
GEN-MIGRA: Płeć, mobilność i migracje w czasie i po pandemii COVID-19 – marginalizacja, 

opór i strategie na przyszłość 

Pandemia COVID-10 stanowi jedno z największych wyzwań ostatnich lat w zakresie zdrowia  
publicznego, które ma szerokie konsekwencje ekonomiczne i społeczne dla jednostek, rodzin i wspólnot 

na całym świecie. Wyniki badań wskazują, że jego skutki dotykają w dużej mierze kobiet pogłębiając 

już istniejące nierówności społeczne. Dla wielu kobiet migracja są jedną ze strategii radzenia sobie z 
ryzykami społecznymi i nierównościami. Tymczasem w trakcie pandemii, restrykcje związane z 

mobilnością i w obrębie rynku pracy utrudniały migracje zarobkowe, wykonywanie pracy opiekuńczych, 

obniżały poczucie bezpieczeństwa i jakość życia kobiet-migrantek. Sytuacja ta miała negatywne skutki 

szczególnie dla kobiet pracujących w kluczowych sektorach rynku pracy, otrzymujących niskie 
wynagrodzenie, pracujące w ramach prekaryjnych umów czy w sektorze pracy nieudokumentowanej. 

Zamknięcia (lockdown), zamykanie granic i kontrole policyjne to kontekst rosnącej przemocy i wyzysku 

ze względu na płeć, zwłaszcza w przypadku kobiet o niepewnym statusie prawnym lub ograniczonych 

zasobach.  

GEN-MIGRA to projekt, który ma szansę poszerzyć wiedzę na temat marginalizacji doświadczanej przez 

kobiety-migrantki oraz podejmowane przez nie strategie radzenia sobie w tych nowych warunkach. 

Projekt charakteryzuje podejście transnarodowe, przekrojowe i porównawcze, dzięki któremu możliwa 

będzie pogłębiona analiza wpływu pandemii wpłynął na transnarodowe wzorce mobilności kobiet w 
kontekście zróżnicowanych krajowych reakcji na obecny kryzys. Ramy koncepcyjne obejmują analizę 

intersekcjonalną nierówności, sprawstwa oraz znaczenie zasobów w ramach strategii adaptacyjnych. 

Naszym celem jest zbadanie, w jaki sposób imigrantki stawiły czoła nowym trudnościom, jakie strategie 

oporu czy szukania nowych rozwiązań pojawiły się w związku z pandemią, szczególnie te związane z 
ich sytuacją na rynku pracy, oraz jakie miały one konsekwencje dla ich życia rodzinnego. Projekt GEN-

MIGRA skupi się na analizie sytuacji kobiet migrantek w krajach o zróżnicowanych rozwiązaniach w 

zakresie polityki społecznej w zakresie zabezpieczeń społecznych, a mianowicie w Brazylii, Wielkiej 

Brytanii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Dokumentując międzynarodową mobilność kobiet 
w tych krajach, skupimy się na empirycznie ugruntowanej analizie wpływu krajowych polityk na sytuację 

kobiet-migrantek, jak i wsparcia ze strony społeczności lokalnych.  

GEN-MIGRA wykorzystując perspektywę intersekcjonalną, skupi się na doświadczeniach migrantek w 

sytuacji pandemii, odpowiadając na dwa kluczowe pytania badawcze:  

1. Jakie wymiary nierówności pojawiły się lub pogłębiły w przypadku kobiet migrantek podczas 
pandemii COVID-19 i jaką rolę odegrały polityki krajowe oraz wsparcie ze strony społeczności 

lokalnych w tym kontekście? 

2. Jakie były wprowadzane rozwiązania w zakresie polityk publicznych opartych na dowodach w celu 

długotrwałego wsparcia kobiet-migrantek, zwłaszcza kobiet narażanych na ryzyko wykluczenia 

społecznego czy marginalizację, z naciskiem na polityki włączania w rynek pracy i zakresie 

zabezpieczenia społecznego?  

Rezultaty projektu z jednej strony służyć będą społeczności naukowej poprzez opracowanie nowych ram 

teoretycznych do badania tej tematyki, a także stworzenie unikalnego zestawu danych empirycznych 

dotyczącego doświadczenia kobiet-migrantek, składającego się z pogłębionych wywiadów z ponad 130 
imigrantkami. Co znaczące, nasze badanie na celu stworzenia rekomendacji dla post-pandemicznych 

polityk migracyjnych i społecznych. Zebrane przez nas dane na temat sytuacji kobiet-migrantek w 

niskoopłacanych, prekaryjnych sektorach rynku pracy i wpływu ich statusu w krajach imigracji, stanowią 

kluczowy wkład w rozwój lokalnych, krajowych oraz ponadnarodowych polityk uwrażliwionych na 
sytuację kobiet. Tym samym, projekt ma szansę wpłynąć na sytuację kobiet migrantek narażanych na 

ryzyko wykluczenia społecznego czy marginalizację, także poprzez współpracę z organizacjami 

działającymi na rzecz wspólnot migrantów w czterech krajach w celu rozpowszechnienia wyników 

projektu. 

 


