Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції:
проблеми та шляхи їх розв’язання

Ірина Ключковська
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА СІМ’Я
У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТАХ
За останні кілька десѐтиліть спостерігаюмо потужні міграційні
процеси в Україні. За даними звіту Генерального Секретарѐ ООН з
моніторингу світового населеннѐ, присвѐченому міжнародній міграції
та розвитку, Україна посідаю четверте місце за кількістя міжнародних
мігрантів. За різними оцінками щороку від 4,5 до 6,5 мільйонів наших
співвітчизників перебуваять на заробітках за кордоном.
Глобалізаціѐ, її наслідки та вплив на мобільність лядей
зумовили необхідність розглѐдати міграція у транснаціональному
контексті. Часто транснаціоналізм стосуютьсѐ тих , хто мігрую, і тих, хто
залишаютьсѐ, характеризуютьсѐ своїми ѐк негативними, так і
позитивними наслідками, породжую нові ѐвища, зокрема феномен
транснаціональної сім’ї, достатньо вивчений за кордоном, про що
свідчать численні наукові дослідженнѐ, і цілком новий длѐ України.
Узагальняячи світовий науковий досвід пропонуюмо ввести в
український науковий дискурс понѐттѐ транснаціональної сім’ї длѐ
окресленнѐ нового типу сім’ї, що виник внаслідок трудової міграції з
України та виокремити її ѐк цілість ѐк на науковому, так і на
політичному рівнѐх.
Транснаціональні сім’ї: міжнародний контекст.
Уперше термін «транс національність» запропонував Р. Боум у
своюму есе «Транснаціональна Америка» в 1916 р. длѐ опису нового
типу мисленнѐ у відносинах між різними культурами [15]. У 90-і рр.
ХХ ст. у дослідженнѐх міграційних процесів соціологи розпочали
широко використовувати цей запропонований Боумом термін.
Категоріѐ транснаціоналізму узагальняю активність мігрантів, що не
структуруютьсѐ відповідно до
моделі міждержавної системи, а
реалізуютьсѐ за зовсім іншими законами та принципами. Розуміннѐ
цих принципів призвело до формуваннѐ «нової парадигми», ѐка
доміную сьогодні в міграційних дослідженнѐх – «транснаціональної»
замість «міжнародної» міграції *26+. Вивчено різні проѐви агентів
транснаціоналізму в просторовому, психологічному, економічному,
культурному, політичному вимірах та зроблено висновки, що лѐгли в
основу подальшого розвитку теорії й комплексного розуміннѐ самого
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ѐвища та його передумов. На рівні агентів учені визначаять
транснаціоналізм ѐк особливу форму організації соціального простору
[23, с. 55-74].
Розглѐдаячи соціальну діѐльність мігрантів, дослідники дійшли
висновку, що місце походженнѐ і місце(місцѐ) проживаннѐ лядини
зливаятьсѐ в юдине поле соціальної дії", що стало можливим завдѐки
розвитку різного виду комунікацій, ѐкі забезпечуять зв'ѐзки між
лядьми. Сучасна лядина може одночасно жити в двох і більше світах,
формуячи своюя діѐльністя «транснаціональний простір» [12].
У контесті цих ідей було запропоновано понѐттѐ «транс
мігранти», що означаю мігрантів, ѐкі «живуть одночасно в декількох
місцѐх і вклячені у більш ніж одно суспільство». Вони утворяять
«соціальні полѐ, що перетинаять географічні, культурні і політичні
кордони держав» *13].
З часом значно розширилась емпірична база в дослідженнѐх
новітніх міграційних процесів. Учені описуять транснаціональні
громадські рухи, професійні групи, освітні мережі, наукові
співтовариства, транскордонні класові утвореннѐ, аналізуять
транснаціональну мобільність груп, сформованих на основі
сексуальних, культурних, релігійних та інших ідентичностѐх.
Визначальними параметрами в аналізі агентів транснаціоналізму ю їх
економічні, політичні і особисті інтереси, ѐкі не форматуятьсѐ
національними рамками.
Не оминули своюя увагоя дослідники й проблеми сім’ї, ѐка в
усіх індустріальних суспільствах внаслідок новітніх демографічних,
економічних та соціокультурних змін зазнала глибоких трансформацій.
Ці трансформації зумовили диверсифікація сімейних форм. Виникло
нове ѐвище – транснаціональна сім’ѐ, ѐка характеризуютьсѐ
географічноя дисперсіюя сімейної групи та тривалістя стійких зв’ѐзків
через кордони у зв’ѐзку з міграціюя одного або кількох членів.
Проте, в дослідженнѐх у галузі міграційних процесів увага
науковців більше зосереджена на вивченні окремих суб’юктів міграції
(трудових мігрантів, чоловіків, жінок, дітей), ніж на сім’ї ѐк цілісній
одиниці. Згідно з новоя економічноя теоріюя трудової міграції
рішеннѐ мігрувати не приймаю індивід самостійно, а погоджую його з
сімейноя групоя. З метоя збільшеннѐ трудових доходів та мінімізації
економічних ризиків згоду про від’їзд одного з членів родини длѐ
роботи за кордоном досѐгаять колективно.
