują dziadkowie, a dopiero po przekroczeniu roku rozłąki rodzina
konsoliduje się z powrotem wokół ojca (Walczak, 2008B). Podkreślenie
roli dziadków jest też widoczne w innych badaniach. Jak zauważa Joanna
Korczyńska, dziadkowie przejmują opiekę w jednej piątej rodzin, w takiej samej
grupie – przyjaciele i inni krewni (Korczyńska, 2003, str. 157). W badaniu
Krzysztofa i Małgorzaty Przybycień poziom zaangażowania dziadków w opiekę
nad dziećmi z rodzin transnarodowych wyniósł 43%. 46% dzieci wskazało
na rodzica przebywającego w kraju, 11% - na innych krewnych (Przybycień
& Przybycień, 2011, str. 74). Hierarchia uzyskana w badaniu z 2008 roku dla
migracji pojedynczych wyglądała następująco: ¾ rodzic pozostający w kraju,
dziadkowie (niespełna 16%), dorosłe rodzeństwo (4,2%) (Walczak, 2008B, str.
21). Jak widać odsetki wskazań w poszczególnych badaniach są istotnie różne,
co wynika po pierwsze z metody doboru próby i reprezentowanych w niej
strategiach migracyjnych, a po drugie z różnego doboru wskaźników.

W obecnym badaniu zamiast wskazania jednego opiekuna poprosiliśmy

respondentów o uhierarchizowanie. Dodatkowo uczniowie mieli możliwość
nadawania opiekunom tych samych rang, w sytuacji kiedy uznawali, że dane
osoby mają taki sam wkład w opiekę. Stąd suma wskazań przekracza wielkość
próby.

W przypadku wyjazdu jednego rodzica najważniejszą opiekunką
pozostaje matka (57% wskazań). Ogółem rodzice pozostający w kraju skupili
71,1% wskazań, a zatem odsetek zbliżony do wyniku z 2008 roku. Dziadkowie są
wskazywani częściej niż ojcowie (34%). Pozostałe kategorie są już małoliczne.
Blisko 4% badanych na pierwszym miejscu wskazało ciotkę (siostrę ojca lub
matki). Niespełna 3% innych krewnych to przede wszystkim rodzeństwo lub
kuzynostwo respondenta. Opieka sprawowana przez znajomych rodziców,
sąsiadów bądź płatne opiekunki należy do rzadkości.

Wykres 23 Osoby opiekujące się uczniami w trakcie nieobecności rodzica.
*badani mogli wskazywać opiekunów jako równorzędnych, stąd suma wskazań przekracza
100%. Źródło: UCZ
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Postrzeganie domu w rodzinach transnarodowych
Jak wspominaliśmy wcześniej, jedną z przyczyn kontrowersji
dookoła rodzin transnarodowych jest zmiana sposobu funkcjonowania
gospodarstwa domowego. Rodzina żyjąca w rozproszeniu terytorialnym nie
tworzy gospodarstwa domowego w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.
Aby zmierzyć postrzeganie rodzinnego domu w ankiecie skierowanej do
uczniów umieściliśmy prośbę o dokończenie zdania Kiedy myślę o moim domu,
czuję… Odpowiedzi badanych zostały zakodowane w czterech kategoriach:
pozytywnych, neutralnych, negatywnych i ambiwalentnych. Przyjrzyjmy się
temu, jak wyjazdy zarobkowe rodziców wpływają na rozkłady tych kategorii.
Sam fakt wyjazdu zarobkowego nie różnicuje istotnie odczuć ucznia
(χ (3)=6,9; p=0,074).
2

Wykres 24 Percepcja domu rodzinnego a uwzględnieniem wszystkich strategii migracyjnych
łącznie. Źródło: UCZ

Czynnikiem istotnie różnicującym odczucia dzieci jest płeć migrującego
rodzica. W przypadku choćby krótkotrwałego wyjazdu zarobkowego matki
(opiekunki) mamy do czynienia z istotną statystycznie zmianą (χ2(3)=10,97;
p=0,012). W grupie dzieci, których matki podjęły migrację o 3,9 punktu
procentowego spada liczba pozytywnych określeń własnego domu, a niemal
dwukrotnie (z 4,9% na 8,7%) zwiększa się odsetek opisów negatywnych.
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Wykres 25 Percepcja domu rodzinnego a zagraniczny wyjazd zarobkowy matki (opiekunki) w ciągu trzech lat poprzedzających badanie. Źródło: UCZ

Zależność ta nie występuje w przypadku migracji zarobkowej ojca (χ2(3)=2,6;
p=0,46), choć – jak pokazywaliśmy wcześniej – ojcowie częściej wybierają bardziej
intensywne strategie migracyjne, w większym stopniu separujące ich od lokalnego
życia rodzinnego. Ponownie zatem dochodzi do głosu matrycentryczność wzoru
polskiej rodziny.

Wykres 26 Percepcja domu rodzinnego a zagraniczny wyjazd zarobkowy ojca (opiekuna) w ciągu
trzech lat poprzedzających badanie. Źródło: UCZ
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Kolejnym czynnikiem istotnie związanym ze zmianą postrzegania
rodzinnego domu jest długość rozłąki (χ2(3)=17,2; p=0,045). Możemy
zaobserwować spadek udziału określeń pozytywnych wraz z wydłużaniem
się czasu rozłąki – z 91,6% w rodzinie lokalnej do 85% w przypadku
migracji długotrwałych. Niestety małe liczebności utrudniają wnioskowanie
co do pozostałych frakcji. Pewnym ograniczeniem są też arbitralnie przyjęte
przedziały: najczęściej wskazywanymi okresami rozłąki z matką były dwa i
trzy miesiące, więc zastosowanie kryterium „gusowskiego” dwóch miesięcy
podzieliło sztucznie tę grupę.
Tabela

15

Postrzeganie

domu

a
długość
Źródło: UCZ

wyjazdu

matki

(opiekunki).

Kiedy myślę o moim domu, czuję...
OkreOkreśle- Określe- Określeślenia
nia ponia neu- nia neOgółem
ambiwazytywne tralne
gatywne
lentne
Brak mobilności

Łączny czas wyjazdu matki w ciągu
trzech lat poprzedzających badanie
(w miesiącach)

Do dwóch
miesięcy

Pow. 2 Do 12
miesięcy

Powyżej 12
miesięcy

Ogółem

N

2954

94

164

13

3225

%

91,6%

2,9%

5,1%

,4%

100,0%

N

81

2

7

1

91

%

89,0%

2,2%

7,7%

1,1%

100,0%

N

52

2

6

1

61

%

85,2%

3,3%

9,8%

1,6%

100,0%

N

17

0

2

1

20

%

85,0%

0,0%

10,0%

5,0%

100,0%

N

3104

98

179

16

3397

%

91,4%

2,9%

5,3%

,5%

100,0%
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Wydaje się, że istotność związku pomiędzy długością nieobecności
matki a percepcją domu może być pozorna i stanowić pochodną istotnego
dychotomicznego podziału migracja/brak migracji. Wyraźnie wskazują na to
rozkłady określeń pozytywnych oraz negatywnych i obojętnych w odniesieniu
do czasu rozłąki mierzonego w miesiącach (nie w przedziałach). Jak możemy
zobaczyć na zamieszczonym poniżej wykresie blokowym, występowanie
określeń pozytywnych w przypadku ponadprzeciętnie długotrwałych migracji
matek w liczbach bezwzględnych jest wyraźnie wyższe niż negatywnych lub
neutralnych.

Wykres 27 Postrzeganie domu a długość wyjazdu matki (opiekunki). Źródło: UCZ

Argumentem za hipotezą o „zerojedynkowym” oddziaływaniu migracji
na postrzeganie domu może być brak istotnego wpływu strategii migracyjnych
na percepcję własnego domu (χ2(4)=3,6; p>0,05). Jakkolwiek możemy
zaobserwować zmniejszenie się udziału określeń pozytywnych (o 5,6 p.p.) na
rzecz negatywnych (wzrost o 3,6 p.p.), różnice te nie są istotne statystycznie.
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Wykres 28 Postrzeganie domu a strategie migracyjne. Źródło: UCZ

Analizując zmiany więzi na skutek rozłąki nie można zapomnieć, że
również w przypadku migracji kobiet, przy zwiększonej długości wyjazdów
i teoretycznie najmniej korzystnych dla utrzymywania więzi strategiach
migracyjnych dominuje pozytywne postrzeganie domu rodzinnego. Około
dziewięć na dziesięć dzieci z rodzin transnarodowych wypowiedziało się in
plus.
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Komunikacja w obrębie rodzin transnarodowych
Wpływ technologii na migrację to bardzo złożone zjawisko. Z jednej
strony zmiany technologiczne są jednym z najważniejszych czynników
stymulujących przepływy migracyjne – podaż pracy wymuszona zmianami
technologicznymi dostarcza motywacji do migracji, a technologie transportu
zapewniają możliwości przemieszczenia (Castles & Miller, 2011) (Castells,
2007). Z drugiej strony rozwój technologii komunikacyjnych daje nowe
możliwości utrzymywania więzi pomiędzy migrantem a rodziną mieszkającą
w kraju pochodzenia. Jak zauważają badający filipińską migrację zagraniczną
Mirca Madianou i Daniel Miller, popularne kiedyś listy, telefony i kasety audio,
a później wideo zastąpiła telefonia komórkowa i CMC (Computer Mediated
Communication). Oznacza to, że migrant zamiast sporadycznego kontaktu
z domem ma możliwość ustawicznego pozostawania w interakcji z rodziną.
Madianou i Miller opisują filipińskie sprzątaczki i opiekunki, które z odległości
tysięcy kilometrów za pośrednictwem kamer internetowych czytają dzieciom
książki, obserwują rodzinne posiłki i uroczystości, smsami przypominają
o wzięciu lekarstw, telefonicznie rozwiązują trudne sytuacje i monitorują
aktywność swoich pociech w Internecie (Madianou & Miller, 2012). Zwiększona
intensywność kontaktów pozawala na zredukowanie emocjonalnych kosztów
rozłąki (Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 2002).
Warto jednak zwrócić uwagę, że dostęp do nowych technologii
komunikacyjnych jest powiązany z alokacją klasową gospodarstwa domowego
(GUS, 2012, str. 94), więc rodziny o niższym poziomie wykształcenia, dochodów,
mieszkające na terenach wiejskich będą miały mniejsze możliwości korzystania
z tych rozwiązań. Ponadto, jak zauważają Madianou i Miller, możliwość ciągłego
zdalnego uczestniczenia w życiu rodzinnym likwiduje ochronną otoczkę
dookoła migranta, zmuszając go (w szczególności kobiety) do uczestniczenia
w codziennych konfliktach i problemach (Madianou & Miller, 2012, str. 75 i
passim).
W polskiej rzeczywistości podstawowym narzędziem kontaktu migranta
z rodziną pozostaje telefon – wskazało na niego ponad trzy czwarte badanych
uczniów z rodzin transnarodowych (por. Danilewicz, 2010). Ponad połowa
badanych (54%) korzystała z wideorozmów (Skype). Pozostałe wskazania są
już rzadsze – poprzez portale społecznościowe (Facebook, Nasza Klasa itp.)
kontaktuje się niespełna 15% respondentów, 13% używało komunikatorów.
Mniej niż co dziesiąta rodzina korzystała z poczty elektronicznej, co dwudziesta
sięgała po tradycyjne listy.
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Tabela 16 Sposoby utrzymywania kontaktu z rodzicem/rodzicami w trakcie rozłąki. Pytanie
wielokrotnego wyboru, udziały nie sumują się do 100. Źródło: UCZ

