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Streszczenie
Niniejszy raport powstał w wyniku projektu naukowego „Zaufanie ponad granicami: instytucje państwowe, rodziny oraz system pomocy społecznej i ochrony praw dziecka w Norwegii i w Polsce”,
kierowanego przez Peace Research Institute Oslo (PRIO) w Norwegii, we współpracy z badaczkami z
Uniwersytetu Gdańskiego w Polsce. Prezentowany raport został stworzony w oparciu o przegląd literatury naukowej i uwzględnia opinie i rekomendacje ekspertów i ekspertek w dziedzinie pomocy społecznej
oraz ochrony praw dziecka.
Kwestie zaufania społecznego pomiędzy rodzinami migrantówI i norweskim Urzędem Ochrony Praw
Dziecka (UOPD) przykuły w ostatnich latach uwagę mediów i były przedmiotem debaty publicznej nie tylko
w Norwegii i w Polsce ale także na arenie międzynarodowej. Z tego względu uważamy, że istnieje potrzeba zapewnienia wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką wiarygodnych, rzeczowych
i łatwo dostępnych informacji na temat instytucji ochrony praw dziecka oraz zaufania do instytucji
publicznych wśród przedstawicieli mniejszości. Z uwagi na znaczenie polityczne powyższych zagadnień oraz zainteresowanie krajowych i międzynarodowych mediów tą tematyką, prezentowany raport jest
dostępny w języku angielskim, polskim oraz norweskim. Jego celem jest dostarczenie naukowcom, dziennikarzom, praktykom i ogółowi społeczeństwa informacji opartych na rzetelnych badaniach i faktach.
W chwili obecnej znajomość języka norweskiego jest kluczowa, by mieć dostęp do większości informacji
o norweskim Urzędzie Ochrony Praw Dziecka i mniejszościach narodowo-etnicznych zamieszkujących
NorwegięII. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce, gdzie większość materiałów źródłowych dotyczących
instytucji wspierających dzieci i rodzinę dostępna jest tylko w języku polskim.
Przegląd literatury zebrany w niniejszym raporcie koncentruje się głównie na polskich i norweskich instytucjach, ale nie ogranicza się tylko do nich. Wiedza przedstawiona w tym raporcie może mieć wartość
praktyczną w różnych kontekstach, nie tylko w tematyce migracji i zaufania społecznego. Ponadto
prezentowana przez nas wiedza może mieć zastosowanie w procesie budowania zaufania między instytucjami pomocy społecznej a ich klientami, zwłaszcza, ale nie wyłącznie, gdy klientami tymi są imigranci.
Może ona być również wykorzystana do wprowadzania usprawnień w funkcjonowaniu innych instytucji publicznych, których skuteczne działanie opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy pracownikami tychże
instytucji i ich klientami.
Dla większej przejrzystości pogrupowałyśmy wiedzę zawartą w raporcie za pomocą sześciu ram tematycznych: 1) Komunikacja i zaufanie; 2) Problem niskiego stopnia zaufania imigrantów do instytucji ochrony praw dziecka jako przykład szerszego kryzysu zaufania; 3) Rola mediów w budowaniu zaufania społecznego; 4) Wspólne i indywidualne potrzeby mniejszości, imigrantów oraz pozostałych klientów instytucji
ochrony praw dziecka. Ponadto odnosimy się do badań, które 5) wskazują na potrzebę zwiększania komI
W niniejszym raporcie stosujemy język wrażliwy płciowo, włączający i uwzględniający zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Chcemy też, by
nasz tekst był jak najbardziej jasny i czytelny, w związku z tym momentami, jeżeli pisząc w liczbie mnogiej, używamy jedynie końcówek
rodzaju męskiego (na przykład w nazwach przedstawicieli i przedstawicielek danej narodowości, takich jak Polacy, lub opisując grupę
migrantów), to czynimy to tylko ze względu na to, by nasz tekst łatwiej się czytało. Ale zaznaczamy, że mamy tutaj na myśli zarówno kobiety,
jak i mężczyzn, jak również osoby, które nie identyfikują się z żadną płcią.
II
Stosując termin „mniejszości” odnosimy się zarówno do mniejszości narodowych i etnicznych, jak i do imigrantów. Skupiamy się jednak
przede wszystkim na imigrantach i tego terminu używamy w całym raporcie. Jednocześnie zauważamy, że istnieje wiele podobieństw
między imigrantami a mniejszościami etnicznymi i religijnymi oraz ludnością rodzimą Norwegii w zakresie wyzwań (i rozwiązań) związanych
z budowaniem zaufania do instytucji publicznych.
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petencji pracowników instytucji pomocy społecznej i ochrony praw dziecka; oraz w ostatniej części 6) w pewnym
wąskim zakresie zajmujemy się problematyką stosowania niektórych metod diagnostycznych i badawczych
w pracy z migrantami, także tymi dokonywanymi na potrzeby instytucji ochrony praw dziecka.
Czytelnicy i czytelniczki tego raportu znajdą tu również pełną i kompleksową bibliografię (wraz z tłumaczeniami tytułów), która może być użyteczna dla innych badaczy oraz badaczek i wykorzystywana w projektach naukowych, które skupiają się na kwestiach budowania zaufania między instytucjami publicznymi
a imigrantami.
W ramach projektu „Zaufanie ponad granicami: instytucje państwowe, rodziny oraz system pomocy społecznej i ochrony praw dziecka w Norwegii i w Polsce” zorganizowałyśmy dwa warsztaty dla osób, których
codzienna praca związana jest z działalnością instytucji pomocy społecznej i ochrony praw dziecka
w Norwegii i w Polsce. Celem zorganizowanych warsztatów było umożliwienie przedstawicielom i przedstawicielkom obu krajów wymiany doświadczeń, zwiększenie wzajemnego zrozumienia oraz pogłębienie
wiedzy na temat skutecznej pomocy społecznej i ochrony praw dziecka. Osoby zainteresowane tematyką
tych warsztatów, ich programem oraz uzyskanymi efektami zapraszamy do zapoznania się z policy brief
(broszurą informacyjną) wydaną przez PRIO „Building trust across borders: Polish-Norwegian exchanges on migrants and child and family welfare”.