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У науковому сучасному дискурсі з’ѐвлѐютьсѐ рѐд термінів таких
ѐк «multi-sited family», «multi-local family», «binational family»,
«transcontinental family», «international family та ін., ѐкі дослідники
використовуять
ѐк
замінники
длѐ
окресленнѐ
понѐттѐ
транснаціональної сім’ї.
Але ѐку структурну одиниця маюмо на увазі, коли говоримо про
транснаціональну родину? Чи враховуюмо число її членів, що живуть за
кордоном, частоту контактів або силу та ефективність родинних
мереж? Кого можна назвати такоя родиноя, на скільки часу та за ѐких
умов?
Понѐттѐ транснаціональної сім’ї було введено у наукову
літературу з метоя описати дисперсія родини через два або більше
кордони та активну підтримку контактів її членів, акцентуячи на
географічному компоненті ціюї проблеми.
У цьому контексті існую рѐд визначень. Так у дослідженні
карибських мігрантів, а також у перших спробах визначити
транснаціональні родини, Уїлтшир звертаютьсѐ до ідеї дисперсії в
просторі. Вона, зокрема, зазначаю, що транснаціональна сім’ѐ ю «a large
amorphous structure made up of conjugal and nuclear units as well as
consanguinal segments that spread across national boundaries» [27].
Згодом Бріселон і Воурела розвинули ця точку зору:
«Transnational families are defined here as families that live some or most
of the time separated from each other, yet hold together and create
something that can be seen as a feeling of collective welfareand unity,
namely familyhood, even across national borders», – зазначаять вони
[14].
До транснаціональної сім’ї дослідники часто вклячаять ѐк
членів нуклеарних родин, так і розширених, зокрема Ліма Геррера
стверджую: «Transnational families, both nuclear and extended, are
dispersed across international borders (…) They consist of children,
parents, siblings,brothers-in-law» [17, с. 78].
Розбіжності у визначеннѐх ю результатом гетерогенності
родинних транснаціональних форм. Обстеженнѐ виѐвили різні типи
конфігурації транснаціональних родин. Узагальняячи визначеннѐ
транснаціональних родин, ѐке ю у науковій літературі, можемо
констатувати, що вони поділѐятьсѐ на дві категорії, а саме: мова йде
про транснаціональне батьківство та транснаціональну кревність. У
транснаціональному контексті, враховуячи розпорошеннѐ осіб,
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практик, ресурсів, прокласти чітку демаркаційну лінія між цими
понѐттѐми дуже складно.
Термін транснаціональне батьківство використовуять, щоб
окреслити розгортаннѐ у просторі зв’ѐзків між батьками та їх дітьми,
що ю наслідком міграції одного або двох батьків та міграції дітей.
Науковці виділѐять різні форми цього ѐвища, виокремляячи
еміграція жінок, потужноя мотиваціюя длѐ ѐких ю необхідність
покращеннѐ економічної ситуації в сім’ї і, ѐк наслідок, – залишені у
країнах походженнѐ діти або діти, ѐких матері відсилаять з країни
перебуваннѐ, вважаячи за необхідне дати їм освіту у рідній країні, де
оточеннѐ, на їх думку, ю більш безпечним, а расова ситуаціѐ менш
опресивна. У цих ситуаціѐїх, кваліфікованих ѐк «global care chains» [20;
21], жінка, окрім виконаннѐ функції «дистантної матері», фінансово
підтримую дітей, що залишилисѐ у країні походженнѐ. На думку
дослідників цей тип родинної конфігурації спостерігаютьсѐ, зокрема,
внаслідок від’їзду до США жінок з Карибських островів, Південної
Америки, Філіппін. В усіх випадках мова йде про країни з глибокими
соціальними нерівностѐми та серйозними економічними кризами [22,
с. 361].
Досліджуютьсѐ й інший тип сімейної конфігурації, ѐкий
пов’ѐзаний з міграціюя дітей самостійно або ж у супроводі матері. У
цих випадках батько або залишаютьсѐ у країні походженнѐ, або він
мігрую з родиноя, але повертаютьсѐ у своя країну,щоб продовжити
своя професійну кар’юру.
Така географічна дисперсіѐ відповідаю стратегії батьків
спрѐмованої на оптимізація фінансових можливостей та сприѐннѐ в
отриманні освіти дітей. У цьому контексті длѐ означеннѐ даної сімейної
форми застосовуять терміни «родини астронавти» а «діти парашути».
