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Strategie związków zawodowych na rzecz organizowania 
pracowników migrujących w Europie 

W jaki sposób pracownicy migrujący mogą przyczyniać się  
do odnowienia (rewitalizacji) związków zawodowych? 

 

Data: 19 stycznia 2021 

Miejsce: Konferencja internetowa  

 

Wprowadzenie 

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 spowodowało wysoki wzrost migracji pracowników  
z Europy Środkowo-Wschodniej do zachodnich państw członkowskich. Związki zawodowe  
w tychże państwach odpowiedziały na zjawisko migracji z Europy Środkowo-Wschodniej 
poprzez rozwijanie różnych inicjatyw, łączących istniejące strategie rekrutacyjne i integracyjne 
z innowacyjnymi praktykami, takimi jak nowe formy organizowania, mające na celu 
odnowienie związków zawodowych. Kryzys ekonomiczny w 2008 roku i następujący po nim 
wzrost prekaryzacji na rynku pracy zmienił nastawienie związków zawodowych do 
emigrantów poprzez zaliczenie pracowników migrujących do większej grupy pracowników 
prekaryjnych. „Kryzys” migracyjny z 2015 roku dodatkowo zmusił związki zawodowe do 
opracowania stanowisk skupiających się na uchodźcach. Niemniej jednak, wyzwania związane 
z migracją nie ograniczają się jedynie do zachodnich państw członkowskich Unii Europejskiej, 
ale dotyczą także związków zawodowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej takich jak 
Polska czy Czechy, które stały się krajami docelowymi dla pracowników z Europy Wschodniej. 
 
Konferencja, w której uczestniczyć będą naukowcy zajmujący się tematyką migrantów  
i odnowienia związków zawodowych przedstawi aktualny stan badań w temacie organizowania 
migrantów.  Jej celem będzie również dyskusja, zarówno o wyżej wymienionych wyzwaniach, 
jak i odzwierciedlenie doświadczeń wyciągniętych przez związki zawodowe na przestrzeni 
minionych 17 lat. Konferencja oszacuje poziom gotowości związków zawodowych na przyszły 
napływ migrantów i prekaryzacje pracy związaną z pandemią 2020 roku i zbliżającym się 
kryzysem ekonomicznym. Wreszcie postara się przedstawić jaki wpływ mają pracownicy 
migrujący na odnowienia związków zawodowych w kontekście zmniejszania się bazy 
członkowskiej. 
 
Konferencja podzielona jest na trzy panele. Pierwszy panel wprowadzający do dyskusji 
przestawi dylematy i strategie związków zawodowych w organizowaniu pracowników  
migrujących. Drugi przeanalizuje podejścia związków zawodowych wobec hiszpańskich, 
polskich i ukraińskich emigrantów. Panel trzeci skupi się na niezarejestrowanych 
pracownikach i uchodźcach. 
 
Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych i członków związków zawodowych. 
Dostępne będzie tłumaczenie na język angielski, francuski i polski.   
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Harmonogram 

9:00‐ 9:20  Rozpoczęcie 
Philippe Pochet, Dyrektor Generalny Europejski Instytut Edukacyjny (ETUI) 

‐ Ludovic Voet, Sekretarz Konfederacyjny Europejska Konfederacja Związków Zawodowych 
(EKZZ) 

‐ Adam Rogalewski,  Londyński Uniwersytet Metropolitalny 

9:20‐10:20  Strategie  związków  zawodowych  w  organizowaniu  pracowników  migrujących  w  Europie. 
Doświadczenia  wyciągnięte  po  2004  roku  wraz  z  rozszerzeniem  Unii  Europejskiej,  kryzysem 
ekonomicznym w 2008 roku oraz „kryzysem” uchodźczym w 2015 roku. 
Prowadzący: Stefanina Marino (Instytut Pracy i Równości, Uniwersytet w Manchesterze) 

‐ Związki  zawodowe  i  pracownicy  migrujący:  nowe  problemy  w  rozszerzonej  Europie  pod 
neoliberalnymi zasadami, Rinus Penninx (Uniwersytet w Amsterdamie) 

‐ Poszerzanie naszych horyzontów: solidarność i pamięć w rozumieniu migracji i relacjach w 
ruchu  pracowniczym,  Miguel  Martinez‐Lucio  (Instytut  Pracy  i  Równości,  Uniwersytet  w 
Manchesterze) 

‐ Związki  zawodowe  i  pracownicy  migrujący:  Od  strategii  integracji  związkowej  do 
samoorganizacji? Maite Tapia  (Szkoła Zasobów Ludzkich  i  Stosunków Pracy, Uniwersytet 
Stanowy  w  Michigan)  Jane  Holgate  i  Gabriella  Alberti  (Centrum  Innowacji  i  Zmian  w 
Stosunkach Pracy, Uniwersytet w Leeds)  

10:20‐ 10:40  Dyskusja 

10:40‐ 11:10  Przerwa na kawę 

11:10‐ 12:10  Wyzwania dla europejskich związków zawodowych w zrzeszaniu migrantów 
Prowadzący:  Gugliemo  Meardi  (Wydział  Nauk  Politycznych  i  Społecznych  w  Sucola  Normale 
Superiore, Florencja) 

‐ Porównanie szwajcarskich  i brytyjskich strategii  związków zawodowych w organizowaniu 
polskich migrantów, Adam Rogalewski (Londyński Uniwersytet Metropolitalny) 

‐ Hiszpańscy migranci w Niemczech; warunki pracy, samoorganizacja i relacje ze związkami 
zawodowymi,  Beltran  Roca  Martinez  (Uniwersytet  publiczny  w  Kadyksie)  oraz  Simone 
Castelliani (Uniwersytet Lizboński) 

‐ Polskie związki zawodowe, a pracownicy migrujący z Ukrainy: razem czy osobno? Dominika 
Polkowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie‐Skłodowskiej) 

12:10 ‐ 12:30  Dyskusja 

12:30 ‐ 14:00  Przerwa obiadowa 

14:00 ‐ 15:00  Doświadczenia  związków  zawodowych  we  wspieraniu  nieudokumentowanych  migrantów  i 
uchodźców. 
Prowadzący: Rossana Cillo (Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji) 

‐ Porównanie podejścia związków zawodowych wobec nieudokumentowanych pracowników 
we  Francji  i  Wielkiej  Brytanii,  Sylvie  Contrepois  (Instytut  Badań  Socjologicznych  i 
Politycznych, Paryż) oraz Heather Connolly (Szkoła Zarządzania Grenoble) 

‐ Włoskie związki zawodowe i nieudokumentowani pracownicy, Irina Aguiari (Sucola Normale 
Superiore, Florencja) 

‐ Niemiecki i austriacki ruch związkowy oraz jego reakcje wobec kryzysu uchodźczego, Neva 
Low (Uniwersytet w Kassel)  

15:00‐ 15:20  Dyskusja 

15:20‐ 15:40  Podsumowanie:  Związki  zawodowe  i  migrujący  pracownicy  – dodatkowe  wyzwania  w  świetle 
pandemii Covid‐19 oraz jej ekonomiczne konsekwencje 
‐ Adam Rogalewski, Londyński Uniwersytet Metropolitalny 
‐ Nicola Countouris, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych ETUI 

15:40‐16:00  Dalsze działania: Laurent Berger, Prezydent EKZZ

 