Sposób kontaktu

N

(100%=851)

Telefon

645

75,8%

Wideorozmowy

460

54,1%

Portale społecznościowe

124

14,6%

Komunikatory tekstowe

111

13,0%

E-mail

81

9,5%

Listy

46

5,4%

Brak kontaktu

28

3,3%

Kariera edukacyjna dzieci z rodzin
transnarodowych
Badania nad wpływem migracji zarobkowej na edukację
w znaczącej części zasadzają się na sondażach opinii nauczycieli, kadry
kierowniczej i pedagogów. Joanna Dreby w oparciu o opinie nielosowej próby
dyrektorów meksykańskich szkół wskazała na wpływ wyjazdów zarobkowych
na wcześniejsze kończenie kariery edukacyjnej, częściowo wyjaśniane
dołączaniem przez starsze dzieci do rodziców (Dreby, 2010). Z kolei badania
Rhacel Salazar Parreñas na Filipinach pokazały – na niewielkiej, jakościowej
próbie – zaburzenie kariery edukacyjnej na skutek obniżenia kontroli
rodzicielskiej (Parreñas, 2005, str. 153). W ramach badań prowadzonych przez
śląskie Kuratorium Oświaty na nielosowej próbie ustalono, że w niespełna
5% szkół podstawowych i blisko 29% szkół gimnazjalnych fakty wyjazdu
rodziców wpłynął negatywnie na spełnianie obowiązku szkolnego, zaś w 28%
szkół podstawowych i w ponad 55% gimnazjów przyczynił się do obniżenia
wyników w nauce. W niemal 29% szkołach podstawowych i 60% gimnazjach
pojawiły się problemy wychowawcze (kłamstwa, wagary, złe przyzwyczajenia,
konflikty) (Miłkowska, 2009).

Badania oparte o sondaże opinii kadry pedagogicznej czy
kierowniczej na ogół wykazują negatywny związek pomiędzy nieobecnością
rodziców a wynikami w nauce i problemami wychowawczymi.
Zresztą opinie nie tylko tej grupy zawodowej wskazują na niekorzystne
korelacje, są one widoczne także w sondażach na reprezentatywnych
próbach (Gizicka, Gorbaniuk, & Szyszka, 2010) (White, 2011). Mankamentem
takiego rozwiązania metodologicznego jest trudność w szacowaniu skali
zjawiska: badani dyrektorzy i nauczyciele mogą odnosić się do uogólnionego
doświadczenia, generalizując skrajne przypadki na całą grupę dzieci z
rodzin transnarodowych. Istotne jest także ryzyko odtwarzania stereotypu
„eurosieroctwa”, modelujące postrzeganie i interpretację przebiegu kariery
edukacyjnej ucznia. Psychologiczne mechanizmy tego procesu pokazują
Sławomir Trusz i Magdalena Kwiecień (Trusz & Kwiecień, 2012). Ponadto
porównanie danych pochodzących od uczniów i od pedagogów pokazuje, że
w regionach, w których nie ma rozwiniętych tradycji migracyjnych i wyjazd
zarobkowy jest postrzegany jako anomijna strategia, pracownicy szkoły
po prostu nie znają rzeczywistej skali migracji wśród rodziców swoich
uczniów (Walczak, 2008B). Posługiwanie się zgeneralizowanym obrazem
rodzin transnarodowych było widoczne w sondażu prowadzonym wśród
nauczycieli w ramach tego projektu. Na pytanie o istotność problemu migracji
rodzicielskich w odniesieniu do systemu edukacji jako całości twierdząco
odpowiedziało 94% badanych, w odniesieniu do własnej szkoły – 54,6%.
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A zatem migracje rodzicielskie są sytuowane w kontekście nieco abstrakcyjnej
(z perspektywy doświadczenia pojedynczego nauczyciela) całości zwanej
systemem edukacyjnym, rzadziej w kontekście własnej szkoły.

Wykres 29 Ocena istotności migracji rodzicielskich, źródło: NAU

Dyscyplina
Problem z szacowaniem zmiany polega na złożoności systemu, który
jest analizowany. Silny kulturowy konstrukt rodziny lokalnej sprawia, że
widząc zróżnicowanie w wynikach poszukujemy jego przyczyn w nieobecności
rodzica por. (Trusz & Kwiecień, 2012). Może być to mylące, jeśli badana
grupa nie jest homogeniczna. Dość dobrze udokumentowanym twierdzeniem
w socjologii edukacji jest wpływ alokacji klasowej na osiągnięcia ucznia
(Bourdieu & Passeron, 1990) (Sawiński, 2008) (IBE, 2011). Jeśli wśród rodzin
transnarodowych mamy do czynienia z nierówną reprezentacją różnych klas
społecznych, obraz migrantów może odzwierciedlać obraz zróżnicowania
klasowego a nie samej rozłąki jako takiej. Jak wspominaliśmy wyżej, wśród
rodzin transnarodowych pewne kategorie zawodowe są nadreprezentowane,
a zatem analizę wpływu migracji na szkolne funkcjonowanie ucznia warto
prowadzić kontrolując tę zmienną.
Warto zaznaczyć, że w opinii nauczycieli migracja przyczynia się do
zaburzenia kariery edukacyjnej dziecka. I tak najwięcej nauczycieli, bo więcej
niż dziewięciu na dziesięciu określiło jako prawdopodobne obniżenie ocen,
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85% obniżenie frekwencji a 81,2% brak punktualności.

Wykres 31 Prawdopodobieństwo zaburzenia kariery edukacyjnej ucznia z rodziny transnarodowej w opinii nauczycieli, źródło: NAU.

Chcąc określić na ile przewidywania nauczycieli są trafne, skonstruujemy
model dodatkowo uwzględniający płeć i wiek ucznia. Uzasadnieniem jest
opisywane w literaturze zróżnicowanie rozwoju psychospołecznego chłopców
i dziewcząt, konstrukty kulturowe różnicujące oczekiwania nauczycieli i
przebieg kariery edukacyjnej uczniów i uczennic, a także również różny
poziom zapotrzebowania na zaangażowanie rodziców w edukację w zależności
od wieku dziecka (IBE, 2011) (Hill & Tyson, 2009) (Patall, Cooper, & Civey
Robinson, 2008) (Kasprzak, Kołodziejczyk, & Walczak, 2012). Oczywiście na
osiągnięcia uczniów wpływają także inne czynniki – niezależnie od determinant
leżących po stronie środowiska nauki, takich jak zaangażowanie nauczycieli,
jakość wyposażenia, specyfika grup rówieśniczych (Meighan, 1993), niemniej
konstruowany model nie ma na celu nomotetycznego wyjaśnienia determinant
kariery edukacyjnej, a jedynie porównanie znaczenia różnych czynników,
aby móc adekwatnie zinterpretować wpływ migracji rodzicielskich na
doświadczenia szkolne dziecka.
Przyjrzyjmy się zatem oddziaływaniu czterech predyktorów: wyjazd
zarobkowy przynajmniej jednego rodzica, płeć ucznia, etap edukacyjny, zawód
wykonywany matki (opiekunki ucznia). Zmienną zależną będzie pierwszy ze
wskaźników zaburzeń w karierze edukacyjnej: spóźnienia na lekcje. Zmienna
ta została zrekodowana do dychotomicznej postaci, gdzie za niewystępowanie
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zjawiska uznaliśmy częstotliwość mniejszą niż kilka razy do roku, za
występowanie raz w miesiącu lub częściej.

Uzyskany model w regresji logistycznej dla zmiennej zależnej
„spóźnianie się na lekcje” jest istotny (p<0,01), choć jakość dopasowania jest
niska (R2Cox-Snell=0,084; R2Nagelkerke=0,132). Jak można zobaczyć w poniższej tabeli,
wszystkie predykatory uzyskały istotne (p<0,05) wartości współczynnika
χ2 Walda. Najwyższe wartości ilorazu szans uzyskano dla kolejno dla
płci ucznia (dwukrotne zwiększenie prawdopodobieństwa spóźnienia),
wyjazdu zarobkowego przynajmniej jednego rodzica (nieco ponad 50%
prawdopodobieństwa spóźnień), etap edukacyjny (prawdopodobieństwo
wzrasta o 13% wraz z przechodzeniem przez ucznia przez kolejne etapy
edukacyjne). Wartość ilorazu szans dla zawodu wykonywanego matki jest bliski
1, a zatem pomimo istotnego wyniku trudno jest tu wnioskować o kierunku
wpływu.
Tabela 17 Predyktory w regresji logistycznej. Zmienna zależna „spóźnienia na lekcje” . Źródło: UCZ

B

Błąd standardowy

Wald

Df

Istotność

Exp(b)

Wyjazd zarobkowy przynajmniej
jednego rodzica

,414

,113

13,502

1

,000

1,513

Zawód wykonywany
matki (opiekunki ucznia)

-,030

,014

4,726

1

,030

,971

Płeć ucznia

,694

,095

53,540

1

,000

2,002

Etap edukacyjny

,121

,008

204,902

1

,000

1,129

-3,648

,239

232,586

1

,000

,026

Stała

Reasumując, możemy stwierdzić, że dla pojawienia się problemów z
dyscypliną fakt wyjazdu rodzica ma nieco mniejsze znaczenie niż płeć ucznia.
Istotny jest też wiek poziom edukacyjny (im starszy uczeń, tym większe
prawdopodobieństw spóźnień) oraz alokacja klasowa. Pozostałe wskaźniki z
tego bloku (brak pracy domowej i nieusprawiedliwione nieobecności) uzyskały
zbliżone modele regresji logistycznej, których omówienie tutaj pominiemy.
Przyjrzyjmy się zatem zmianom wskaźników dyscypliny dla homogenicznych
grup płciowych.
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W przypadku uczennic jedyne istotne różnice w tendencji do spóźniania
się na lekcje pojawiają się kiedy migruje ojciec (χ2(5)=15,5; p=0,008), natomiast
nie współwystępują one z wyjazdami matek (χ2(5)=9,3; p=0,097). Różnica
polega na większym udziale wskazań na spóźnianie się raz lub kilka razy w
miesiącu (o 3,7 p.p.) i raz lub kilka razy w tygodniu (o 2,7 p.p.) wśród uczennic
z migrującym ojcem.