1. Dlaczego powstał ten raport?
Zaufanie jest kluczowym warunkiem prawidłowych
relacji międzyludzkich na poziomie społecznym, interpersonalnym oraz międzynarodowym1. Niniejszy
raport zakłada, że zaufanie między narodami
oraz między mieszkańcami danego kraju i instytucjami publicznymi jest możliwe oraz pożądane,
niezależnie od tego, czy ci mieszkańcy są rodowitymi
obywatelami danego kraju, czy imigrantami. Kryzys
zaufania polskich migrantów do norweskiego Urzędu
Ochrony Praw Dziecka (UOPD)III to szeroko omawiana kwestia. Trudno jednak o bezstronne i pełne
informacje w tej sprawie, szczególnie o takie, które
uwzględniałyby wiele głosów i pozwoliłyby odpowieIII
Odnosząc się do norweskiego Urzędu Ochrony Praw Dziecka
używamy skrótu UOPD, natomiast gdy odnosimy się do szeroko
rozumianych instytucji ochrony praw dziecka nie stosujemy tego
skrótu. Tym samym, skrót UOPD odnosi się do państwowej
instytucji o norweskiej nazwie Barnevernet. Gdy zaś mówimy o
polskim systemie pomocy społecznej, mamy na myśli wszelkie
instytucje, które zajmują się ochroną praw dziecka i rodziny. Gdy
piszemy o konkretnej instytucji – wówczas wymieniamy jej pełną
nazwę.