Дане ѐвище виникло на початку дев’ѐностих років і стосуютьсѐ
переважно родин, що володіять достатніми матеріальними ресурсами
та походѐть з країн, що характеризуятьсѐ значним економічним
розвитком, до ѐких належать Китай, зокрема, Гон Конг і Тайвань, а
також Південна Кореѐ[19, с. 145-164]
Щодо терміну транснаціональна кревність, то воно охопляю
родинні зв’ѐзки значно ширші. Цѐ форма сімейної конфігурації
отримала назву «international kinship» *18, с. 32-40], спостерігаютьсѐ у
багатьох країнах реципіюнтах та ю об’юктом наукових досліджень у
Сполучених Штатах Америки, Канади, Франції, Австралії та Великої
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Британії. Цей феномен стосуютьсѐ мігрантів, що походѐть з багатьох
країн з потужноя еміграціюя в той чи інший період їх історичного
розвитку, до прикладу таких ѐк Туніс, Ліван, Домініканська республіка,
Мексика та ін.
Деѐкі розширені сім’ї розпорошені між двома територіѐми
продовжуять функціонувати понад кордонами. Длѐ окресленнѐ ціюї
ситуації вживаютьсѐ термін «transnational migrant circuits» [16; 23]
Отже, може констатувати, що в кінці ХХ та на початку ХХІ століть
виникаю нове ѐвище – транснаціональна сім’ѐ , різні форми ѐкої
обумовлені традиціюя
мігрантів країни походженнѐ або ж
економічноя ситуаціюя. За твердженнѐм науковців дисперсіѐ сім’ї між
країнами походженнѐ та проживаннѐ чинить суттювий вплив на
родинне життѐ.
Проте, поза увагоя дослідників залишаютьсѐ аналіз впливу
транснаціонального процесу на родинну динаміку, взаюмодія та
взаюмовідносини у середині сім’ї ѐк суспільної одиниці. В той час ѐк
об’юктом длѐ досліджень в основному слугуять економічні обміни та ті
чи інші існуячі транснаціональні форми, рѐд дослідників вважаять за
необхідне розширити поле досліджень та глибше вивчати питаннѐ
трансформації родини під впливом міграційних процесів, управліннѐ
сімейним бяджетом, передачі культурних вартостей та ін. Міграціѐ
одного або кількох членів родини вимагаю встановленнѐ та розвитку
постійних контактів крізь час і простір. Яким чином вдаютьсѐ
транснаціональній родині на відстані зберігати почуттѐ юдності? У ѐкий
спосіб долаятьсѐ географічні відстані? Ким підтримуятьсѐ зв’ѐзки і ѐк?
Відповіді на ці та інші питаннѐ впродовж двадцѐтиліттѐ намагаятьсѐ
дати фахівці міжнародної наукової спільноти.
Транснаціональні сім’ї: український контекст
В Україні, ѐк частині глобалізованого простору, внаслідок
міграційних процесів також відбулисѐ суттюві зміни в інституті родини,
хоча сім’ѐ і надалі трактуютьсѐ ѐк найбільш пріоритетна сфера життѐ
лядини, і у системі ціннісних оріюнтацій значеннѐ її ѐк життювої цінності
дуже високе ( за чотирибальноя шкалоя: 3,9 – в Україні, 3,8–3,9 – у ЄС)
[5].
З’ѐвлѐютьсѐ нове ѐвище, ѐке дослідники кваліфікуять ѐк
дистантну сім’я, в ѐкій життюдіѐльність кожного з подружжѐ проходить
окремо. Проблема дистантних сімей знайшла свою висвітленнѐ у
працѐх О. Безпалько, К. Б. Левченко, Ф. А. Мустаювої, В. С. Торохтіѐ,
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І. М. Трубавіної, Д. І. Пенішкевич та ін. До таких сімей відносѐть сім’ї
бортпровідників,
морѐків,
артистів,
космонавтів,
геологів,
військових,спортсменів, і сім’ї, члени ѐких перебуваять із різних
причин на відстані один від одного через специфіку професії,
ув’ѐзненнѐ, лікуваннѐ, неспроможність утримувати сім’я і передачу
дітей тимчасово в інтернат. До ціюї ж категорії зараховуять також сім’ї,
що «характеризуютьсѐ особливими умовами життѐ, пов’ѐзаного з
перебуваннѐм одного (чи обох) батьків за межами країни» *10, с. 280].
Проте, на нашу думку, українські сім’ї, що ю розірвані
кордонами, маять свої особливості, пов’ѐзані зі статусом трудових
мігрантів (легальним, чи нелегальним), гендерним аспектом міграції
(жіноча, чоловіча), комплексом проблем, обумовлених візовими
питаннѐми, особливостѐми міграційної політики України та країн
перебуваннѐ, що прѐмо чи опосередковано впливаять на
функціонуваннѐ родини та визначаять її специфіку, слід виокремити із
загальної категорії дистантних та віднести, згідно з міжнародноя
термінологіюя до транснаціональних.
