
Popularnonaukowe streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie powiązania między mobilnością i emocjami na przykładzie
doświadczeń  filipińskich  migrantów  w  Chińskiej  Republice  Ludowej.  Dotychczasowe  badania  nad
migracjami  najczęściej  skupiały się  na dostarczeniu ekonomicznych i  politycznych analiz  i  tym samym
odnosiły się  do  logicznego,  instrumentalnego   wymiaru  tego  zjawiska   (Boccagni  & Baldassar,  2015).
Tymczasem trudno się nie zgodzić z tym, że również emocje, obecne także w sytuacji migracji, są ważnym
elementem ludzkiego doświadczenia. Smutek, nadzieja odczuwane w kontekście wyjazdu; strach ekscytacja
związane z przyjazdem do nowego kraju; wstyd, nostalgia, poczucie szczęścia, jakie pojawiają się wraz z
przebiegiem migracji są tylko nielicznymi uproszczonymi przykładami spośród całej gamy emocjonalnych
reakcji,  jakie są możliwe  (Pratt  & Eving, 2007; Conradsonand & Mckay 2007; Wang & Collins, 2016).
Badania  migracyjne,  które  uwzględniałyby  emocje  są  nadal  nieliczne  i  skupiają  się  często  na  ich
negatywnym, patologicznym wymiarze (na problemach zdrowia psychicznego,  wynikających z rozłąki  z
rodziną czy różnych form przemocy, jakiej migranci doświadczają).  W tym projekcie proponuję spojrzeć na
związek  migracji  i  emocji  poprzez  powiązanie  emocji  z  kwestiami  integracji  i  przynależności  (ang.
belonging). Dwa główne pytania postawione w projekcie skupiają się na 1) roli, jaką emocje odrywają w
kształtowaniu  postaw  i  interakcji  społecznych  między migrantami  i  lokalnymi  społecznościami  oraz  2)
emocjonalnych strategiach związanych z kreowaniem przywiązania do nowego miejsca (ang. home-making
practices). Ponadto, będę również badać, w jaki sposób same emocje zmieniają się w toku migracji.

W projekcie odwołuję się do pojęcia pracy emocjonalnej (ang. emotion work) zaproponowanego przez
Arlie  R.  Hochschild  (1989)  na  opisanie  wysiłku  włożonego  w  radzenie  sobie  z  uczuciami  w  celu
podtrzymania relacje z innymi ludźmi. Termin pracy emocjonalnej jest tutaj użyty, aby podkreślić negocjacje
(i ich dynamikę), które migranci podejmują jako część swojej codzienności,  aby radzić sobie z ludźmi i
miejscami, które różnią się (czasami znacznie) od tego, co znali zanim mobilność miała miejsce.

Projekt  skupia  się  na  przykładzie  Filipińczyków  w  Chińskiej  Republice  Ludowej.  Podczas  gdy
Filipiny  są  jednym  z  krajów  o  najwyżej  liczbie  emigrantów,  mobilność  do  Chin  jest  raczej  nowym
zjawiskiem, które do tej pory nie zostało objęte żadnymi badaniami. Chociaż Chiny są tradycyjnie uznawane
za  kraj  emigracji,  a  nie  imigracji,  coraz  więcej  obcokrajowców  przenosi  się  tam  w  celu  podjęcia
zatrudnienia.  Raporty  medialne  i  moje  wcześniejsze  badania  wskazują,  że  filipińscy  pracownicy  są
zatrudnieni w Chinach głównie ze względu na znajomość angielskiego jako lektorzy językowi, muzycy i
pomoc  domowa.  Aby  odpowiedzieć  na  pytania  postawione  w  projekcie,  zamierzam  przeprowadzić  2-
miesięczne badania terenowe, które będą opierać się na jakościowych metodach badawczych: wywiadach
biograficznych (metoda podstawowa) oraz obserwacji uczestniczącej i analizie treści forów internetowych
(jako uzupełnienie).

Proponowany  projekt  badawczy  oferuje  możliwość  poznania  nowego,  dotąd  całkowicie
niezbadanego kierunku migracji - z Filipin do ChRL. Ponadto koncentruje się emocjach, to jest na aspekcie,
który do tej pory bardzo rzadko był uwzględniany w badaniach migracyjnych. Tym samym pozwoli spojrzeć
na dynamikę i hierarchie powstające w procesie migracji z wciąż niedostatecznie zbadanej nie-zachodniej
perspektywy oraz przyczyni się do lepszego zrozumienia znaczenia emocji w debacie na temat integracji,
tożsamości i przynależności, a tym samym do rozwoju studiów nad migracjami i emocjami.
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