dzieć na pytanie o to, co spowodowało taki kryzys
zaufania i co go napędzaIV. Niniejszy raport stanowi
tym samym podsumowanie istniejącej wiedzy w temacie zaufania mieszkańców Norwegii (w szczególności imigrantów) do UOPD, jak również odnotowuje
luki badawcze w tej tematyce.
Chociaż skupiamy się między innymi na polskich imigrantach mieszkających w Norwegii, to
informacje zawarte w naszym raporcie można
odnieść do innych grup migrantów. Bazujemy
wprawdzie w dużym stopniu na literaturze badawczej dotyczącej zaufania, migracji oraz pomocy społecznej i instytucji ochrony praw dziecka w Polsce i Norwegii, ale uwzględniamy również
IV
Wyjątkiem jest książka Macieja Czarneckiego dostępna w języku
polskim, „Dzieci Norwegii: O państwie (nad)opiekuńczym” oraz
w języku norweskim: „Norsk barnevern sett utenfra: Stiller
det urimelige krav?” [Norweski Urząd Ochrony Praw Dziecka
widziany z zewnątrz: Czy stawia wygórowane wymogi?], która
uwzględnia głosy wielu stron.
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międzynarodową literaturę badawczą dotyczącą zaufania imigrantów do instytucji publicznych (innych
niż te, które zajmują się prawami dziecka).
Kwestia zaufania rodzin imigranckich oraz UOPD
zyskała spory rozgłos w prasie i stała się tematem
debaty publicznej w Norwegii, w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Mamy nadzieję, iż niniejszy
raport, oparty na rzetelnej wiedzy naukowej oraz faktach, będzie wartościowym źródłem informacji o tych
zagadnieniach dla innych badaczy i badaczek, jak
również dla dziennikarzy, praktyków oraz szeroko
rozumianego społeczeństwa. Z uwagi na to, że tematyka kryzysu zaufania, imigrantów oraz UOPD jest
nader aktualna i wzbudza niesłabnące zainteresowanie polityków i mediów na całym świecie, uważamy
że potrzebne jest rzetelne i łatwo dostępne źródło
informacji z zakresu tej tematyki zarówno w języku
angielskim, jak i polskim. Obecnie, najważniejsze raporty i dokumenty na temat UOPD oraz rodzin będących przedstawicielami mniejszości dostępne są
wyłącznie w języku norweskim. Podobnie jest z publikacjami na temat instytucji ochrony praw dziecka
w Polsce – najważniejsze dokumenty oraz materiały
źródłowe dostępne są wyłącznie w języku polskim.
W związku z powyższym najważniejsze cele niniejszego raportu to:
→→

→→

Dokonanie przeglądu i podsumowania dotychczas zebranych wyników badań na
temat zaufania ponad granicami, w szczególności zaufania rodzin imigranckich do państwowych instytucji ochrony praw dziecka
w Norwegii i Polsce. Dodatkowym celem jest
wskazanie ewentualnych braków w dotychczas
przeprowadzonych badaniach naukowych skupiających się na tej tematyce.
Stworzenie zwięzłego tekstu (dostępnego
w językach: angielskim, norweskim oraz polskim), który będzie przystępny dla wszystkich
osób zainteresowanych tą tematyką - rodziców,
badaczy, polityków odpowiedzialnych za politykę
rodzinną, praktyków, polskich i norweskich pracowników socjalnych, i innych.

→→
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Zwrócenie uwagi na kluczowe zagadnienia
widoczne w literaturze naukowej i dostarczenie pełnej i kompleksowej bibliografii
(wraz z tłumaczeniami tytułów publikacji).
Bibliografia może być pomocnym narzędziem
zarówno dla badaczy, jak i praktyków, ułatwi bowiem dostęp do publikacji naukowych
oraz tekstów źródłowych w tematyce, która
jest często tematem sporów. Ze względu na
upolitycznianie kwestii związanych z UOPD
i przedstawianie ich w sensacyjnym świetle
w mediach, istnieje potrzeba zrównoważenia
informacji medialnych przez wiedzę płynącą
z badań naukowych.