Wykres 32 Wyjazd zarobkowy ojca a częstotliwość spóźnień uczennic na lekcje. Źródło: UCZ

Wpływ nieobecności ojca na prawdopodobieństwo wystąpienia
problemów z punktualnym przychodzeniem na lekcje utrzymuje się również
w odniesieniu do uczniów (χ2(5)=18,6; p=0,002). Zmienia się jednak specyfika
zależności – wśród dzieci z rodzin transnarodowych częściej pojawiają się
wskazania na codzienne spóźnienia (wzrost o 3 p.p.) i sporadyczne (kategoria
raz lub kilka razy w roku, zmiana o 6,1 p.p.). Wpływ nieobecności matki
pozostaje nieistotny (χ2(5)=9,7; p=0,083), co może pokazywać oddziaływanie
kulturowej roli ojca w dyscyplinowaniu w realizacji codziennych obowiązków
dzieci.
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Wykres 33 Wyjazd zarobkowy ojca a częstotliwość spóźnień uczniów na lekcje. Źródło: UCZ

W przypadku chłopców wyjazd matki ma jednak większe znaczenie niż
w przypadku dziewcząt. Wydaje się, że kolejne wskaźniki mogą pokazywać
kulturowo specyficzne zaangażowanie matki w edukację dziecka (Kasprzak,
Kołodziejczyk, & Walczak, 2012). I tak pojawia się istotne zróżnicowanie jeśli
chodzi o nieodrabianie prac domowych (χ2(5)=13; p=0,023). Podobnie jak w
przypadku spóźnień, tak i tutaj istotne statystycznie (p<0,05) różnice możemy
zaobserwować dla permanentnego (wzrost o 7,5 p.p.) oraz sporadycznego
nieodrabiania prac domowych (9,7 p.p.).

Wykres 34 Wyjazd zarobkowy matki a częstotliwość nieodrabiania lekcji przez uczniów.
Źródło: UCZ

Kolejnym wskaźnikiem istotnie zmieniającym się w przypadku uczniów,
ale nie uczennic, wraz z wyjazdem zarobkowym matki jest częstotliwość
nieusprawiedliwionych nieobecności (χ2(5)=14,8; p=0,011). W odróżnieniu
od dwóch poprzednich wskaźników dyscypliny istotnie wzrasta (p<0,05)
wyłącznie udział uczniów z ustawicznym (codziennym) problemem z
wagarowaniem (o 3,2 p. p.).

Wykres 35 Wyjazd zarobkowy matki a częstotliwość opuszczania lekcji bez usprawiedliwienia przez uczniów. Źródło: UCZ
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Wyniki nauczania
W badaniach Wioletty Danilewicz, odwołujących się bezpośrednio do
doświadczeń uczniów, zostały przeanalizowane miedzy innymi następujące
obszary: wyniki w nauce, udzielanie dziecku pomocy w nauce, osiągnięcia
szkolne. Autorka przeprowadziła analizę porównawczą, odnosząc do siebie
wskaźniki dla dzieci z rodzin lokalnych i z rodzin transnarodowych. Danilewicz
zwraca uwagę na mniejszy udział ocen dobrych i nadreprezentację ocen
miernych w wynikach dzieci z rodzin rozłączonych. Uczniowie ci przeznaczają
mniej czasu na naukę, choć są w takim samym stopniu wspierani przez
rodziców jak ich rówieśnicy z rodzin lokalnych. Nie zaobserwowano istotnych
różnic w osiągnięciach szkolnych (funkcje pełnione przez uczniów w
klasach, zainteresowania, udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych, samorządność uczniowska, opinie nauczycieli) (Danilewicz, 2006,
strony 148-151).

Wykres 30 Wyniki w nauce, źródło: W. Danilewicz, 2006 s. 149

A zatem niekorzystne konsekwencje rozłąki ujawniają się w pewnych
wymiarach funkcjonowania ucznia. Można oczekiwać, że w zależności od wieku
ucznia nieobecność choćby jednego rodzica może przełożyć się obniżenie
wyników. Wiemy jednak, że migrują głównie ojcowie, którzy jak wskazują
wyniki badań na reprezentatywnych próbach, w mniejszym stopniu angażują
się w pomoc dzieciom (Kasprzak, Kołodziejczyk, & Walczak, 2012). Dlatego
w badaniach Danilewicz widać utrzymywanie się zaangażowania rodzica
(prawdopodobnie matki) w edukację dziecka.

66

67
Jak wskazywaliśmy w poprzednim podrozdziale, niektóre strategie
migracyjne mogą mieć istotny wpływ na wystąpienie problemów z frekwencją
i punktualnością. Jak wspominaliśmy wcześniej, 93,2% badanych nauczycieli
uważa, że migracje rodziców uprawdopodabniają obniżenie wyników ucznia.
Poszukamy teraz odpowiedzi na pytanie, czy wyjazd zarobkowy minimum
jednego rodzica ma wpływ na poziom ocen uzyskiwanych przez dziecko z
wykorzystaniem danych pochodzących od uczniów. W tym celu zebraliśmy
informacje o ocenach z matematyki, języka polskiego, przyrody, historii oraz
zachowania uzyskanych na koniec poprzedniego roku szkolnego, na półrocze i
spodziewanej ocenie na koniec bieżącego roku szkolnego.

We wszystkich przypadkach uzyskano istotny (p<0,05) spadek średnich.
Największe zróżnicowanie odnotowano dla ocen na koniec poprzedniego
roku szkolnego z matematyki: 3,3 w rodzinach transnarodowych wobec
3,6 w lokalnych (t(3361)=5,27, p<0,001). Jednocześnie wartości odchylenia
standardowego dla obydwu grup są zbliżone, co oznacza podobne rozproszenie
odpowiedzi.
Kolejna ocena charakteryzująca się największą rozbieżnością pomiędzy
dziećmi, których przynajmniej jeden rodzic wyjechał a resztą to zachowanie.
Obserwujemy tutaj spadek o 0,25 (t(964)=5,26, p<0,001).
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Tabela 18 Wyniki oceniania wewnątrzszkolnego a wyjazdy zarobkowe rodziców (opiekunów). Źródło: UCZ
N

Średnia

Sd

Wyjazd zarobkowy
minimum
jednego rodzica

Matematyka - ocena
na koniec poprzedniego roku szkolnego
Matematyka - ocena na półrocze
Matematyka - spodziewana ocena na
koniec tego roku
Język polski - ocena
na koniec poprzedniego roku szkolnego
Język polski - ocena na półrocze
Język polski - spodziewana ocena na
koniec tego roku
Przyroda - ocena na
koniec poprzedniego
roku szkolnego
Przyroda - ocena na półrocze
Przyroda - spodziewana ocena na
koniec tego roku
Historia - ocena na
koniec poprzedniego
roku szkolnego
Historia - ocena
na półrocze
Historia - spodziewana ocena na
koniec tego roku
Zachowanie - ocena
na koniec poprzedniego roku szkolnego
Zachowanie - ocena na półrocze
Zachowanie - spodziewana ocena na
koniec tego roku

Test levene’a
jednorodności wariancji

Nie

2672

3,592

1,1817

Założono równość wariancji

Tak

691

3,326

1,2001

Nie założono równości wariancji

Nie

2943

3,367

1,1625

Założono równość wariancji

Tak

739

3,108

1,1590

Nie założono równości wariancji

Nie

2927

3,475

1,1776

Założono równość wariancji

Tak

745

3,238

1,1772

Nie założono równości wariancji

Nie

2663

3,692

1,0956

Założono równość wariancji

Tak

687

3,513

1,0912

Nie założono równości wariancji

Nie

2934

3,468

1,0877

Założono równość wariancji

Tak

742

3,301

1,0634

Nie założono równości wariancji

Nie

2908

3,601

1,0913

Założono równość wariancji

Tak

740

3,420

1,0803

Nie założono równości wariancji

Nie

2412

3,994

1,0690

Założono równość wariancji

Tak

629

3,801

1,0634

Nie założono równości wariancji

Nie

2656

3,837

1,0568

Założono równość wariancji

Tak

659

3,669

1,0467

Nie założono równości wariancji

Nie

2646

3,944

1,0756

Założono równość wariancji

Tak

677

3,762

1,0510

Nie założono równości wariancji

Nie

2617

3,863

1,1122

Założono równość wariancji

Tak

675

3,706

1,1213

Nie założono równości wariancji

Nie

2882

3,698

1,1061

Założono równość wariancji

Tak

701

3,565

1,1128

Nie założono równości wariancji

Nie

2869

3,793

1,1023

Założono równość wariancji

Tak

717

3,679

1,1368

Nie założono równości wariancji

Nie

2636

5,010

,9942

Założono równość wariancji

Tak

678

4,760

1,1289

Nie założono równości wariancji

Nie

2885

4,881

1,0052

Założono równość wariancji

Tak

711

4,660

1,1316

Nie założono równości wariancji

Nie

2844

4,901

1,0365

Założono równość wariancji

Tak

725

4,655

1,1538

Nie założono równości wariancji

Test trówności średnich

Df

Istotność
(dwustronna)

Różnica
średnich

5,270

3361

,000

,2666

5,222

1062,180

,000

,2666

5,423

3680

,000

,2592

5,433

1139,723

,000

,2592

4,910

3670

,000

,2372

4,911

1152,259

,000

,2372

3,823

3348

,000

,1791

3,832

1070,493

,000

,1791

3,744

3674

,000

,1666

3,795

1164,364

,000

,1666

4,052

3646

,000

,1817

4,076

1152,851

,000

,1817

4,027

3039

,000

,1925

4,039

984,824

,000

,1925

3,659

3313

,000

,1680

3,680

1016,850

,000

,1680

3,940

3321

,000

,1817

3,995

1067,241

,000

,1817

3,266

3290

,001

,1571

3,251

1042,224

,001

,1571

2,860

3581

,004

,1334

2,850

1061,992

,004

,1334

2,456

3584

,014

,1137

2,411

1077,168

,016

,1137

5,672

3312

,000

,2499

5,263

964,208

,000

,2499

5,108

3594

,000

,2206

4,756

1003,659

,000

,2206

5,584

3567

,000

,2466

5,240

1041,281

,000

,2466

F

Istotność

T

,018

,893

3,350

1,195

,000

1,864

,129

1,919

,476

,016

1,276

,001

1,576

26,359

27,866

20,540

,067

,274

,990

,172

,720

,166

,490

,899

,259

,980

,209

,000

,000

,000

Co ciekawe, można zauważyć istotną (p<0,05) choć słabą ujemną
korelację pomiędzy wynikami a długością wyjazdu ojca dla wszystkich czterech
przedmiotów uwzględnionych w ankiecie. Najwyższe współczynniki korelacji
rho wyniosły -0,2, zaś najniższe -0,1. Istotny związek pomiędzy ocenami a
długością rozłąki z matką jest rzadszy – zaobserwowano go jedynie w przypadku
dwóch przedmiotów. Może być to jednak efekt pozorny, wynikający z o wiele
większej powszechności migracji zarobkowych ojców niż matek. W przypadku
oceny z zachowania widać istotny związek zarówno z długością wyjazdu matki
( ρ =-0,15, p=0,046), jak i ojca ( ρ =-0,1, p=0,03). Logicznie wiąże się to z danymi
omówionymi w poprzedniej sekcji, wskazującymi na zaburzenia dyscypliny.
Podkreślić jednak należy, że wszystkie korelacje są słabe – nawet najsilniejszy
związek (długość rozłąki z matką a spodziewana ocena z matematyki) pozwala
na wyjaśnienie zaledwie 4% wariancji tej oceny. Gdyby dla zobrazowania
zmiany odnieść to wyników jednostkowych, to w przypadku ucznia, który w
trakcie semestru otrzymywał z przedmiotu przeciętnie dziesięć ocen dobrych
oznaczałoby to jedną ocenę dostateczną.
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Tabela 19 Korelacje (rho Spearmana) pomiędzy wynikami nauczania a długością wyjazdu
rodzica (opiekuna). Źródło: UCZ
łączny czas wyjazdu matki w
ciągu trzech lat poprzedzających badanie (w miesiącach)