Типологіѐ української родини, длѐ ѐкої найбільш характерними
ю два види, а саме: проста/нуклеарна та розширена/складна, визначаю
специфіку її транснаціональної форми. Нуклеарний тип сім’ї
складаютьсѐ з подружньої пари та її дітей, що не перебуваять у шлябі,
тобто така сім’ѐ містить представників двох поколінь. У нуклеарній сім’ї
діти залежні від батьків. Натомість розширена/складна сім’ѐ вклячаю
три і більше поколінь або дві і більше нуклеарних сімей, ѐкі пов’ѐзані
між собоя спільним домогосподарством та проживаять в одному
помешканні. У соціологічній літературі можемо знайти твердженнѐ, що
розширеноя сім’юя можна назвати групу лядей, що вклячаю бабусь,
дідусів, братів і їхніх жінок, сестер і їхніх чоловіків, тіток, племінників
тощо [3].
Уточненнѐм розширеної сім’ї виступаю термін «багатопоколінна
сім’ѐ», ѐка складаютьсѐ з двох і більше нуклеарних сімей, кожна з ѐких
може бути ѐк повноя, так і неповноя, в ѐкій три (або більше) поколінь
пов’ѐзані між собоя або спільним/близьким місцем проживаннѐ та
спільним побутом, або/і тісними економічними, соціальними та
психологічними зв’ѐзками [3].
Кількісні характеристики сучасної української складної
багатопоколінної сім’ї вказуять на стійку тенденція до збільшеннѐ
частки складних трипоколінних сімей у сільській місцевості та західних
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областѐх України. Загальна частка складних та трипоколінних сімей в
Україні у 2001 р. становила 19,8 %, тобто складала близько 1/5 частини
від загальної кількості сімей.
Згідно з результатами дослідженнѐ «Українське суспільство.
Соціологічний моніторинг» у структурі української сім’ї у 2008 році
подружжѐ з дитиноя (дітьми) і батьками (або одним із них) становить
12,3 %, мати (батько) з дитиноя (дітьми) і батьками (або одним із них)
– 5,9 %, подружжѐ без дітей, але з батьками (або одним із них) – 3,8 %.
Загалом, порівняячи частку багатопоколінних сімей у 2002 та 2008
роках, можемо констатувати збільшеннѐ кількості такого типу сімей: з
19,3 % до 22 %. Варто зазначити, що упродовж цього періоду бачимо
тенденція до незначного коливаннѐ частки багатопоколінних сімей
довкола 1/5 частини від усіх типів сімей *1, с. 61+.
Зокрема, дані соціологічного дослідженнѐ, проведеного у
червні 2003 р. Державним інститутом проблем сім’ї та молоді
показуять, що більше третини молодих сімей мешкаю на житловій
площі батьків або інших родичів (37 %), при цьому 69 % молодих сімей
отримуять допомогу від батьків грішми і 73 % – продуктами *7, с. 61–
71].
У сучасному українському суспільстві можемо спостерігати іншу
особливість, коли діти залишаятьсѐ годувальниками батьків, адже
проживаннѐ батьків старшого віку в сім’ѐх дітей ю досить поширеним
ѐвищем в Україні.
У цьому контексті, особливо на заході, набула розвитку тема
«сендвіч-поколіннѐ». Цей термін описую осіб (переважно жінок
середнього віку), одночасно «затиснених» між двома вимогами:
підтримувати ѐк залежних від них батьків, так і неповнолітніх дітей [9].
В Україні це ѐвище також маю свої особливості, зумовлені
високим рівнем допомоги з боку батьків не лише неповнолітнім дітѐм,
але й дітѐм, що досѐгли повноліттѐ та створили власні сім’ї. Тобто в
українському суспільстві проблема «сендвіч-поколіннѐ» розширяютьсѐ
з оглѐду на потрібність допомагати ѐк старим батькам, так і власним
вже дорослим дітѐм[2]
Специфіка типології української родини, характерними формами
ѐкої ю нуклеарні та трипоколінні сім’ї, визначаю особливості
функціонуваннѐ її транснаціональної форми. Численні трудові мігранти
з України розглѐдаять міграція ѐк тимчасове вирішеннѐ їх проблем.
Проте, ѐк показую практика, нерозв’ѐзані економічні проблеми та
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обмежувальна іміграційна політика країн перебуваннѐ впливаю на їх
мобільність і змушую залишатисѐ у країнах призначеннѐ з правовим
статусом чи без нього. У ході опитувань, здійсненим Міжнародним
Благодійним Фондом «Карітас», було встановлено, що 80 % українців
декларуять намір повернутисѐ на Батьківщину, хоча такий самий
відсоток серед них не може з певністя сказати, коли це відбудетьсѐ *4,
с. 66]. Прогнози українських експертів щодо масового поверненнѐ
трудових мігрантів в Україну у зв’ѐзку з кризоя не здійснилисѐ. Одні з
них постараятьсѐ залишитисѐ в ЄС, інші переміщатимутьсѐ іншими
країнами у пошуках заробітків, а ще інші повернутьсѐ з готовністя до
наступних виїздів*4, с. 84].