To, w jaki sposób dane państwo zapewnia swoim
mieszkańcom pomoc społeczną oraz chroni ich
praw obywatelskich, jest zawsze nierozerwalnie
związane ze społeczno-kulturowym kontekstem
obecnym w danym regionie. Jednocześnie, konkretne praktyki i reguły postępowania oraz stosowane słownictwo są zawsze związane z systemem
państwowym obowiązującym w danym kraju i są
tym samym także swoiste dla danego kontekstu.
Formy językowe oraz dobór odpowiednich środków
komunikowania się stanowią podstawę budowania
zaufania i mają fundamentalny wpływ na tworzony obraz danego zjawiska oraz na wszelkie zniekształcenia tego obrazu w jego postrzeganiu przez
innych.
Raport ten został napisany w języku angielskim
i został przetłumaczony na język polski i norweski. Rozpowszechnienie wiedzy w nim zawartej
ma szansę przyczynić się do lepszego zrozumienia systemów pomocy społecznej i ochrony praw
dziecka w różnych krajach, jak również instytucjonalnych ram tejże pomocy. Dodatkowo raport ten
wskazuje na trudności, jakie pojawiają się w procesie budowania zaufania społecznego nie tylko
wśród imigrantów, ale w całym społeczeństwie,
uwzględniając istnienie barier językowych i swoistego kontekstu społeczno-kulturowego każdego
państwa, nierzadko utrudniających wzajemne rozumienie istniejących systemów.
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Pisząc ten raport, dołożyłyśmy wszelkich starań
o przejrzystość i jednoznaczność zastosowanych
terminów i, jeśli to tylko było możliwe, stosowałyśmy oficjalne nazwy terminów i instytucji (np. norweski barnevernet tłumaczymy jako UOPD - norweski Urząd Ochrony Praw Dziecka). Niemniej jednak,
wierne oddanie znaczenia wszystkich terminów
w kilku językach okazało się nie lada wyzwaniem.
Niektóre z używanych pojęć są bardzo specyficzne dla danej kultury i często nabierają nowego, nie
zawsze pożądanego znaczenia w innym języku,
dlatego mogą nie być w pełni zrozumiałe dla osób,
które nie znają języka oryginalnego.Tutaj dobrym
przykładem będzie norweski termin barnevernet. To
słowo właśnie, będące nazwą instytucji publicznej,
budzi tyle kontrowersji w mediach, wzmacniając kryzys zaufania polskich imigrantów do UOPD. Główne
wyzwanie, do którego jeszcze wrócimy w niniejszym
raporcie, to brak kompleksowych i dostępnych informacji w języku angielskim, a nie brak wiedzy

w ogóle. Stąd potrzeba osadzenia tych informacji
w kontekście międzynarodowych badań zajmujących się tematyką mniejszości oraz zaufania. Dla
zrealizowania tego celu, nasz raport (w językach:
angielskim, norweskim oraz polskim) jest dostępny w darmowej wersji elektronicznej.
Podsumowanie aktualnej wiedzy (oraz tego, czego jeszcze nie wiemy) na temat budowania zaufania, instytucji pomocy społecznej i ochrony praw
dziecka oraz charakterystyka samych imigrantów
i ich zaufania do instytucji publicznych znajdują
się na końcu raportu (rozdział 6). Na końcu załączyłyśmy również pełną i kompleksową bibliografię
(Aneks nr 2) ściśle związaną z przedstawianą tematyką. Uważamy, że może ona okazać się przydatna
dla osób zaangażowanych w tworzenie przyszłych
projektów badawczych, jak również dla inicjatorów
różnych działań, których celem jest wzmacnianie
zaufania imigrantów do instytucji publicznych.