łączny czas wyjazdu ojca w
ciągu trzech lat poprzedzających badanie (w miesiącach)

Współczynnik
korelacji
(rho)

Współczynnik
korelacji
(rho)

Istotność
(dwuN
stronna)

Istotność
(dwuN
stronna)

Matematyka - ocena na koniec
poprzedniego roku szkolnego/a

-,159*

,032

180

-,169**

,000

465

Matematyka - ocena na półrocze

-,178*

,014

190

-,196**

,000

498

Matematyka - spodziewana
ocena na koniec tego roku

-,208**

,004

187

-,178**

,000

498

Język polski - ocena na koniec
poprzedniego roku szkolnego/a

-,095

,209

177

-,085

,068

463

Język polski - ocena na półrocze

-,107

,142

189

-,164**

,000

500

Język polski - spodziewana
ocena na koniec tego roku

-,123

,097

184

-,172**

,000

499

Przyroda - ocena na koniec poprzedniego roku szkolnego/a

-,054

,501

156

-,120*

,014

423

Przyroda - ocena na półrocze

-,052

,503

167

-,144**

,002

448

Przyroda - spodziewana ocena na koniec tego roku

-,049

,529

164

-,103*

,027

461

Historia - ocena na koniec poprzedniego roku szkolnego/a

-,057

,458

175

-,155**

,001

452

Historia - ocena na półrocze

-,174*

,019

181

-,156**

,001

476

Historia - spodziewana ocena na koniec tego roku

-,174*

,021

175

-,122**

,007

484

Zachowanie - ocena na koniec
poprzedniego roku szkolnego/a

-,090

,237

175

-,081

,085

453

Zachowanie - ocena na półrocze

-,147*

,046

185

-,099*

,030

479

Zachowanie - spodziewana
ocena na koniec tego roku

-,094

,205

182

-,072

,114

489

*. Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 (dwustronnie).
**. Korelacja jest istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).

Pozostaje pytanie, na ile przyczyną zróżnicowania są wyjazdy
zarobkowe, na ile jest to efekt oddziaływania innych cech uczniów, które
nakładają się na podjęcie decyzji migracyjnej. W celu sprawdzenia tego
oddziaływania zbudowaliśmy model regresji liniowej, obejmujący cztery
istotne (p<0,05) predyktory: wyjazd ojca, wykształcenie ojca, płeć i rok
urodzenia ucznia. Warto zauważyć, że zagraniczny wyjazd zarobkowy matki
okazał się nieistotnym czynnikiem (p>0,05). Trzy z czterech predyktorów (płeć,
migracja i wykształcenie) to dychotomiczne zmienne jakościowe. Zmienną
wyjaśnianą jest średnia arytmetyczna z ocen ze wszystkich przedmiotów.
Model okazał się dobrze dopasowany do danych (F(4,1924)=121,47;p<0,001)
i wyjaśniał 20% wariancji zmiennej zależnej (R2skorygowane=0,2). Okazało się,
że z czterech predyktorów najważniejszą determinantą jest rok urodzenia
(beta=0,279, p<0,05), następnie wykształcenie ojca (beta=0,236, p<0,05), płeć
ucznia (beta=-0,205, p<0,05) i migracja ojca (beta=-0,076, p<0,05). A zatem
oddziaływanie alokacji klasowej jest ponad trzykrotnie większe niż migracji.
Jak pokazywaliśmy we wcześniejszych analizach, wykształcenie istotnie
różnicuje prawdopodobieństwo migracji, a w populacji ojców pracujących za
granicą mamy do czynienia z nadreprezentacją osób z wykształceniem średnim,
reprezentujących grupy zawodowe lokujące się niżej na skali prestiżu (por.
(Domański, Sawiński, & Słomczyński, 2007). Obniżenie wyników nauczania
jest w większej mierze konsekwencją specyfiki strumienia migracyjnego oraz
cech dziecka niż samej decyzji migracyjnej.
Tabela 20 Istotność i siła oddziaływania predyktorów. Źródło: UCZ

Model

Współczynniki niestandaryzowane

B

Błąd standardowy

(Stała)

-202,324

15,571

Rok urodzenia

,103

,008

Wyjazd ojca w ciągu trzech
lat poprzedzających badanie

-,164

Płeć ucznia
Wykształcenie ojca

Współczynniki standaryzowane

T

Istotność

-12,994

,000

,279

13,260

,000

,045

-,076

-3,612

,000

-,345

,035

-,205

-9,768

,000

,438

,039

,236

11,199

,000

Beta
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Jeśli teraz przyjrzymy się zmianom w wynikach kontrolując dwa
najważniejsze predyktory, można dostrzec kilka interesujących zjawisk. Po
pierwsze różnica pomiędzy średnimi ocen dla wszystkich przedmiotów rośnie
wraz z przechodzeniem ucznia przez kolejne etapy edukacyjne. Wyniki dzieci
z rodzin transnarodowych w szkołach podstawowych obniżają się o 0,15
(t(1037)=2,13, p=0,034), w gimnazjum o 0,18 (t(807)=2,29, p=0,022), w szkołach
ponadgimnazjalnych o 0,22 (t(708)=2,94, p=0,003).

Wykres 36 Zmiana średnich wyników nauczania w przekroju przez poziomy edukacyjne.
Źródło: UCZ

Można zatem wnioskować, że im starsze dziecko tym większe
ryzyko zaburzenia wyników nauczania. Zobaczymy jednak, że jest to efekt
oddziaływania kolejnego czynnika – alokacji klasowej.

Związek zmian w wynikach nauczania z wyjazdami zarobkowymi
w zależności od poziomu wykształcenia rodziców dziecka (jako wskaźnika
używamy tutaj wykształcenia ojca) jest równie interesujący. Jak wspominaliśmy
wyżej, migracja jest bardziej prawdopodobna wśród gorzej wykształconych
rodziców. I tylko wśród dzieci z rodzin ojców z wykształceniem niższym niż
wyższe notujemy istotny spadek wyników nauczania (t(1362)=3,04, p=0,002).
Natomiast wśród dzieci ojców z wykształceniem wyższym nie ma istotnej
zmiany wyników nauczania (t(544)=0,9, p=0,37). Zmiany zarysowują się
wyraźniej, kiedy popatrzymy na dane w przekroju przez poziomy edukacyjne.
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Tabela 21 Zmiana średniej ocen z matematyki, języka polskiego, historii, przyrody i zachowania na skutek wyjazdu zarobkowego ojca w ciągu trzech lat o poprzedzających badanie
w przekroju przez wykształcenie ojca i poziom edukacyjny dziecka. Źródło: UCZ

Zagraniczny wyjazd
zarobkowy ojca

szkoła podstawowa

szkoła gimnazjalna

szkoła ponadgimnazjalna

Wykształcenie ojca

Wykształcenie ojca

Wykształcenie ojca

inne niż
wyższe

wyższe

inne niż
wyższe

wyższe

inne niż
wyższe

wyższe

Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

Średnia

nie

4,17

4,53

3,75

4,24

3,67

4,10

tak

3,95

4,59

3,57

4,15

3,56

3,75

Jeśli zbadać istotność różnic dla poszczególnych frakcji okazuje się,
że istotna zmiana zachodzi w rodzinach z ojcem o wykształceniu innym niż
wyższe i dziećmi uczącymi się w szkołach podstawowych (t(176)=2,19, p=0,03)
oraz w rodzinach z najlepiej wykształconymi ojcami i dziećmi w szkołach
ponadgimnazjalnych (t(434)=2,39, p=0,017). Różnice pomiędzy rodzinami
lokalnymi a transnarodowymi maleją w rodzinach o niższym statusie
wykształceniowym i rosną w rodzinach z ojcami o wykształceniu wyższym w
miarę przechodzenia przez dziecko przez kolejne etapy edukacji.

Wykres 37 Różnica w średnich ocen pomiędzy uczniami z rodzin transnarodowych i lokalnych w przekroju przez poziom edukacyjny i wykształcenie ojca. Różnice oznaczone na niebiesko są istotne statystycznie (p<0,05). . Źródło: UCZ

Podsumowując można stwierdzić, że wyjazdy zarobkowe wpływają
istotnie na wyniki uczniów tylko w dwóch szczególnych przypadkach: kiedy
migruje ojciec z wykształceniem innym niż wyższe a dziecko jest w szkole
podstawowej lub gdy wyjeżdża mężczyzna z wykształceniem wyższym i
dzieckiem w szkole ponadgimnazjalnej. Wpisuje się to w trend widoczny w
danych – wzrost różnic dla rodzin o wyższym statusie wykształceniowym
wraz ze wzrostem wieku dziecka i odwrotną relację w pozostałych rodzinach.
Można postawić hipotezę, że prawidłowość ta wiąże się z różnymi aspiracjami
edukacyjnymi - im ambitniejsze cele stawiane przed dzieckiem, tym większe
zapotrzebowanie na zaangażowanie ze strony rodziców. Brak zróżnicowania w
rodzinach najlepiej wykształconych mężczyzn na poziomie szkoły podstawowej
może wynikać między innymi z mniej różnicującego charakteru edukacji
podstawowej: przy braku znaczącej selekcji różnice wynikające z nieobecności
jednego rodzica mogą być zaspokojone przewagą w dostępie do kapitału
kulturowego.

Zachowania ryzykowne: używanie nikotyny, alkoholu i
narkotyków

Większość badanych nauczycieli wskazuje, że wśród dzieci z rodzin
transnarodowych bardziej prawdopodobny jest wzrost ekspozycji na alkohol i
narkotyki. Odpowiednio 71,3% oraz 65,4% uznało je za prawdopodobne.

Wykres 38 Ocena prawdopodobieństwa zwiększonej ekspozycji dzieci z rodzin transnarodowych na alkohol i narkotyki w opinii nauczycieli, źródło NAU.
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Analizę rozpoczniemy od stworzenia modelu regresji logistycznej dla
zmiennej zależnej „sięganie po napoje o niskiej zawartości alkoholu”. Istotny
(p<0,05) model zawierał następujące predyktory: wyjazd przynajmniej
jednego rodzica, zawód wykonywany ojca, płeć ucznia i etap edukacyjny. Model
dał stosunkowo dobrą jakość dopasowania (R2Cox-Snell=0,253; R2Nagelkerke=0,406).
Wszystkie predyktory miały istotne (p<0,05) wartości współczynnika χ2
Walda. Najwyższe wartości ilorazu szans uzyskano dla etapu edukacyjnego
(bardzo wysoki, odstający współczynnik), dalej płci ucznia (blisko 60%
prawdopodobieństwo wzrostu zmiennej zależnej), wyjazdu zarobkowego
przynajmniej jednego rodzica (niespełna 50% prawdopodobieństwo) i
zawód wykonywany ojca3. Rola wieku i płci jest widoczna także w innych
badaniach (Sierosławski, 2011): wynika z tego, że chcąc ocenić wpływ migracji
zarobkowych na prawdopodobieństwo pojawienia się zachowań ryzykownych
należy kontrolować te dwa parametry.
Tabela 22 Czynniki warunkujące sięganie po napoje o niskiej zawartości alkoholu. Źródło:
UCZ

B

Błąd standardowy

Wald

Df

Istotność

Exp(b)

Wyjazd przynajmniej
jednego rodzica

,404

,136

8,845

1

,003

1,498

Zawód wykonywany ojca

-,041

,018

5,275

1

,022

,960

Płeć ucznia

,459

,111

16,957

1

,000

1,582

Etap edukacyjny

1,970

,086

520,374

1

,000

7,167

Stała

-6,747

,369

334,646

1

,000

,001

W dalszej analizie przyjrzymy się zatem wybranym wskaźnikom
ekspozycji na zachowania ryzykowne (kontakt z nikotyną, napojami o niskiej i
wysokiej zawartości alkoholu, pochodnymi konopi indyjskich) w podziale na
etapy edukacyjne i płeć ucznia.
3
Warto zauważyć, że wskaźniki wykształcenia i zawodu wykonywanego matki i ojca osiągają
zbliżone wartości ilorazu szans.

Wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych nie ma istotnego
zróżnicowania pomiędzy dziećmi z rodzin lokalnych i transnarodowych
(p<0,05) w odniesieniu do żadnego ze wskaźników. Istotne różnice pojawiają
się w gimnazjum: uczennice z domów, w których przynajmniej jeden rodzic
podejmował migrację zarobkową częściej mają sporadyczny (raz lub kilka razy
w miesiącu) kontakt ze słabymi napojami alkoholowymi (uczennice χ2(5)=14,8;
p=0,011) i napojami o wysokiej zawartości alkoholu (uczennice χ2(5)=12,8;
p=0,026). W odniesieniu do pozostałych wskaźników nie zanotowano
istotnych różnic. Z kolei w odniesieniu do uczniów zaobserwowano istotne
zróżnicowanie dla wszystkich wskaźników: palenie papierosów (χ2(5)=11,27;
p=0,046), konsumpcja napojów o niskiej (χ2(5)=13,35; p=0,02) i wysokiej
zawartości alkoholu (χ2(5)=14,65; p=0,012), palenie marihuany lub haszyszu
(χ2(5)=16,2; p=0,006).
Wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych obserwujemy istotne różnice
w przypadku wyjazdu zarobkowego minimum jednego rodzica jeśli chodzi o
sięganie po papierosy (χ2(5)=15,8; p=0,008). Różnica jest widoczna w kategorii
wskazującej na nałogowe palenie: proporcjonalnie dwa razy więcej uczennic
z rodzin transnarodowych niż lokalnych codziennie sięga po papierosy. Dla
pozostałych wskaźników (sięganie po alkohol i narkotyki) nie zaobserwowano
istotnych różnic. Z kolei wśród uczniów nie zaobserwowano żadnych istotnych
różnic.
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Tabela 23 Używanie nikotyny, alkoholu i narkotyków, dane dla uczniów i uczennic
gimnazjów. Źródło: UCZ
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Płeć ucznia
Kobieta

Mężczyzna

Wyjazd zarobkowy przynajmniej jednego rodzica

Wyjazd zarobkowy przynajmniej jednego rodzica

Nie

Jak często zdarza ci się
palić papierosy?
Jak często zdarza ci się pić
napoje o niskiej zawartości alkoholu (piwo, wino)?
Jak często zdarza ci się pić
napoje o wysokiej zawartości alkoholu (np. Wódka)?

Nie

Tak

N

%

N

%

N

%

N

%

354

86,8%

85

78,7%

315

83,1%

78

72,9%

10

2,5%

4

3,7%

20

5,3%

5

4,7%

10

2,5%

2

1,9%

15

4,0%

4

3,7%

5

1,2%

4

3,7%

7

1,8%

5

4,7%

8

2,0%

7

6,5%

4

1,1%

3

2,8%

21

5,1%

6

5,6%

18

4,7%

12

11,2%

Razem

408

100,0%

108

100,0%

379

100,0%

107

100,0%

Nigdy

266

65,2%

57

52,3%

201

53,2%

42

39,6%

48

11,8%

12

11,0%

46

12,2%

19

17,9%

54

13,2%

17

15,6%

56

14,8%

12

11,3%

26

6,4%

19

17,4%

48

12,7%

16

15,1%

10

2,5%

3

2,8%

16

4,2%

10

9,4%

4

1,0%

1

0,9%

11

2,9%

7

6,6%

Razem

408

100,0%

109

100,0%

378

100,0%

106

100,0%

Nigdy

322

79,3%

75

70,1%

254

67,0%

55

51,9%

31

7,6%

11

10,3%

42

11,1%

12

11,3%

33

8,1%

10

9,3%

48

12,7%

18

17,0%

11

2,7%

9

8,4%

23

6,1%

10

9,4%

7

1,7%

0

0,0%

6

1,6%

5

4,7%

2

0,5%

2

1,9%

6

1,6%

6

5,7%

Razem

406

100,0%

107

100,0%

379

100,0%

106

100,0%

Nigdy

390

95,6%

103

94,5%

337

88,7%

82

77,4%

7

1,7%

2

1,8%

18

4,7%

7

6,6%

4

1,0%

2

1,8%

7

1,8%

3

2,8%

2

0,5%

1

0,9%

8

2,1%

2

1,9%

0

0,0%

0

0,0%

4

1,1%

4

3,8%

5

1,2%

1

0,9%

6

1,6%

8

7,5%

408

100,0%

109

100,0%

380

100,0%

106

100,0%

Nigdy

Jak często zdarza ci się palić narkotyki takie jak marihuanę lub haszysz?

Tak

Rzadziej niż
raz w roku
Raz lub kilka
razy w roku
Raz lub kilka razy
w miesiącu
Raz lub kilka razy
w tygodniu
Codziennie

Rzadziej niż
raz w roku
Raz lub kilka
razy w roku
Raz lub kilka razy
w miesiącu
Raz lub kilka razy
w tygodniu
Codziennie

Rzadziej niż
raz w roku
Raz lub kilka
razy w roku
Raz lub kilka razy
w miesiącu
Raz lub kilka razy
w tygodniu
Codziennie

Rzadziej niż
raz w roku
Raz lub kilka
razy w roku
Raz lub kilka razy
w miesiącu
Raz lub kilka razy
w tygodniu
Codziennie
Razem
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Tabela 24 Używanie nikotyny, alkoholu i narkotyków, dane dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Źródło: UCZ
Płeć ucznia
kobieta

mężczyzna

wyjazd zarobkowy przynajmniej jednego rodzica

wyjazd zarobkowy przynajmniej jednego rodzica

Jak często zdarza Ci się palić narkotyki takie jak marihuanę lub haszysz?

Jak często zdarza Ci się pić
napoje o wysokiej zawartości
alkoholu (np. wódka)?sye wsk

Jak często zdarza Ci się pić
napoje o niskiej zawartości alkoholu (piwo, wino)?

Jak często zdarza Ci się
palić papierosy?

nie

tak

nie

tak

n

%

n

%

n

%

n

%

Nigdy

327

62,3%

65

56,0%

241

60,3%

59

57,8%

Rzadziej niż
raz w roku

30

5,7%

9

7,8%

29

7,3%

6

5,9%

Raz lub kilka
razy w roku

38

7,2%

5

4,3%

23

5,8%

5

4,9%

Raz lub kilka razy
w miesiącu

46

8,8%

5

4,3%

18

4,5%

6

5,9%

Raz lub kilka razy
w tygodniu

23

4,4%

4

3,4%

28

7,0%

2

2,0%

Codziennie

61

11,6%

28

24,1%

61

15,3%

24

23,5%

Razem

525

100,0%

116

100,0%

400

100,0%

102

100,0%

Nigdy

118

22,6%

23

19,8%

90

22,5%

17

16,5%

Rzadziej niż
raz w roku

55

10,5%

8

6,9%

26

6,5%

10

9,7%

Raz lub kilka
razy w roku

110

21,0%

25

21,6%

81

20,3%

19

18,4%

Raz lub kilka razy
w miesiącu

185

35,4%

37

31,9%

126

31,5%

32

31,1%

Raz lub kilka razy
w tygodniu

48

9,2%

18

15,5%

63

15,8%

18

17,5%

7

1,3%

5

4,3%

14

3,5%

7

6,8%

Razem

523

100,0%

116

100,0%

400

100,0%

103

100,0%

Nigdy

163

31,0%

35

29,9%

118

29,4%

23

22,3%

Rzadziej niż
raz w roku

86

16,4%

10

8,5%

37

9,2%

9

8,7%

Raz lub kilka
razy w roku

143

27,2%

36

30,8%

105

26,2%

29

28,2%

Raz lub kilka razy
w miesiącu

110

21,0%

30

25,6%

110

27,4%

27

26,2%

Raz lub kilka razy
w tygodniu

17

3,2%

3

2,6%

21

5,2%

8

7,8%

Codziennie

6

1,1%

3

2,6%

10

2,5%

7

6,8%

Razem

525

100,0%

117

100,0%

401

100,0%

103

100,0%

Nigdy

438

83,4%

91

77,8%

303

76,1%

72

69,9%

Rzadziej niż
raz w roku

32

6,1%

6

5,1%

24

6,0%

5

4,9%

Raz lub kilka
razy w roku

31

5,9%

8

6,8%

36

9,0%

9

8,7%

Raz lub kilka razy
w miesiącu

13

2,5%

7

6,0%

20

5,0%

6

5,8%

Raz lub kilka razy
w tygodniu

5

1,0%

1

0,9%

7

1,8%

3

2,9%

Codziennie

6

1,1%

4

3,4%

8

2,0%

8

7,8%

525

100,0%

117

100,0%

398

100,0%

103

100,0%

Codziennie

Razem

Reasumując możemy stwierdzić, że jakkolwiek pomiędzy nieobecnością
przynajmniej jednego rodzica a zachowaniami ryzykownymi jest związek, nie
ma on charakteru liniowego. Nie zaobserwowano żadnego istotnego związku
wśród uczniów szkół podstawowych, zaś w ponadpodstawowych jedyną
istotną różnicą jest częstsze sięganie po papierosy przez uczennice z rodzin
transnarodowych. Z kolei w gimnazjach wystąpiły istotne różnice w odniesieniu
do wszystkich wskaźnikowanych zachowań wśród uczniów i niemal wszystkich
wśród uczennic. Można zatem postawić hipotezę, że z punktu widzenia
profilaktyki zachowań ryzykownych nieobecność rodziców jest niekorzystna
w okresie eksperymentowania przez młodzież z różnymi formami deprywacji.

Przyjrzyjmy się znaczeniu strategii migracyjnych. Dotychczasowa
analiza uwzględniała wszystkie wyjazdy zarobkowe, niezależnie od tego czy
wyjeżdżali obydwoje opiekunowie i jak długo trwała rozłąka. Jeśli jako punkt
podziału przyjąć rozłąkę przekraczającą dwa miesiące, układ zależności
dla uczniów i uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych nie ulegnie zmianie,
natomiast wśród gimnazjalistów zmniejszyła się liczba istotnych różnic: dla
uczennic przestały one występować całkowicie (wszystkie wskaźniki mają
p>0,05), wśród uczniów utrzymały się (p<0,05) dla ekspozycji na nikotynę
(χ2(5)=12,9; p=0,025) i słabszy alkohol (χ2(5)=17,8; p=0,003). Pojawiło się
istotne zróżnicowanie pomiędzy uczennicami szkół podstawowych z rodzin
transnarodowych i lokalnych jeśli chodzi o okazjonalne (raz lub kilka razy w
roku) sięganie po nikotynę (χ2(5)=16,8; p=0,005).