За таких умов українська сім’ѐ зазнаю трансформацій та значної
фрагментації, що тѐгне за собоя рѐд негативних наслідків, породжених
довгими періодами розлуки та розпорошеннѐм у різних країнах.
Традиційна родинна структура та роль статей видозміняятьсѐ, діти,
підлітки та прабатьки змушені брати на себе ризики та виконувати
невластиві длѐ них функції. Народжуютьсѐ нове ѐвище – соціальні
сироти, діти ѐкі зростаять і виховуятьсѐ без прѐмої опіки батьків та
залишаятьсѐ самотні батьки похилого віку.
У 2008 році Міжнародний інститут освіти, культури та зв’ѐзків з
діаспороя започаткував проект «Діти емігрантів про себе», результати
ѐкого показали, що відсутність батьків і їх неучасть у виховному процесі
дитини утрудняю формуваннѐ у дитини позитивної моделі української
родини, подоланнѐ стійкого стереотипу неповної сім’ї, ѐкий виробивсѐ
у неї за час тривалої відсутності батьків. Відсутність батьків, ѐка ю
прѐмоя загрозоя формуваннѐ девіантної поведінки дитини, що
залишиласѐ без належного доглѐду, вимагаю додаткової уваги у до неї
у позаурочний час. Адже психологічні травми, ѐких зазнаять діти за
умов тривалої розлуки з батьками, розриву родинних зв’ѐзків,
внаслідок часто жорстокого поводженнѐ з ними з боку родинного,
шкільного оточеннѐ призводѐть до негативного сприйнѐттѐ реалій і
оточеннѐ, пошуку прихистку у молодіжних кримінальних середовищах,
дитѐчого алкоголізму, наркоманії та проституції. Окрім того,
утворяютьсѐ своюрідний пласт утриманців – молодих працездатних
лядей, ѐкі живуть за надіслані їм кошти, зароблені їх батьками.
Зміняютьсѐ система ціннісних оріюнтацій. За свідченнѐм експертів до
від’їзду батьків длѐ дитини була важливоя родинна атмосфера,
становище батьків у суспільстві, навчаннѐ у престижній школі,
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успішність та ін. Післѐ від’їзду – можливість та вміннѐ «красиво» жити –
модно одѐгатисѐ, тратити гроші на поїздки за кордон.
Якщо в контексті трудової міграції об’юктом досліджень ще ю
діти, що залишилисѐ в країні проживаннѐ, та діти, що емігрували з
батьками і опинилисѐ перед лицем викликів, зумовлених новим
середовищем, новоя длѐ них культуроя, мовоя, недостатністя
інформації та доступу до сфери соціального обслуговуваннѐ, то
питаннѐ залишених самотніх батьків похилого віку опинилосѐ навіть не
на маргінесі таких досліджень, а поза ними. У Національній доповіді
про лядський розвиток 2011 запропоновано нову длѐ України
концепція соціального відторгненнѐ, ѐку визначено ѐк процес, за ѐкого
окремі групи населеннѐ або окремі ляди не маять можливості повноя
міроя брати участь у суспільному житті внаслідок своюї бідності,
відсутності базових знань і можливостей, або в результаті
дискримінації [6].
Зокрема зазначено, що більшість населеннѐ (69,6 відсотка) не
вірить у здатність існуячої пенсійної системи задовольнити їх потреби.
Ще більше (71,8 відсотка) не довірѐю існуячій державній системі
соціальної допомоги. Однак чи не головним проѐвом соціального
відторгненнѐ літніх осіб, зазначено у Доповіді, ю їх ізольованість і
неможливість задоволеннѐ потреб у спілкуванні, дозвіллі, участі в житті
молодших поколінь і взаюмодії з ними поза межами родини.
Через низьку матеріальну забезпеченість пенсіонери обмежені
у доступі до ѐкісного харчуваннѐ, у купівлі необхідних ліків та
отриманнѐ належної медичної допомоги, відвідуваннѐ культурних
заходів, можливості здійснявати подорожі чи купувати новий одѐг,
побутові прилади тощо. Обмеженість у забезпеченні найважливіших
потреб у цьому віці може ѐк викликати відчуттѐ соціальної
незахищеності та несправедливості, образи на суспільство, що
виѐвилось не в змозі опікуватисѐ на належному рівні лядиноя, так і
спричинити поѐву депресивних та інших психічних розладів,
безпосередньо пов’ѐзаних із погіршеннѐм самопочуттѐ та розвитком
низки захворявань. Врешті-решт утворяютьсѐ замкнене коло,
відправноя точкоя в ѐкому виступаять низькі доходи (тобто низький
рівень пенсійного забезпеченнѐ), що породжую соціальне, політичне,
культурне та інші форми відторгненнѐ. За умови міграції членів родини
самотні літні батьки не лише позбавлені опіки з боку своїх дітей, але й
не можуть розраховувати на повноцінну опіку з боку держави.