Raport ten jest efektem projektu „Zaufanie ponad granicami: instytucje państwowe, rodziny oraz system pomocy społecznej i ochrony praw dziecka w Norwegii i Polsce” zrealizowanego przez Peace Research Institute Oslo (PRIO) we współpracy z badaczkami
z Uniwersytetu Gdańskiego. Raport ten oparty jest na przeglądzie literatury badawczej
oraz wiedzy eksperckiej z dziedziny pomocy społecznej i ochrony praw dziecka.
W ramach projektu badawczego „Zaufanie ponad granicami” zorganizowałyśmy również dwa warsztaty z zakresu tematyki zaufania ponad granicami państw oraz instytucji
ochrony praw dziecka dla ekspertów i praktyków z Norwegii i Polski. Warsztaty te miały na celu umożliwić przedstawicielom i przedstawicielkom obu państw podzielenie się
swoimi doświadczeniami, zwiększyć wzajemne zrozumienie oraz umożliwić zapoznanie
się z systemem pomocy społecznej i ochrony praw dziecka w obu krajach. Więcej informacji na temat tych warsztatów oraz ich wyników znajduje się w policy brief (broszurze
informacyjnej) wydanej przez PRIO – „Building trust across borders: Polish-Norwegian
exchanges on migrants and child and family welfare”.
Projekt „Zaufanie ponad granicami” został sfinansowany przez polsko-norweski
fundusz dwustronny, jeden z mechanizmów finansowania funduszy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Tym samym jest to projekt, który został uznany zarówno przez rząd polski, jak i norweski jako jedna z kilku użytecznych społecznie
i wartościowych inicjatyw w tematyce zaufania do UOPD. Więcej informacji na temat
projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.prio.org/trust.
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2. Metodologia
Na potrzeby tego raportu dokonałyśmy przeglądu
literatury na dwa sposoby: 1) systematycznie przeszukując bazy danych; oraz 2) aktywnie korzystając
z przypisów z kluczowej literatury dotyczącej zaufania
społecznego do instytucji pomocy społecznej i ochrony
praw dziecka. Dodatkowo po wstępnej ocenie wyselekcjonowałyśmy do tego raportu wybrane tytuły z literatury międzynarodowej. Przegląd baz danych został
zrealizowany w okresie między listopadem 2018 a początkiem 2019 roku w trzech językach: angielskim, norweskim i polskim. Szukając artykułów i raportów, starałyśmy się używać tych samych słów kluczowych w następujących bazach danych: EBSCO, Google Scholar,
JSTOR, SAGE oraz Web of Science. Zgromadziłyśmy
wyniki badań przedstawione w formach: artykułów
naukowych, raportów publikowanych przez instytuty
naukowe i organizacje pozarządowe, książek, rozdziałów książek, prac magisterskich i doktorskich oraz
oficjalnych raportów i wytycznych wydawanych przez
instytucje publiczne. Nasza baza literatury zawiera
materiały źródłowe z różnych dziedzin, takich jak:
antropologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia,
geografia, politologia, psychologia, praca socjalna, socjologia, studia migracyjne oraz zarządzanie.
Analiza zgromadzonej literatury pozwoliła nam
prześledzić tematyczny i metodologiczny rozwój
omawianej w raporcie tematyki na przestrzeni prawie dwudziestu lat.
Dokonując wyszukiwani w bazach danych używałyśmy wszystkich trzech języków: angielskiego,
norweskiego oraz polskiego. Aby oddać i pogodzić różnice występujące w obu językach oraz
uchwycić różnorodność obu systemów wsparcia
dziecka i rodziny, konieczne było zdefiniowanie
specyficznych dla każdego kraju słów kluczowych. Na przykład wpisywane w wyszukiwarkę
hasło kluczowe „instytucje ochrony praw dziecka” nie dawało zbyt wielu wyników wyszukiwań
na temat Polski, za to „pomoc społeczna” już tak.
Podobnie określenie „Niebieska Karta” (nazwa
procedury używanej w Polsce w czasie interwen-