W przypadku migracji podwójnej nie obserwujemy żadnych istotnych
różnic dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, wśród uczennic gimnazjów
pojawia się nie obserwowana wcześniej tendencja do częstszego sięgania po
napoje o wysokiej zawartości alkoholu (χ2(5)=37,3; p<0,001), zaś wśród uczniów
utrzymuje się wskaźnik wyższej ekspozycji na nikotynę (χ2(5)=11,7; p=0,04).
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyraźny jest wpływ płci ucznia. Dla
uczennic, podobnie jak w przypadku innych strategii migracyjnych nie wystąpiły
żadne istotne różnice (p>0,05). Natomiast dla uczniów zaobserwowano
istotne zmiany we wszystkich wskaźnikach: kontakt z nikotyną (ponad
trzykrotny wzrost codziennego palenia papierosów, χ2(5)=14; p=0,015), słabym
alkoholem (χ2(5)=18,5; p=0,002), mocnym alkoholem (χ2(5)=24,4; p<0,001) oraz
pochodnymi konopi indyjskich (χ2(5)=37,2; p<0,001).
Wydaje się, że taki rozkład odpowiedzi może wynikać z dwóch
procesów. Utrzymywanie się lub zmniejszanie ekspozycji na zachowania
ryzykowne może wskazywać na instytucjonalizację rodziny transnarodowej,
czyli utrwalanie pewnych wzorców funkcjonowania rodziny. Stąd wyższe
wskaźniki dla wyjazdów nieprzekraczających dwóch miesięcy – taki okres
czasu najwyraźniej nie wystarcza dla wytworzenia się mechanizmów
kontroli rodzicielskiej i zaadaptowania domowników do nowej sytuacji.
Jednocześnie wzrost wskaźników dla najstarszych uczniów (płci męskiej)
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wraz z przechodzeniem do bardziej intensywnych strategii migracyjnych może
pokazywać rolę bezpośredniego kontaktu z rodzicem w trakcie przechodzenia
przez ucznia przez najtrudniejsze etapy adolescencji.

Zachowania dewiacyjne
Kolejną grupą wskaźników zmiany funkcjonowania ucznia z rodziny
transnarodowej w szkole jest łamanie norm społecznych: udział w bójce oraz
kradzież.

Wśród uczennic szkół podstawowych nie zaobserwowano żadnych
istotnych różnic niezależnie od strategii migracyjnej. Jedynym wyjątkiem
jest istotnie mniejsza skłonność do bójek dziewczynek wychowywanych
w rodzinach, w których wyjeżdżają obydwoje rodzice (spadek o 15,3 p.p.,
χ2(1)=6,8; p<0,001). Może to wskazywać na skuteczność dyscyplinowania na
odległość w rodzinach transnarodowych. Ta tendencja utrzymuje się również
w odniesieniu do chłopców, choć tutaj zgodnie z logiką płci kulturowej ogólna
częstotliwość udziału w bójkach jest wyższa. I tak w przypadku wyjazdu co
najmniej jednego rodzica obserwujemy o 8,2 p.p. niższy udział w bójkach
wśród uczniów z rodzin transnarodowych (χ2(1)=4,2; p=0,04). W przypadku
wyjazdów trwających dłużej niż dwa miesiące różnica ta wynosi już 11,5 p.p.
(χ2(1)=3,9; p=0,048), zaś w rodzinach, w których występuje migracja podwójna
różnica jest jeszcze większa (18,2 p.p.), ale już nieznacznie poniżej granicy
poziomu istotności 95% (χ2(1)=3,6; p=0,057). Nie zaobserwowano żadnych
istotnych różnic w tej grupie wiekowej jeśli chodzi o zawłaszczanie cudzego
mienia (p>0,05).
W gimnazjach powtarza się struktura znana nam już częściowo ze
szkół podstawowych. W ogóle zanikają istotne różnice dla uczennic (p>0,05),
niezależnie od przyjętej strategii migracyjnej, za to utrzymują się korzystne
wskaźniki dla chłopców. Uczniowie gimnazjów z rodzin, w których wyjeżdża
przynajmniej jeden rodzic niezależnie od długości wyjazdu istotnie (χ2(1)=7;
p=0,008) rzadziej wdają się w bójki (różnica 14,8 p.p.), podobnie w przypadku
rozłąki przekraczającej dwa miesiące (χ2(1)=7,2; p=0,007; różnica 19,3 p.p.). Nie
występuje istotne zróżnicowanie jeśli chodzi o kradzieże.
W szkołach ponadgimnazjalnych nie ma istotnego
zróżnicowania wskaźników dla dziewcząt, ani dla chłopców.

(p>0,05)
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Wykres 39 Udział w bójkach w zależności od poziomu edukacyjnego i wyjazdów zarobkowych przynajmniej jednego rodzica. Dane dla chłopców. Źródło: UCZ

Czas wolny
Jednym z ciekawszych ustaleń badań z 2008 roku było wykazanie
istotnego zróżnicowania struktury czasu wolnego pomiędzy rodzinami
lokalnymi a transnarodowymi. Okazało się, że dzieci, których rodzice choćby
okresowo przebywają na wyjazdach zarobkowych, istotnie rzadziej (p<0.05)
niż reszta spędzają czas wolny w domu, a częściej w otoczeniu – na podwórku,
placu, najbliższym sąsiedztwie itd.

W obecnej fali badań powtórzyliśmy otwarte pytanie o to, gdzie
respondent spędza czas wolny. Okazuje się, że istotny związek pomiędzy
spędzaniem wolnego czasu we własnym domu a nieobecnością rodziców
(opiekunów) pozostaje, ale niuansuje się zależność od strategii migracyjnych.
Nie zaobserwowano istotnego zróżnicowania dla wyjazdów zarobkowych
w ogóle (χ2(1)=1,8; p=0,18), migracji krótkotrwałych (χ2(1)=0,54; p=0,46) i
przekraczających jeden rok (χ2(1)=2,1; p=0,15). Widać istotne zróżnicowanie
dla migracji podwójnych (χ2(1)=4,9; p=0,027) – o 8,5 p.p. mniej uczniów z rodzin
transnarodowych wskazało na własny dom jako miejsce, w którym spędza
wolny czas. W przypadku migracji jednoczesnych różnica ta zwiększa się do
16,4 p.p.

Wykres 40 Spędzanie wolnego czasu we własnym domu a migracja podwójna rodziców lub
opiekunów. Źródło: UCZ

Wyraźnie utrzymuje się zależność pomiędzy spędzaniem czasu w
bezpośredniej okolicy miejsca zamieszkania (kodowano tutaj wypowiedzi
takie jak podwórko, klatka schodowa itp.) a wyjazdem rodziców. Tu czynnikiem
determinującym jest wyjazd ojca (χ2(1)=6,4; p=0,011). Czas rozłąki nie ma
istotnego związku ze wskazywaniem „podwórka” jako miejsca spędzania
wolnego czasu (χ2(3)=3,18; p=0,36).
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Wykres 41 Spędzanie wolnego czasu w najbliższym sąsiedztwie domu a wyjazd zarobkowy
ojca (opiekuna) . Źródło: UCZ

Nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic jeśli chodzi o wskazania
na spędzanie wolnego czasu u krewnych (dziadków, rodzeństwa rodziców itd.).
Nie jest zatem tak, że transferowanie opieki na członków grupy krewniaczej
przekłada się na spędzanie w domach tych krewnych większej ilości czasu
przez dziecko, również wtedy, kiedy wyjeżdża matka (χ2(1)=0,54; p=0,46)
(Parreñas, 2005).

Podobnie nie uzyskano istotnego zróżnicowania dla grupy rówieśniczej
(odpowiedzi w rodzaju „spędzam czas z kolegami, dziewczyną, chłopakiem”
itd.), uprawiania sportu, przebywania na terenie centrów handlowych ani
korzystania ze zorganizowanych zajęć. Można zatem skonkludować, że
struktura czasu wolnego uczniów z rodzin transnarodowych nie zmieniła
się istotnie przez ostatnie sześć lat. Warto także zauważyć, że nieobecność
rodziców nie różnicuje istotnie (p>0,05) deklarowanego czasu spędzanego
przez ucznia przed komputerem.

Gotowość migracyjna
Jak wskazują badania dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
prowadzone zaraz po wejściu Polski do UE gotowość do podjęcia pracy za
granicą była wśród badanej młodzieży powszechna (KIE, 2006). Pokazuje
to, że migracja mogła stać się jednym z akceptowanych kulturowo sposobów
funkcjonowania. Od znanego tekstu Williama Kandela i Douglasa Masseya o
społecznościach o ekstremalnie wysokim poziomie odpływu migracyjnego
taki „klimat” przychylności dla migracji zwykło się nazywać kulturą migracyjną
(Kandel & Massey, 2002). Przez to pojęcie najczęściej rozumie się kulturowo
kształtowane przekonania o tym kto jest predestynowany do migracji, jakie
kierunki są pożądane, jakie przyczyny uzasadniają migrację i jakie wiążą się
z nią koszty (White, 2011, str. 61). Kultura migracyjna może zawierać w sobie
zatem zarówno przekonania wspierające mobilność, jak i ograniczające ją
(Chavez, 1992) (Le Espiritu, 2003).

Warto zacząć od ogólnego spojrzenia na gotowość migracyjną polskich
uczniów. Wskaźniki – z uwagi na metodologię badania, dobór próby i okres
dzielący badania – są niższe niż w przywoływanych badaniach KIE, ale
gotowość migracyjna zostaje zjawiskiem powszechnym. W odpowiedzi na
otwarte pytanie o to, w jakim kraju respondent chce mieszkać, kiedy będzie
dorosły 53,2% (z całej próby) wskazało wyłącznie Polskę, zaś 38,9% kraje inne
niż Polska. 7,9% badanych dopuszcza obydwa scenariusze.

