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DYSKUSJA PANELOWA: “W jaki sposób środowiska akademickie mogą wspierać polskich migrantów?”
Polscy migranci w Europie są bardzo często „obiektem” badań zarówno badaczy polskich, jak i zagranicznych. Wyniki tych badań
dostarczają coraz pełniejszej wiedzy na temat sytuacji Polaków, którzy zdecydowali się podjąć pracę i zamieszkać przez pewien czas
poza krajem, lub też po pobycie za granicą wrócić do ojczyzny.
W wyniku prowadzonych badań identyfikowane są zarówno czynniki sprzyjające sukcesowi migracyjnemu, jak i czynniki negatywnie
wpływające na sytuację życiową migrantów. Jednak wnioski wyprowadzane z badań empirycznych, niezwykle rzadko przekładają się
na podejmowanie przez środowiska akademickie praktycznych działań, które mogłyby wpłynąć na to, co stanowi źródło trudności
dla polskich migrantów w funkcjonowaniu w nowym kraju, lub w Polsce po powrocie z emigracji.
Panel, który odbędzie się na zakończenie drugiego dnia konferencji, ma z jednej strony za zadanie przedstawienie tych potrzeb i
trudności, przeżywanych przez polskich migrantów, które wyłoniły się z prezentowanych w trakcie wystąpień analiz. Z drugiej strony,
bardzo istotne jest, aby pojawiły się w jego trakcie konkretne postulaty odnośnie działań środowisk akademickich, które mogłyby
dostarczyć wsparcia w rozwiązywaniu omawianych problemów. Przez działania takie rozumiemy między innymi:
a)

podejmowanie badań, na wyniki których istnieje zapotrzebowanie w środowisku migrantów (a nie badań, których
tematyka wynika z zainteresowań samych badaczy lub zamówień instytucji państwowych),

b)

różnorodne formy oddziaływania na administrację krajów, w których mieszkają polscy migranci (m.in. na służbę zdrowia,
opiekę społeczną, czy system edukacji w którym uczestniczą polskie dzieci).

Wyżej wymienione przykłady działań, nie stanowią wyczerpującej listy możliwych form zaangażowania środowisk akademickich w
działalność na rzecz polskich migrantów.
Poziom wiedzy na temat sytuacji i potrzeb polskich migrantów w poszczególnych krajach europejskich jest bardzo zróżnicowany.
Stosunkowo najwięcej zebranych informacji dotyczy polskiej migracji w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. W związku z tym bardzo ważne
jest, aby w zgłoszeniach do panelu pojawiły się wypowiedzi dotyczące sytuacji Polaków mieszkających w innych krajach
europejskich.
Prelegenci konferencji, którzy chcą wziąć osobiście udział w panelu dyskusyjnym lub zgłosić problem, jaki w ramach panelu winien
być omówiony, proszone są o przesłanie kilkuzdaniowej informacji o tematach, które pragną poruszyć. Prosimy również o przesłanie
postulatów dotyczących działań ośrodków akademickich, które mogłyby służyć pomocą w rozwiązywaniu tych trudności.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: konferencja@euroemigranci.pl - do dnia: 31 sierpnia 2013 (włącznie). W temacie wiadomości
podajemy: dyskusja panelowa
Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń! To bardzo ważne, aby ośrodki akademickie mogły adekwatnie odpowiadać na
potrzeby polskich migrantów.
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