cji dotyczących przemocy domowej) dawała wiele
wyników o Polsce, ale już nie o Norwegii. Więcej
informacji na temat systematycznych wyszukiwań
w bazach danych znajduje się w Aneksie nr 1.
Metodologia naszej pracy ewoluowała i podlegała ciągłym zmianom według potrzeb
(uwzględniając zarówno wymogi spójności językowej, jak i kontekst istniejących rozwiązań systemowych danego kraju) dzięki staraniom polskonorweskiego zespołu, który składał się z dwóch
badaczek posługujących się płynnie językiem
polskim i angielskim oraz dwóch badaczek posługujących się płynnie językiem polskim, angielskim i norweskim. W procesie współpracy nad
tworzeniem tego raportu, aktywnie używane były
wszystkie trzy języki, dzięki czemu udało się nam
wyostrzyć uwagę na różnice językowe i zminimalizować ryzyko niespójności czy nieścisłości, które
mogą pojawiać się przy użyciu przekładów.
Aby mieć pewność, że przegląd literatury naukowej
przygotowany na potrzeby tego raportu jest aktualny, zespół PRIO zaprosił badaczki i badaczy zajmujących się ochroną praw dziecka i mniejszościami
na spotkanie eksperckie w lutym 2019r. Sześciu badaczy z Uniwersytetu w Bergen, Oslo Metropolitan
University i University of Southeastern Norway dostarczyło nam opinii o zgromadzonej przez nas literaturze badawczej oraz dokonało wstępnej oceny
stanu zebranej wiedzy oraz wyodrębnionych przez
nas luk w dotychczasowych badaniach (rozdział
6). Spotkanie z ekspertami i ekspertkami pomogło
nam zakotwiczyć projekt w środowisku naukowym i
pozwoliło nam zapewnić wysoką jakość wykonanej
pracy dotyczącej przeglądu literatury.
W zebranej literaturze badawczej, nie każdy artykuł łączy się bezpośrednio z tematem zaufania.
Zdecydowałyśmy jednak, że raporty na temat integracji imigrantów zamieszkałych w Polsce lub dane
o mniejszościach narodowych i ich relacjach z norweskim UOPD stanowią cenne źródło informacji po-
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trzebne do naszych analiz. W związku z tym zdecydowałyśmy się stworzyć bibliografię o szerszym zakresie tematycznym i podzieliłyśmy ją na odpowiednie kategorie (Aneks nr 2). Tytuły wszystkich pozycji
zostały przetłumaczone na język polski, norweski
i angielski, odpowiednio dla każdej wersji językowej raportu. Dzięki temu, naszym zdaniem, niniejsza praca ma potencjał zwiększenia świadomości
na temat istniejących badań dotyczących zaufania,
przedstawicieli mniejszości oraz instytucji ochrony
praw dziecka i pomocy społecznej. Obecnie wiele
z wymienionych w bibliografii prac jest trudno dostępnych dla międzynarodowej społeczności akademickiej, ponieważ nie były one publikowane w
języku angielskim.

Podsumowując, tematyczny zasięg dokonanego
przeglądu literatury koncentrował się na zaufaniu do
instytucji publicznych i ich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji zapewniających
pomoc społeczną dzieciom imigrantów i mniejszości w Polsce i Norwegii. Z naszej pracy wynika, że
więcej badań na temat budowania relacji między
imigrantami a instytucjami publicznymi opublikowano w Norwegii niż w Polsce, w związku z czym
miałyśmy ograniczoną możliwość dokonania porównań między tymi dwoma krajami. Niniejszy raport (i metodologia, którą przyjęłyśmy) zwraca
zatem uwagę na luki, które istnieją w dotychczas zgromadzonej literaturze badawczej i pozwala zidentyfikować kluczowe ścieżki rozwoju
w dziedzinie badań nad zaufaniem, imigrantami
i instytucjami publicznymi.

3. Czym jest zaufanie w kontekście migracji?
→→

→→
→→

Zaufanie, przejawiane zarówno na poziomie deklarowanych postaw, jak i na poziomie zachowania,
bazuje na założeniu, iż inni członkowie społeczności, podobnie jak my, zachowują się w sposób
uczciwy i są skłonni/e do współpracy2.
Zaufanie często nazywane jest fundamentem społeczeństwa3.
Zaufanie może być kulturowo zdeterminowane i dziedziczone4 3.