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На жаль, сучасний рівень наданнѐ медичної і соціальної
допомоги населення літнього віку в Україні не відповідаю його
реальним потребам і маю високу соціально-демографічну вартість –
зростаннѐ захворяваності і смертності. За словами Валентини
Чайковської, головного позаштатного спеціаліста МОЗ України з
геріатрії в Україні, відсутнѐ юдина скоординована система геріатричної
допомоги населення. Проблема допомоги лядѐм літнього віку
визнана на міжнародному рівні *11+.
Виконуячи рекомендації Мадридського міжнародного плану
дій щодо старіннѐ в рамках проекту Фонду народонаселеннѐ ООН, ѐкі
націлені на усвідомленнѐ проблеми урѐдами і стимуляваннѐ в різних
країнах обговореннѐ необхідності гарантувати лядѐм похилого віку
гідну старість, вільну від злиднів, Україна починаю роботу в цьому
напрѐмі. Але поки що проблем більше, ніж досѐгнень: дефіцит
кваліфікованих кадрів, фінансів, відсутність державної програми
медико-соціальної допомоги пенсіонерам.
І поки вдосконаленнѐ організаційно-структурного забезпеченнѐ
геріатричної допомоги населення знаходитьсѐ лише на шлѐху до
розвитку і вдосконаленнѐ, залишаятьсѐ самотні батьки, ѐкі найбільше
страждаять від неможливості спілкувати з рідними, ѐкі виїхали на
заробітки. Можемо стверджувати, що самотні ляди похилого віку в
Україні, це ті ж соціальні сироти, лише на іншому відтинку життѐ.
Ніколетта Д’Алессандро, координатор програм опіки над
лядьми похилого віку Римської мерії та католицької доброчинної
організації Comunita di Sant Egidio, розмірковуячи про етичний клімат
суспільства, наводить метафору англійського соціолога Зигмунта
Баумана про те,
чи може «міст» соціальної побудови нашого
суспільства дозволити собі розкіш обійтисѐ без найслабших своїх опор?
«Вантажопідйомність моста, — стверджую Бауман, — виміряютьсѐ
силоя її найслабшої опори. Лядські риси суспільства маять
виміряватисѐ ѐкістя життѐ найслабших його членів» *8+.
Реалії показуять наскільки еміграціѐ інкорпорована у динаміку і
потреби нашого суспільства. Це ѐвище вливаю на усіх членів родини, в
тому числі й на жінок, ѐкі залишаятьсѐ самотніми у країні походженнѐ
через еміграція чоловіків. Жінка у такій ситуації змушена виконувати
уся повноту обов’ѐзків не лише у питаннѐх вихованнѐ дітей та доглѐду
за літніми батьками, але й у веденні домашнього господарства, стаю
більш вразливоя до стресів та викликів, перед ѐкими вона опиниласѐ.

39
Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

Ірина Ключковська

Слід також виокремити жіночу трудову еміграція. Статус жінки з
України за кордоном, сфери її працевлаштуваннѐ, робота у сфері
обслуговуваннѐ, наданнѐ домашніх послуг тѐгнуть за собоя такі
ризики, ѐк рабство, торгівля лядьми, домашню та сексуальне
насильство. Жінки–мігрантки можуть піддаватисѐ дискримінації у
множинних формах за ознаками статі, етнічної приналежності,
інвалідності, віку. Транснаціональні матері, незважаячи на відстані і
кордони, продовжуять невпинну діѐльність, спрѐмовану не лише на
своїх дітей, але й інших членів сімей, а також тих осіб (caretakers), що
компенсуять їх відсутність та здійсняять опіку над їх дітьми. В основі їх
від’їзду лежить прагненнѐ забезпечити добробут длѐ дітей та їх
майбутню. Намагаячись підтримувати зв’ѐзки та надавати допомогу на
відстані, турбота про опіку завжди залишаютьсѐ фундаментальноя,
навіть, ѐкщо вони не можуть її здійснявати в умовах щоденної фізичної
присутності. З ціюя метоя родини активно розвиваять
транснаціональні зв’ѐзки, реальними перешкодами длѐ ѐких
виступаять статус емігрантів, візові питаннѐ та рестриктивна міграційна
політика країн проживаннѐ та походженнѐ. Якими б не були оціночні
теорії транс націоналізму, важко заперечити, що у мікросоціальному
плані дислокаціѐ родинних одиниць, члени ѐких живуть у різних
країнах, і досвід дистантного материнства свідчить про значне
зростаннѐ частоти і інтенсивності зв’ѐзків та обмінів через кордони.
