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Europejskie otwarcie Europejskie otwarcie –– zalety zalety 
wolnego przepwolnego przepłływu ludziywu ludzi

•• WyjWyjśście z zacie z zaśściankowociankowośści i wieloci i wielo--
kulturowe obyciekulturowe obycie

•• PrzestrzePrzestrzeńń wolnowolnośści dla wyboru ci dla wyboru 
edukacji wyedukacji wyżższejszej

•• Transfer profesjonalnego Transfer profesjonalnego knowknow--howhow
•• Likwidacja resztek absurdLikwidacja resztek absurdóów realnego w realnego 

socjalizmusocjalizmu
•• Zmniejszanie lokalnego bezrobociaZmniejszanie lokalnego bezrobocia



GGłłóówne przyczyny obecnej wne przyczyny obecnej 
migracji z Polskimigracji z Polski

•• Ekonomiczne (motyw korzyEkonomiczne (motyw korzyśści osobistej)ci osobistej)––
ucieczka ludzi bez kwalifikacji przed ucieczka ludzi bez kwalifikacji przed 
bezrobociem, poszukiwanie lepszych zarobkbezrobociem, poszukiwanie lepszych zarobkóóww

•• Psychologiczne (motyw wPsychologiczne (motyw włłasnej godnoasnej godnośści) ci) 
-- w poszukiwaniu godziwego  w poszukiwaniu godziwego  żżycia (np. ycia (np. 
lekarze, piellekarze, pielęęgniarki, bezrobotni gniarki, bezrobotni 
absolwenci szkabsolwenci szkóółł wywyżższych)szych)



MakroMakro--zagrozagrożżenia dla Polski enia dla Polski 
migracjmigracjąą w jej obecnym ksztaw jej obecnym kształłciecie

•• Zaburzenie w Zaburzenie w 
ksztakształłtowaniu elity towaniu elity 
narodowej narodowej -- uszczuplenie uszczuplenie 
najbardziej dynamicznego najbardziej dynamicznego 
i produktywnego segmentu i produktywnego segmentu 
populacji ogpopulacji ogóólnejlnej

•• ZagroZagrożżenie dla budenie dla budżżetu i etu i 
zobowizobowiąązazańń PaPańństwa stwa ––
spadek wpspadek wpłływywóów zalew zależżnych nych 
od pracy na terenie krajuod pracy na terenie kraju



Psychologiczne i zdrowotne ryzyko Psychologiczne i zdrowotne ryzyko 
migracji migracji –– zagrozagrożżenia:enia:

•• BezpoBezpośśrednierednie
-- trauma wyjazdutrauma wyjazdu
-- reakcje emocjonalne zwireakcje emocjonalne zwiąązane z nowym zane z nowym śśrodowiskiemrodowiskiem
•• KrKróótkoterminowetkoterminowe

-- zaniechania i zagrozaniechania i zagrożżenia zdrowotne enia zdrowotne 
-- reakcje psychosomatycznereakcje psychosomatyczne
•• DDłługoterminoweugoterminowe

-- niekorzystne nastniekorzystne nastęępstwa rodzinnepstwa rodzinne
-- przewlekprzewlekłłe problemy psychicznee problemy psychiczne
-- zaburzenia tozaburzenia tożżsamosamośścici



Trauma wyjazdu jest zaleTrauma wyjazdu jest zależżna od:na od:

•• Wsparcia / delegowania przez rodzinWsparcia / delegowania przez rodzinęę

•• SiSiłły ego y ego –– indywidualnych czynnikindywidualnych czynnikóów osobowow osobowośściowychciowych

•• Nastawienia Nastawienia –– wyjazd czasowy / stawyjazd czasowy / stałłyy

•• Stopnia samoStopnia samo--realizowania sirealizowania sięę w krajuw kraju

•• SiSiłły zwiy zwiąązkzkóów emocjonalnych z                             w emocjonalnych z                             
osobami pozostajosobami pozostająącymi w krajucymi w kraju

•• SiSiłły zwiy zwiąązkzkóów emocjonalnych z                                    w emocjonalnych z                                    
krajem, regionem, tradycjkrajem, regionem, tradycjąą, , 
obyczajem narodowymobyczajem narodowym



Stres zwiStres zwiąązany z nowym zany z nowym 
miejscem pracymiejscem pracy

•• PowaPoważżne ograniczenia procesu komunikacji  ne ograniczenia procesu komunikacji  
(bariera j(bariera jęęzykowa i kulturowa)zykowa i kulturowa)

•• Nieznana organizacja pracy i jej technologiaNieznana organizacja pracy i jej technologia

•• Stanowisko poniStanowisko poniżżej kwalifikacjiej kwalifikacji

•• Brak wsparcia spoBrak wsparcia społłecznegoecznego



Stres zwiStres zwiąązany z nowym zany z nowym 
śśrodowiskiem bytowaniarodowiskiem bytowania

