
D IASPORYZ emigracją wiążą się różne 
wyzwania, ale relacje ze 

społecznościami migrantów 
mogą także przynosić wiele 

pozytywnych aspektów.

Z czasem diaspora zaczyna różnić się 
językowo i kulturowo od kraju rodzinnego. Na 
przykład może posługiwać się słownictwem, 

które wyszło z użycia w ich kraju.

Kraje Europy 
Środkowej i 

Wschodniej o niskim 
współczynniku 
urodzeń i dużej 

emigracji.

Kampanie 
zachęcające do 

powrotu są 
nieskuteczne. 

Ludzie preferują 
wyższy poziom 

życia w kraju 
przeznaczenia.

Kraj opracowuje strategię 
reagowania na emigrację, 

np. odnowienie kontaktów 
z osobami za granicą, 

przypominanie im, że ich 
kraj rodzinny nie zapomniał 

o nich, a jeśli będą chcieli 
wrócić, to drzwi są 

otwarte.

Wsparcie dla 
powracających 

emigrantów: 
informowanie o 

sposobach 
znalezienia pracy i 

mieszkania, 
znalezienie szkoły 

dla dzieci itp.

Podejmuje się też próby 
włączenia osób z 

zagranicy w kulturę i 
gospodarkę ich kraju 

rodzinnego. Na przykład 
firma zainteresowana 

ekspansją na rynki 
zagraniczne może 
współpracować z 

emigrantkami, które 
znają przepisy kraju 

przeznaczenia.

Przykładem jest 
diaspora żydowska, 

która mając własnego 
kraju, pozostawała 
zjednoczona przez 

religię, kulturę i język.

Około 100 milionów osób o 
irlandzkich korzeniach 

mieszka poza Irlandią (a 
tylko 5 milionów w samej 
Irlandii). W XIX i XX wieku 

Irlandki emigrowały z 
powodów ekonomicznych i 

politycznych.

Diaspora jako subkultura

Obecnie diaspory są blisko 
związane z krajem rodzinnym.

Internet umożliwia śledzenie mediów i 
kultury kraju rodzinnego oraz kontakty z 

przyjaciółmi, którzy w nim mieszkają. Łatwiej 
jest podróżować.

STOSUNEK PAŃSTW DO EMIGRACJI I  SPOŁECZNOŚCI CUDZOZIEMSKICH

Kraje em igracyjne z 
malejącą populacją

Kraje zam ieszkałe 
przez d iaspory

Emigracja jest na 
niskim poziomi. 

Kwestia zachęcania 
rodaków do powrotu 

jest mało istotna.

Kraje o dużej populacji i wysokim 
współczynniku urodzeń.

Filipiny zachęcają obywateli do wyjazdu 
za granicę, bo to stabilizuje populację, 
a przekazy pieniężne od emigrantów 

ożywiają gospodarkę.

Kraje nastawione 
na em igrację

Kontakty urwały się, 
trudności ze 

znalezieniem pracy.

Dzieci uczyły się według innego 
programu nauczania i w innym 

języku.

Biurokracja 
(lekarz, zasiłki itp.)

Wrogie nastawienie 
otoczenia.

PROBLEMY 
Z POWROTEM

Kraje intensywnie 
przyjmujące migrantów w 
przeszłości. Potomkowie 
emigrantów wciąż tworzą 

społeczność i zachowali 
wspólnotę tożsamościową 

za granicą.

Kraj 
n ieza interesowane 

em igrantam i
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