Завдѐки новітнім комунікаційним технологіѐм з’ѐвлѐятьсѐ нові
можливості, що полегшуять на відстані спілкуваннѐ між членами
родини, розділеними через еміграція.
Величезна роль у підтримці транснаціональної родини
належить каналам зв’ѐзку: телефонному зв’ѐзку, листування з
адресатом і транспортному сполучення, що даю можливість самій
лядині кудись дістатисѐ. Проте, 20 відсотків домогосподарств в Україні
досі не маять доступу до телефонного зв’ѐзку і через це позбавлені
необхідного спілкуваннѐ. Майже половина проживаю у сільській
місцевості. Зважаячи на те, що загалом у сільській місцевості проживаю
31 відсоток населеннѐ країни, то рівень відторгненнѐ від послуг
телефонного зв’ѐзку длѐ сільських мешканців у 1,5 рази перевищую
середній рівень всього населеннѐ. Доступ до Інтернету маять 30
відсотків дорослого населеннѐ України (старше 18 років) або 11,4 млн.
осіб. Основну групу користувачів становить молодь віком 18–29 (46,6
відсотка). Старша вікова група (від 50 років) характеризуютьсѐ низьким
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рівнем користуваннѐ Інтернетом (8,7 відсотка). Відповідно 70 відсотків
населеннѐ України обмежено в задоволенні комунікативних потреб за
допомогоя мережі Інтернет [6].
Відсутність належної комунікації чинить негативний вплив на
збереженнѐ юдності родини і часто ю причиноя не лише розриву
зв’ѐзків між членами сім’ї, але й призводить до розторгненнѐ шлябів
та створеннѐ нових.
Отже, внаслідок еміграційних процесів, що охопили Україну за
останні два десѐтиліттѐ, спостерігаютьсѐ поѐва нового ѐвища –
транснаціональної сім’ї, ѐка характеризуютьсѐ дисперсіюя її членів
через кордони та стійкоя тривалістя зв’ѐзків між ними. Існую рѐд
чинників, що впливаять на її життѐ та функціонуваннѐ, а саме
рестриктивна міграційна політика, статус емігранта, візові проблеми,
відсутність належних засобів комунікації. Міграціѐ впливаю на усіх
членів транснаціональної сім’ї, длѐ ѐких найхарактернішими
типологічними видами ю нуклеарна та трипоколінна.
Міграційна політика у сфері транснаціональних родин.
Міжнародно-правове регуляваннѐ праці трудових мігрантів
здійсняютьсѐ за допомогоя міжнародних універсальних угод,
прийнѐтих в межах ООН, МОП та інших міжнародних організацій,
регіональних угод у Європі, Америці, Африці на Близькому Сході,
двосторонніх угод різних держав.
Прийнѐттѐ 18 груднѐ 1990 р. Генеральноя Асамблеюя ООН
Міжнародної конвенції про захист усіх трудѐщих-мігрантів і членів їх
сімей міжнародно-правового акту, в ѐкому знайшли закріпленнѐ
детально розроблена система специфічних прав усіх трудових мігрантів
і членів їх сімей, а також механізми реалізації цих прав, поклали
початок новому, більш високому стану в розвитку міжнародного
законодавства про трудових мігрантів. Цей етап супроводжуютьсѐ
істотними змінами в регіональних системах захисту прав трудової
міграції і розширеннѐм двостороннього співробітництва держав, у
ѐкому ю помітноя і роль України, що уклала рѐд двосторонніх угод у цій
галузі. Проте, в силу різних проблем економічного, політичного,
культурного характеру, навіть морально-етичних, існую досить великий
розрив між правовоя теоріюя і практикоя окремих держав.
Безпосереднѐ регламентаціѐ прав і свобод лядини, в тому числі
трудових мігрантів, ѐк і раніше, залишаютьсѐ внутрішньоя справоя
кожної держави. Міжнародні норми в цій галузі у переважній більшості
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випадків не можуть застосовуватисѐ на території будь-ѐкої держави
прѐмо, а вимагаять від неї вжиттѐ певних заходів длѐ своюї
імплементації
У параграфі першому статті 23 Міжнародного пакту про
громадѐнські і політичні права (Міжнародний пакт ратифіковано
Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 )
від 19.10.73) зазначено: «Сім'ѐ ю природним і основним осередком
суспільства і маю право на захист з боку суспільства і держави».
Еволяціѐ родинних структур, ѐку спостерігаюмо впродовж останніх
десѐтиліть, відбуваютьсѐ поза кордонами. Міграціѐ у світовому
масштабі впровадила у багатьох країнах реципіюнтах нові сімейні
форми, ѐкі слід трактувати згідно з нормами сучасного міжнародного
законодавства з прав Лядини . У документах двох міжурѐдових
організацій таких, ѐк Міжнародна організаціѐ Праці та Рада Європи
зазначено, що сепараціѐ і тривала ізолѐціѐ ю причинами біди і
напруженнѐ ѐк длѐ іммігрантів, так і длѐ залишених членів їх сімей, що
перешкоджаю їх нормальному існування.