Tabela 25 Gotowość migracyjna uczniów polskich szkół. Źródło: UCZ
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Destynacje opisywane przez badanych uczniów pokazują kulturowe
konstrukty związane z krajami przyjmującymi por. (Chavez, 1992). Najczęściej
wybieranym (chce tam mieszkać blisko 12% uczniów) krajem docelowym jest
Wielka Brytania. Co ciekawe, 3,5% uczniów, którzy wskazali na ten kraj wpisało
w ankiecie Londyn. Jest to z jednej strony jeden z najważniejszych punktów
docelowych polskich migrantów po 1 maja 2004 (Grabowska-Lusińska & Okólski,
2008), z drugiej – symbol migracji poakcesyjnych, o czym świadczą popularne
w dyskursie publicznym określenia takie jak „siedemnaste województwo”. Z
kolei Niemcy, drugi z najważniejszych krajów przyjmujących, wpisało blisko
6% uczniów. Przed Niemcami w pierwszej czwórce destynacji są dwa inne
kraje – Stany Zjednoczone (blisko 9% wskazań), kraj bardzo ważny w polskich
tradycjach migracyjnych. Jako że obecnie rola migracji transatlantyckich jest
mniejsza (CBOS, 2013), gotowość do migracji do USA może pokazywać jak ważne
jest kształtowanie kultury migracyjnej w długiej perspektywie historycznej.
Kolejnym krajem, który zdeklasował Niemcy jest Hiszpania (niespełna 8%).
Jej wysoką pozycję można wytłumaczyć jedynie mitem migracyjnym – jak
zobaczymy, w rankingu destynacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie
pełni ona już tak istotnej roli. Widzimy zatem, że gotowość migracyjna łączy w
sobie nie tylko racjonalną ocenę możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku
pracy, doświadczenia wspólnoty w migrowaniu w określonych kierunkach, ale
również kształtowane przez kulturę popularną wyobrażenia, Appaduraiowskie
„mediaobrazy” (Appadurai, 2005), wyobrażenia różnych miejsc jako idealnej
przestrzeni do życia.
Tabela 26 Struktura krajów docelowych wybieranych przez badanych uczniów. Źródło: UCZ
Brak wskazania
Kraj docelowy

Wskazanie

Liczebność

%Znw
wierszu

Liczebność

%Znw
wierszu

Wielka brytania

3678

88,3%

488

11,7%

Usa

3796

91,1%

369

8,9%

Hiszpania

3842

92,2%

323

7,8%

Niemcy

3927

94,3%

238

5,7%

Inne kraje pozaeuropejskie

4035

96,9%

130

3,1%

Francja

4055

97,4%

110

2,6%

Włochy

4061

97,5%

104

2,5%

Holandia

4085

98,1%

80

1,9%

Norwegia

4086

98,1%

79

1,9%

Pozostałe kraje eu

4087

98,1%

78

1,9%

Szwecja

4134

99,3%

31

,7%

Irlandia

4145

99,5%

20

,5%

Belgia

4156

99,8%

9

,2%
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Jeśli ograniczyć analizę do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których
plany powinny mieć najbardziej dojrzały charakter okazuje się, że sama
gotowość migracyjna ulega pewnemu wzrostowi – na chęć zamieszkania poza
Polską wskazało blisko 44% badanych, a zatem o 5 p.p. więcej, zaś odsetek
osób dopuszczających mieszkanie w Polsce lub poza jej terytorium wzrósł o
ok. 1 p.p. do poziomu 9%.

Wykres 42 Gotowość migracyjna uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Źródło: UCZ

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zmianie ulegają kierunki.
Teraz odzwierciedlają one faktyczną strukturę krajów przyjmujących. W
czołówce pozostają trzy najważniejsze kraje przyjmujące: Wielka Brytania
(chce tam zamieszkać blisko 13% uczniów szkół ponadgimnazjalnych), Stany
Zjednoczone (co dziesiąty uczeń), Niemcy (niemal 8% wskazań).
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Tabela 27 Struktura krajów docelowych wybieranych przez badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Źródło: UCZ
brak wskazania
Kraj docelowy

wskazanie

Liczebność

%zNw
wierszu

Liczebność

%zNw
wierszu

Wielka Brytania

1049

87,3%

153

12,7%

USA

1077

89,6%

125

10,4%

Niemcy

1110

92,3%

92

7,7%

Inne kraje pozaeuropejskie

1143

95,1%

59

4,9%

Hiszpania

1155

96,1%

47

3,9%

Norwegia

1156

96,2%

46

3,8%

Holandia

1161

96,6%

41

3,4%

Włochy

1174

97,7%

28

2,3%

Pozostałe kraje EU

1182

98,3%

20

1,7%

Francja

1183

98,4%

19

1,6%

Szwecja

1187

98,8%

15

1,2%

Irlandia

1195

99,4%

7

,6%

Belgia

1199

99,8%

3

,2%

Można przypuszczać, że z uwagi na silne oddziaływanie socjalizacyjne
rodziny fakt posiadania migranta w najbliższym otoczeniu powinien
oddziaływać na gotowość migracyjną dziecka. Zebrane dane potwierdzają tę
hipotezę. Uczniowie, których przynajmniej jeden rodzic (opiekun) wyjeżdżał
zarobkowo za granicę w ciągu trzech lat poprzedzających badanie istotnie
częściej deklarują chęć zamieszkania poza granicami Polski (różnica 10,3
p.p., χ2(2)=33,9; p<0,001). Istotność i wielkość różnicy pomiędzy rodzinami
transnarodowymi i lokalnymi utrzymują się na zbliżonym poziomie niezależnie
od strategii migracyjnej i czasu trwania rozłąki z jednym wszakże wyjątkiem.
W rodzinach, w których migrują obydwoje rodzice gotowość migracyjna dzieci
jest wyższa: liczba uczniów, którzy planują zamieszkanie za granicą Polski
przekracza 50% (różnica z lokalnymi rodzinami 11,9 p.p., χ2(2)=9,1; p<0,01).
Są to rodziny o najwyraźniej nasilonych cechach rodzin transnarodowych
i jako takie przekazują określone wzorce socjalizacyjne. Tendencja do
reprodukowania modelu rodziny transnarodowej może pokazywać, że dziecko
postrzega taką strukturę jako względnie aprobowaną. Co ciekawe, w przypadku
jednoczesnych migracji rodziców (opiekunów) zanika istotne zróżnicowanie

gotowości migracyjnej dzieci (χ2(2)=3.4; p=0,18). A zatem ta najbardziej
ingerująca w funkcjonowanie rodziny strategia migracyjna powoduje zanik
chęci odtwarzania modelu rodziny znanego z domu rodzinnego. O ile nawet
migracja podwójna była w jakimś stopniu akceptowana przez dzieci, migracja
jednoczesna na tyle zaburza funkcjonowanie dziecka, że powoduje odrzucenie
mobilności.

Wykres 43 W jakim kraju chcesz mieszkać, kiedy będziesz dorosły(a)? źródło: UCZ
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Wspomaganie rodzin transnarodowych
Polska jest krajem o dużych tradycjach migracyjnych, więc wśród
nauczycieli powinna występować świadomość potrzeb edukacyjnych i
pedagogicznych uczniów z rodzin migracyjnych. W istocie tak jest, przynajmniej
na poziomie deklaracji: ponad dwie trzecie badanych nauczycieli (69,8%)
uważa, że są oni przygotowani do prowadzania diagnozy, ponad ośmiu na
dziesięciu (82,9%) do udzielania pomocy pedagogicznej.

Tabela 28 Ocena przygotowania nauczycieli do diagnozowania sytuacji życiowej i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z rodzin transnarodowych. Źródło: NAU.

Czy Pana(i) zdaniem nauczyciele
są przygotowani do diagnozowania sytuacji życiowej uczniów
w rodzinach migracyjnych?
Czy Pana/Pani zdaniem nauczyciele są przygotowani do udzielania pomocy pedagogicznej
uczniom z rodzin migracyjnych?

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

Liczebność

22

163

73

7

%zNw
wierszu

8,3%

61,5%

27,5%

2,6%

Liczebność

28

185

40

4

%zNw
wierszu

10,9%

72,0%

15,6%

1,6%

Uzasadniając negatywne opinie badani wskazują na braki w
przygotowaniu nauczycieli od strony prowadzenia diagnozy psychologicznej
oraz brak dobrego kontaktu z rodzicami. Jako skuteczne sposoby wspomagania
rodzin transnarodowych respondenci wskazują:
•

•

Utrzymanie dobrego kontaktu z rodzicami (migrantami i
lokalnymi opiekunami), z wykorzystaniem tak kontaktów
bezpośrednich, jak i nowych technologii komunikacyjnych bądź
zwykłej rozmowy telefonicznej

Zaangażowanie innych uczniów. Ten wątek podejmuje także
Parreñas opisując przypadek dziewczynki, córki samotnej matki
mieszkającej pod opieką dziadków:

„Pamiętam kiedy moja matka wyjechała po raz pierwszy koleżanki
z klasy i nauczyciele rozmawiali ze mną. Działo się tak dlatego, że zawsze
siedziałam sama … nie chciałam z nikim rozmawiać. Cały czas płakałam.
Wtedy mój nauczyciel zaczął ze mną rozmawiać. Zapytał, dlaczego jestem
smutna i nie chce mieć przyjaciół. Powiedziałam, że to z powodu samolubstwa
mojej matki. Ona wyjechała na Tajwan i nawet nie powiedziała nam [jej i jej
bratu - przyp. RSP]. Wtedy nauczyciel i moje koleżanki powiedziały, że matka

pojechała na Tajwan dla mnie i dla brata. Pojechała tam, abym mogła się uczyć.
Potem potwierdzili to też dziadek i babcia” (Parreñas, 2005, str. 138). Parreñas
podsumowuje, że chroniona przed negatywną interpretacją swojej sytuacji
dziewczynka mogła przejść przez rekonstrukcję gender w swojej rodzinie w
sposób bardziej delikatny niż inne dzieci z rodzin transnarodowych.
•
•
•

Dbanie o dobrą relację wychowawca – dziecko, wspieranie
iwzmacnianie ucznia.
Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze strony
pedagoga szkolnego i poradni PPP.

Zachęcanie rodziców do uregulowania sytuacji prawnej opieki
nad dzieckiem na czas wyjazdu.

Do tej listy można dołożyć także dwie metody sprawdzające się na
Filipinach: utworzenie grupy wsparcia dla dzieci z rodzin transnarodowych
oraz umożliwienie spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy pojedynczymi
dziećmi. „Grupy wsparcia dla dzieci z rodzin transnarodowych mogą ułatwić
delikatniejsze przejście procesu dostosowania się do zmienionego życia
rodzinnego. Mogą zapewnić forum, na którym dzieci zaczną rozumieć decyzje
rodziców, szczególnie matek, o wyjeździe; znajdą pocieszenie ze strony tych,
którzy mają podobne doświadczenia i wspólnie będą mogły zbudować strategie
dla rozwoju ponadnarodowych i ponadpokoleniowych więzi” (Parreñas, 2005,
str. 139).
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Podsumowanie
Badanie zostało zrealizowane w maju i pierwszym tygodniu czerwca
2014 na losowej próbie 100 szkół, warstwowanej typem szkoły i położeniem
(województwo). W każdej szkole losowano po jednej klasie z rocznika, a zatem
zbierano dane przeciętnie z trzech oddziałów. W przypadku szkół podstawowych
były to klasy 4-6, w pozostałych 1-3. W każdej klasie zrealizowano ankiety
audytoryjne z obecnymi uczniami, których rodzice wyrazili zgodę na udział w
badaniu oraz nauczycielem (nauczycielami w przypadku klas integracyjnych).
Ogółem zebrano 4169 ankiet od uczniów i 272 nauczycieli. Najważniejszym
ograniczeniem przyjętego tu rozwiązania metodologicznego jest wyłączenie z
badania dzieci migrujących wraz z rodzicami4. Drugim ograniczeniem jest brak
możliwości szacowania skali i konsekwencji migracji w odniesieniu do osób
nie realizujących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Poniżej zestawiono
najważniejsze wnioski z badania, których szczegółowe uzasadnienie Czytelnik
znajdzie w poszczególnych rozdziałach.
•

•

•

Rozłąki z przynajmniej jednym z rodziców w ciągu trzech lat
poprzedzających badanie doświadczyła jedna piąta uczniów. Oznacza
to siedmiopunktowy spadek w porównaniu z wynikami z 2008
roku, co może wynikać ze zmiany skali odpływu, ale też częstszego
podejmowania migracji osiedleńczych. Warto jednocześnie zauważyć,
że migracja zarobkowa w rodzinach z dziećmi w wieku szkolnym jest
częstsza niż w odniesieniu do całej populacji; rodzice reprezentują
grupę wiekową charakteryzującą się podwyższoną skłonnością do
mobilności przestrzennej.