•• PowaPoważżne ograniczenia procesu komunikacji                 ne ograniczenia procesu komunikacji                 
(bariera j(bariera jęęzykowa i kulturowa)zykowa i kulturowa)

•• Brak wsparcia spoBrak wsparcia społłecznego ecznego 
•• ObcoObcośćść kulturowakulturowa
•• Poczucie dyskryminacji, obcoPoczucie dyskryminacji, obcośści, a niekiedy wrogoci, a niekiedy wrogośścici

•• SamotnoSamotnośćść
ZrZróóżżnicowany zakres wsparcia ze strony lokalnego      nicowany zakres wsparcia ze strony lokalnego      

śśrodowiska i Polonii, specyfika grodowiska i Polonii, specyfika głłóównych                        wnych                        
krajkrajóów docelowychw docelowych



RozRozłąłąka z bliskimi, rodzinka z bliskimi, rodzinąą

•• Zaburzenia wiZaburzenia więęzi w okresie  wczesnozi w okresie  wczesno--dziecidziecięęcym, i ich cym, i ich 
nastnastęępstwa dla dalszego rozwoju dzieckapstwa dla dalszego rozwoju dziecka

•• Zredukowane wsparcie osZredukowane wsparcie osóób zaleb zależżnych rodzicnych rodzicóów i innych osw i innych osóób b 
zalezależżnychnych

•• Erozja zwiErozja zwiąązkzkóów maw małłżżeeńńskich, partnerskich, przyjacielskichskich, partnerskich, przyjacielskich
•• Dylematy emocjonalne i moralne prowadzDylematy emocjonalne i moralne prowadząące do obnice do obniżżenia enia 

jakojakośści ci żżycia i wystycia i wystąąpienia zaburzepienia zaburzeńń psychicznychpsychicznych

W migracji zarobkowej pracownik jest                            W migracji zarobkowej pracownik jest                            
delegatem rodziny do funkcji                                    delegatem rodziny do funkcji                                    
zarobkowychzarobkowych



Praca nielegalna a zaniedbania Praca nielegalna a zaniedbania 
zdrowotnezdrowotne

•• Brak profilaktykiBrak profilaktyki

•• Brak kwalifikowanej opieki Brak kwalifikowanej opieki 
medycznejmedycznej

•• Spadek kondycji fizycznejSpadek kondycji fizycznej

•• Niekorzystne zachowania Niekorzystne zachowania 
zdrowotne w zwizdrowotne w zwiąązku z zku z 
kontaktem z patologicznkontaktem z patologicznąą strefstrefąą
żżyciaycia

•• Podejmowanie prac szkodliwych Podejmowanie prac szkodliwych 
zdrowotnie i ryzykownychzdrowotnie i ryzykownych



TrudnoTrudnośści w integracji z nowym ci w integracji z nowym śśrodowiskiem rodowiskiem 
prowadzprowadząą do marginalizacji lub ograniczania do marginalizacji lub ograniczania 
swojego swojego żżycia do getta sobie podobnychycia do getta sobie podobnych

(Han 2000, za J. Korczy(Han 2000, za J. Korczyńńska 2003)ska 2003)



ZagroZagrożżenia dla EGO enia dla EGO –– dla poczucia dla poczucia 
wwłłasnej wartoasnej wartośści i godnoci i godnośścici

•• Praca poniPraca poniżżej kwalifikacji ej kwalifikacji –– absolwent uniwersytetu absolwent uniwersytetu 
zmywa talerzezmywa talerze

•• Praca Praca kwalifikowana, lecz kwalifikowana, lecz niniżżej pej płłatna atna od od 
miejscowychmiejscowych –– np. lekarzenp. lekarze

•• Wykonywanie prac Wykonywanie prac „„gorszychgorszych””, ci, ciężęższych, niszych, niżżej ej 
ppłłatnych, niechcianych przez atnych, niechcianych przez 
miejscowychmiejscowych



ZagroZagrożżenia enia potrzeby potrzeby godnogodnośścici wwłłasnejasnej
w zakresie:w zakresie:

•• totożżsamosamośścici narodowej (kim jestem?), narodowej (kim jestem?), 
•• identyfikacji kulturowej (co lubiidentyfikacji kulturowej (co lubięę, robi, robięę i i 

jakie mam zwyczaje?)jakie mam zwyczaje?)
•• obrazu samego siebie (jaki jestem?)obrazu samego siebie (jaki jestem?)