Проте, на даний час міжнародна політика з питань міграції не
реагую належним чином на виклики, зумовлені поѐвоя такого ѐвища,
ѐк транснаціональна родина. Відповідно до визначеннѐ сім’ї (ѐке може
значно відрізнѐтисѐ відповідно від регіону і культури) і незалежно від
міграційного статусу членів сім’ї виникла потреба у виробленні нової
політики,
спрѐмованої на
збереженнѐ
юдності
сім’ї, ѐк
фундаментального права лядини. Визначеннѐ «сім’ї» може бути
суверенним рішеннѐм кожної держави, але необхідно забезпечити
рівність у трактуванні сім’ї.
Длѐ глибшого розуміннѐ причин та наслідків міграції деѐкі
країни донори та країни реципіюнти визнаять важливість
проблематики сім’ї та рівності статей. Сьогодні можемо констатувати
значну кількість позитивної міграційної практики, ѐку спостерігаюмо у
розвинених країнах таких, ѐк Австріѐ, Канада, Іспаніѐ, Греціѐ, Ізраїль,
Італіѐ, Португаліѐ, особливо в тому, що стосуютьсѐ підтримки та
соціального захисту жінок та дітей мігрантів, хоча длѐ підтвердженнѐ
суттюво не вистарчаю оціночних та фактологічних даних. Практики,
спрѐмовані на підтримку трудових мігрантів та їх родин, ю успішнішими
за умови спільної стратегії між країнами походженнѐ та країнами
призначеннѐ, до ѐких належать двосторонні та багатосторонні угоди,
чи протоколи намірів щодо працевлаштуваннѐ, соціального захисту та
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ін., що маять на меті збереженнѐ юдності родини, сприѐннѐ комунікації
між мігрантами та їх родичами, що залишилисѐ у країні походженнѐ.
Проте, навіть за умови налагодженого партнерства з іншими країнами,
зокрема у сфері допомоги транснаціональним родинам, вони маять
односторонній характер.
Фундаментальним пріоритетом міжнародної міграційної
політики ю практика возз’юднаннѐ сімей, що реалізуютьсѐ у багатьох
країнах призначеннѐ таких, ѐк Австраліѐ, Канада, Іспаніѐ, США, Греціѐ,
Ізраїль, Італіѐ, Велика Британіѐ. Не менш важливим ю законодавче та
інституційне забезпеченнѐ допомоги транснаціональним сім’ѐм у
країнах донорах та країнах реципіюнтах, допомога та захист дітей
мігрантів. На міжнародному рівні активно дискутуятьсѐ питаннѐ
ефективності політик та програм, спрѐмованих на підтримку
транснаціональних родин; партнерства длѐ допомоги дітѐм, що
залишилисѐ без опіки у країнах походженнѐ, та дітѐм, відлучених від
батьків у країнах призначеннѐ; підтримки незареюстрованих дітей,
батьки ѐких знаходѐтьсѐ на нелегальному становищі; механізми та
інструментарій захисту мігрантів будь-ѐкого періоду міграційного
циклу у країнах походженнѐ, транзиту та призначеннѐ.
Україна прагне забезпечити захист українських трудових
мігрантів за кордоном і цивілізоване вирішеннѐ проблем іммігрантів. У
1993 р. Україна дістала статус спостерігача в Міжнародній організації по
міграції. Нея підписані угоди про взаюмне працевлаштуваннѐ громадѐн
з рѐдом країн, прийнѐто рѐд законодавчих актів, спрѐмованих на
захист трудових мігрантів та ратифіковано рѐд угод. Проте, поза увагоя
залишаятьсѐ питаннѐ родини транснаціональних мігрантів, її
функціонуваннѐ та механізми захисту та збереженнѐ.
Таким чином, у зв’ѐзку з потужними міграційними процесами,
ѐких зазнала Україна, та міграційними настроѐми населеннѐ, що
підтверджуять намір виїхати з країни, у поле міграційної політики
необхідно вклячити питаннѐ транснаціональної сім’ї – нового типу
української родини, ѐкий утвердивсѐ впродовж останніх десѐтиліть;
вивчити та імплементувати досвід іноземних країн щодо позитивних
практик, ѐкі враховуять проблематику транснаціональної сім’ї;
проаналізувати міграція жінок і дітей та вивчити можливі наслідки,
ѐких зазнаю родина у країні походженнѐ та родина у країні
перебуваннѐ; налагодити механізми обміну інформаціюя щодо
вивченнѐ наслідків міграції длѐ дітей і жінок ѐк у країнах донорах, так і
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у країнах реципіюнтах; вивчити можливості длѐ укладаннѐ двосторонніх
і багатосторонніх угод та протоколів намірів длѐ підтримки та захисту
транснаціональних рдин.
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