Siedem na dziesięć migracji rodzicielskich to wyjazd samego ojca
(opiekuna), 14,8% migracja matki, 17,2% to migracja obydwojga, w
2/3 przypadków o charakterze naprzemiennym. Najczęściej wybieraną
strategią są wyjazdy krótkotrwałe (do dwóch miesięcy), na rozłąkę
przekraczającą jeden rok kalendarzowy zdecydowało się 11,7%
spośród migrujących matek i 19,7% ojców. Takiej długotrwałej rozłąki
doświadczyło 3,2% ogółu uczniów.
Zła sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego jest czynnikiem
wyjaśniającym migracje matek oraz migracje podwójne, ale nie
ojców. Innymi słowy strategie rzadsze, nienormatywne są bardziej
prawdopodobne w przypadku niekorzystnej sytuacji finansowej.
Relatywnie wysoka ocena statusu ekonomicznego w rodzinach
charakteryzujących się długotrwałą migracją przynajmniej jednego

4
Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku migracji osiedleńczych dzieci nie są objęte polskim systemem edukacyjnym i – z definicyjnego punktu widzenia – nie współtworzą rodziny transnarodowej
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•

•

•

•

rodzica pokazuje, że wyjazdy zarobkowe jako sposób na zbilansowanie
domowego budżetu spełniają swoją rolę.

Patrząc na strukturę rodziny można zauważyć, że najczęściej migrują
samotni ojcowie, następnie samotne matki, zaś najrzadziej rodzice
żyjący w rodzinach wielopokoleniowych. Wynika to ze złej sytuacji
ekonomicznej rodzin monoparentalnych. Nie zaobserwowano istotnego
związku prawdopodobieństwa migracji z liczbą niepełnoletnich dzieci,
natomiast udało się wykazać istotny związek pomiędzy wiekiem dzieci
a migracjami matek (ale już nie ojców).

Dwukrotnie częściej migrują ojcowie z wykształceniem średnim
niż wyższym, z kolei wykształcenie matek nie ma przełożenia na
prawdopodobieństwo ich wyjazdu zarobkowego. Grupy zawodowe,
wśród których zaobserwowano więcej wyjazdów zarobkowych niż
w innych to pracownicy fizyczni i osoby samozatrudnione, ponadto
wśród transnarodowych ojców istotnie nadreprezentowaną grupą jest
personel wykwalifikowany. Najrzadziej migrują rodzice pracujący w
rolnictwie i jako personel biurowy.
Poszczególne województwa różnią się intensywnością wyjazdów.
W badaniu prowadzonym w 2008 roku regionami o największej
mobilności rodziców były województwa opolskie, zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Obecnie ta
struktura uległa zmianie – województwami o największym odpływie
rodziców są kolejno zachodniopomorskie, lubuskie, podkarpackie,
warmińsko-mazurskie oraz – co jest zaskakujące – wielkopolskie.
Różnice pomiędzy kolejnymi badaniami, a także pomiędzy specyfiką
migracji rodzicielskich a ogólnym strumieniem migracyjnym można
tłumaczyć dostępnością pracy na lokalnym rynku, względną łatwością
dostępu do rynków zagranicznych, a także utrwalaniem się wzorców
osiedleńczych w regionach o rozwiniętej kulturze migracyjnej. Warto
zwrócić także uwagę, że odsetek uczniów, którzy w przeciągu trzech lat
poprzedzających badanie doświadczyli migracji przynajmniej jednego
rodzica pomiędzy 2008 a 2014 rokiem zmniejszył się o 7 p.p., więc
mogło dojść do „eksportu” nadwyżek pracowników.
Migracja jednego z rodziców współwystępuje z rzadszym sięganiem
przez ucznia po pomoc bliskich krewnych pozostających w kraju.
Może to świadczyć o rozluźnieniu więzi, ale też szybszym dojrzewaniu.
Prawdopodobnie taki rozkład danych wynika też z niskiego
wartościowania sfery domowej i opiekuńczej – badani uczniowie
jednocześnie otrzymują od tych samych krewnych więcej wsparcia
w codziennej egzystencji, ale nie postrzegają ich jako źródła pomocy
w sytuacjach problematycznych. Wśród dzieci migrujących mężczyzn
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pojawia się wyraźna polaryzacja w odniesieniu do personelu szkoły wzrasta liczebnie grupa odwołująca się często do pomocy nauczycieli
(szczególnie wychowawców) oraz tych, którzy nie sięgają po nią nigdy.
W przypadku migracji matek i migracji podwójnych obserwujemy
istotną zmianę w odwoływaniu się do pomocy ze strony księży lub
innych duchownych. Jednoczesna migracja obydwojga rodziców
(opiekunów) skutkuje osłabieniem więzi rodziców z dzieckiem i
polaryzacją stosunku do dziadków – wzrasta liczba uczniów często
odwołujących się do ich pomocy oraz takich, którzy nie robią tego
nigdy. Część badanych dąży do zacieśnienia więzi, część wskazuje na
ich rozluźnienie.
W przypadku migracji ojca najważniejszym opiekunem,
odpowiedzialnym za zabezpieczenie codziennych potrzeb dziecka, jest
matka. W przypadku nieobecności matki badani częściej wskazywali
na dziadków niż pozostającego w kraju ojca.

Dzieci z rodzin transnarodowych w otwartym pytaniu opisują swoje
domy bardzo pozytywnie, nie odbiegając od uczniów z rodzin lokalnych.
Również w przypadku migracji kobiet, przy zwiększonej długości
wyjazdów i teoretycznie najmniej korzystnych dla utrzymywania więzi
strategiach migracyjnych dominuje pozytywne postrzeganie domu
rodzinnego. Około dziewięć na dziesięć dzieci z rodzin transnarodowych
wypowiedziało się in plus. Analizując odpowiedzi pozostałej jednej
dziesiątej można zauważyć, że na postrzeganie domu ma wpływ płeć
migrującego rodzica – o ile w przypadku wyjazdu mężczyzny percepcja
własnego domu nie zmienia się, o tyle migracja matki powoduje wzrost
ocen negatywnych.

Transnarodowi rodzice najczęściej utrzymują kontakt za pomocą
telefonu oraz wideo-rozmów (w rodzaju Skype). Inne narzędzia –
portale społecznościowe, komunikatory czy email są wskazywane
stosunkowo rzadko.

Widać pewne zaburzenia dyscypliny szkolnej wśród uczniów z
rodzin transnarodowych w porównaniu z tymi z rodzin lokalnych. W
przypadku migracji ojca zwiększa się częstotliwość spóźnień, zarówno
uczniów, jak i uczennic. Z kolei wyjazd matki uprawdopodabnia wzrost
liczby nieusprawiedliwionych nieobecności, ale tylko wśród chłopców.
Przeświadczenie większości badanych nauczycieli, że nieobecność
rodziców wpływa na obniżenie wyników w nauce zostało potwierdzone
poprzez analizę porównawczą ocen uzyskiwanych przez uczniów z
rodzin transnarodowych i lokalnych. Jednak różnicę tę tłumaczy nie tyle
migracja, co specyfika rodzin oraz samego dziecka. Wyjazdy zarobkowe
wpływają istotnie na wyniki uczniów tylko w dwóch szczególnych
przypadkach: kiedy migruje ojciec z wykształceniem innym niż wyższe
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a dziecko jest w szkole podstawowej lub gdy wyjeżdża mężczyzna z
wykształceniem wyższym i dzieckiem w szkole ponadgimnazjalnej.

Nieobecność rodziców nie wpływa na prawdopodobieństwo sięgania
po napoje alkoholowe, nikotynę i „słabe” narkotyki wśród uczniów
obojga płci w szkołach podstawowych w klasach IV-VI. Pochodzące
z rodzin transnarodowych uczennice gimnazjów istotnie częściej
deklarują sporadyczną konsumpcję alkoholu, zaś wśród uczniów z
rodzin transnarodowych w tej grupie wiekowej bardziej powszechne
niż wśród ich rówieśników jest sięganie po nikotynę, alkohol i
pochodne konopi indyjskich. Zróżnicowanie zmienia się w szkołach
ponadgimnazjalnych – ze wszystkich wskaźników istotne pozostaje
wyłącznie częstsze nałogowe palenie papierosów przez uczennice z
rodzin migracyjnych. Jeśli chodzi o uczniów i pozostałe wskaźniki dla
dziewcząt, nie zaobserwowano żadnych różnic pomiędzy rodzinami
transnarodowymi i lokalnymi. Innymi słowy istotny wpływ migracji
rodzica na prawdopodobieństwo zachowań ryzykownych można
zaważyć wyłącznie w gimnazjach, w szczególności w odniesieniu do
uczniów płci męskiej. Stąd wniosek, że z punktu widzenia profilaktyki
zachowań ryzykownych ważna jest obecność rodzica w okresie
eksperymentowania przez młodzież z używkami. Co ciekawe,
wystąpienie zachowań ryzykownych jest bardziej prawdopodobne
podczas pierwszych dwóch miesięcy nieobecności rodzica. Wraz z
utrwalaniem się wzorów funkcjonowania w rodzinie transnarodowej
skłonność do sięgania po używki zanika. Jednocześnie migracja
rodzicielska obniża prawdopodobieństwo wdawania się przez dziecko
w bójki.
Wyjazdy rodziców wpływają na sposób spędzania czasu wolnego przez
dziecko. Migracje podwójne, a szczególnie wiążące się z jednoczesną
nieobecnością obydwojga rodziców oznaczają zmniejszenie czasu
spędzanego przez ucznia w domu. Wyjazd ojca, niezależnie od długości,
przekłada się na częstsze wskazywanie przysłowiowego „podwórka”
(okolic domu, klatki schodowej itd.). Warto zauważyć, że dzieci z rodzin
transnarodowych nie różnią się od dzieci z rodzin lokalnych jeśli chodzi
o spędzanie czasu przed komputerem.
Znaczna część polskich uczniów deklaruje gotowość migracyjną –
chęć zamieszkania poza Polską zadeklarowało 39% ogółu uczniów,
w szkołach ponadgimnazjalnych odsetek ten wzrasta do 44%.
Uczniowie powtarzają wybory swoich rodziców – odsetek badanych
deklarujących gotowość migracyjną jest istotnie wyższy wśród dzieci z
rodzin transnarodowych niż lokalnych. Zależność ta zanika jedynie w
przypadku strategii najgłębiej wpływającej na funkcjonowanie rodziny,
a mianowicie jednoczesnej migracji obydwojga rodziców. Dzieci z takich
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rodzin nie różnią się pod kątem gotowości migracyjnej od uczniów z
rodzin lokalnych.

Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że jest przygotowana
do prowadzenia diagnozy i udzielania wsparcia dzieciom z rodzin
transnarodowych. Dobrym sposobem na wspomaganie (widocznym
zarówno w omawianych badaniach, jak i literaturze) jest utrzymywanie
ścisłego kontaktu pomiędzy szkołą a rodzicami dziecka oraz
zaangażowanie innych uczniów jako wsparcia.
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