JESTEM INNY JESTEM INNY GORSZYGORSZY



Trauma wyjazduTrauma wyjazdu ––
nastnastęępstwa psychologiczne i zdrowotnepstwa psychologiczne i zdrowotne

•• ZwiZwięększona czkszona częęstostośćść wystwystęępowania zaburzepowania zaburzeńń
psychicznych i hospitalizacji psychiatrycznychpsychicznych i hospitalizacji psychiatrycznych

•• ZwiZwięększona czkszona częęstostośćść wystwystęępowania zaburzepowania zaburzeńń
depresyjnych i ldepresyjnych i lęękowychkowych

•• ZwiZwięększona czkszona częęstostośćść wystwystęępowania zaburzepowania zaburzeńń
nerwicowych i psychosomatycznychnerwicowych i psychosomatycznych

•• Negatywny wpNegatywny wpłływ na jakoyw na jakośćść żżyciaycia
i dobrostan psychologicznyi dobrostan psychologiczny



CO SKCO SKŁŁANIA DO POWROTU?ANIA DO POWROTU?
•• MOTYWY EKONOMICZNE:MOTYWY EKONOMICZNE:

Ulgi i uUlgi i ułłatwienia dla atwienia dla EUEU--migrantmigrantóóww w podejmowaniu w podejmowaniu 
pracy i otwieraniu biznesu w swoim krajupracy i otwieraniu biznesu w swoim kraju
ŁŁatwy transfer rent, emerytur, ubezpieczeatwy transfer rent, emerytur, ubezpieczeńń zdrowotnychzdrowotnych

•• MOTYWY PSYCHOLOGICZNE:MOTYWY PSYCHOLOGICZNE:
Utrzymanie spoUtrzymanie społłecznych wiecznych więęzi z krajem zi z krajem –– z rodzinz rodzinąą, , 
przyjaciprzyjacióółłmimi
Utrzymanie wiUtrzymanie więęzi emocjonalnychzi emocjonalnych–– ttęęsknota za sknota za „„kulturowkulturowąą
swojskoswojskośściciąą””, za , za „„mamałąłą ojczyznojczyznąą””, za krajem, za krajem



JAK PODTRZYMAJAK PODTRZYMAĆĆ WIWIĘŹĘŹ
EUEU--MIGRANTMIGRANTÓÓW Z W Z 

KRAJEM?KRAJEM?
Wsparcie instytucjonalneWsparcie instytucjonalne::

•• RRobocza wspobocza wspóółłpraca rzpraca rząądowa dowa ii samorzsamorząądowa (np. dowa (np. 
partnerstwo miast) w partnerstwo miast) w usuwaniu zagrousuwaniu zagrożżeeńń
zdrowotnych i psychologicznych dla migracjizdrowotnych i psychologicznych dla migracji

•• Szkolenie lekarzySzkolenie lekarzy, , psychologpsychologóów w i pracowniki pracownikóów w 
socjalnych socjalnych udzielajudzielająących cych wsparcia i wsparcia i pomocy pomocy eueu--
migrantommigrantom

•• RzRząądowa akcja informacyjna dotyczdowa akcja informacyjna dotycząąca ca 
migracji zarobkowej, praw i momigracji zarobkowej, praw i możżliwoliwośścici
szukania pomocy przez Polakszukania pomocy przez Polakóów za granicw za granicąą. . 



Ojczyzna matkOjczyzna matkąą, a nie , a nie 
macochmacochąą

JAK WSPIERAJAK WSPIERAĆĆ??
•• Interwencyjne programy wsparcia realizowane Interwencyjne programy wsparcia realizowane 

wspwspóólnie przez stronlnie przez stronęę polskpolskąą i lokalni lokalnąą (np. bezdomni (np. bezdomni 
Polacy w GB, polski telefon zaufania w Irlandii) Polacy w GB, polski telefon zaufania w Irlandii) 

•• Inspirowane z Polski dInspirowane z Polski dziaziałłania lokalnych sania lokalnych słłuużżb b 
socjalnych (przyksocjalnych (przykłład programu australijskiego) ad programu australijskiego) 
podnoszpodnosząące dobrostan psychologiczny Polakce dobrostan psychologiczny Polakóów na w na 
wyjewyjeźździedzie

•• Programy wsparcia psychologicznego realizowane Programy wsparcia psychologicznego realizowane 
przez przez NGONGO’’sysy z polski i kraju docelowego, z polski i kraju docelowego, 
finansowane przez EUfinansowane przez EU



CZEGO NIE ROBICZEGO NIE ROBIĆĆ??

•• Filozofia urzFilozofia urzęędniczej biernodniczej biernośści (ci (laissezlaissez--
fairefaire) ) ––wszystko siwszystko sięę samo usamo ułłoożżyy

•• Filozofia Filozofia „„im gorzej, tym lepiejim gorzej, tym lepiej”” ––
szybciej wrszybciej wróóccąą do krajudo kraju

•• Niedoinwestowanie i baNiedoinwestowanie i bałłagan w agan w 
ssłłuużżbach konsularnych, w bach konsularnych, w 
przedstawicielstwach agend rzprzedstawicielstwach agend rząądowych dowych 
–– negatywny wizerunek krajunegatywny wizerunek kraju



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