Rozróżniamy różne rodzaje zaufania: zaufanie
osobiste (którym darzymy konkretne osoby), zaufanie publiczne (którym obdarzamy osoby wykonujące zawody zaufania publicznego lub piastujące stanowiska we władzach państwowych),
zaufanie instytucjonalne (którym darzymy złożone,
wielopodmiotowe organizacje takie jak szpitale,
banki czy uniwersytety) oraz zaufanie systemowe (którym darzymy cały system społeczny oraz
wszystkich jego członków i uczestników, czego
przykładem jest zaufanie do gospodarki i cywilizacji). Zaufanie może się przejawiać w postawach
konkretnych obywateli, ale może także stanowić
cechę narodową współdzieloną przez całe społe-

czeństwo, stając się elementem kultury danego
państwa5.
Uważa się, iż zaufanie ma pozytywny wpływ na
społeczeństwa i przejawia się we wzroście gospodarczym6, efektywności działań rządu7, lepszym
stanie zdrowia obywateli8 oraz w zwiększonym
poczuciu ogólnego szczęścia9. Ogólnie rzecz ujmując, zaufanie zaznacza się w skłonności do
działania w obrębie ustalonych ram funkcjonowania danej instytucji i jest pozytywnie skorelowane
z poziomem demokracji w danym państwie10 11. Z
drugiej strony, w krajach postkomunistycznych,
będących w okresie przejściowym po transformacji

Przegląd literatury badawczej dotyczącej kwestii zaufania społecznego, migracji oraz
instytucji pomocy społecznej i ochrony praw dziecka

ustrojowej, poziom zaufania obywateli do instytucji
państwowych jest niski12 13 14.
Uważa się również, iż w niektórych państwach zaufanie społeczne przekazywane jest z pokolenia
na pokolenie. Tym samym zaufanie społeczne
powinno być analizowane w perspektywie zarówno kulturowej, jak i narodowej, jako że stopień
zaufania społecznego wśród obywateli może się
znacząco różnić między kulturami15 16. Zjawisko
międzypokoleniowego przekazywania wiedzy i tradycji może również wpływać na stopień zaufania
imigrantów do instytucji państwowych funkcjonujących w kraju, w którym się osiedlili.

Kluczowe czynniki sukcesu w procesie budowania zaufania imigrantów
do instytucji publicznych
→→

Imigranci mogą być bardziej skłonni wchodzić w interakcje z instytucjami publicznymi,
jeśli: 1) znają daną instytucję; 2) rozumieją
zasady działania danej instytucji oraz trafnie
interpretują jej założenia i cele; oraz 3) mogą
przewidzieć, z dozą pewności, przyszłe działania danej instytucji. Te warunki budowania
zaufania ogólnie odnoszą się do procesu
integracji imigrantów w nowym społeczeństwie.

→→

W momencie, gdy brakuje rzetelnej wiedzy,
zrozumienia oraz zaufania, imigranci, tak jak
i inni obywatele, najprawdopodobniej będą
unikać kontaktu czy interakcji z daną instytucją. Tego typu postawy i lęki nie sprzyjają
budowaniu społecznej harmonii i porządku
instytucjonalnego. Zatem pewien bazowy poziom zaufania społecznego jest niezbędny, by
stworzyć bezpieczną przestrzeń do prowadzenia dialogu społecznego14.
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Jakie inne czynniki wpływają na stopień zaufania imigrantów do instytucji publicznych?
→→

Warunki zamieszkania. Stopień zaufania
społecznego migrantów zależy od warunków,
w jakich żyją w kraju osiedlenia, jak również
od stopnia zaufania, jakim darzyli oni instytucje publiczne w kraju pochodzenia17.

→→

Imigranci i ich dzieci. Dzieci imigrantów, którzy osiedlają się w krajach Europy Zachodniej,
w porównaniu z pierwszym pokoleniem imigrantów, cechują się wyższym poziomem
zaufania, porównywalnym do istniejącego poziomu zaufania w danym społeczeństwie18.

→→

Kraj pochodzenia imigrantów oraz kraj,
do którego wyemigrowali. Kontekst kraju,
będącego nowym miejscem zamieszkania
imigrantów i imigrantek, ma ogromny wpływ
na stopień zaufania społecznego – migranci
mogą charakteryzować się wyższym stopniem zaufania społecznego niż ich rodacy
zamieszkali w ojczyźnie. Dinesen (2012)
badał imigrantów z trzech krajów o niskim
stopniu zaufania społecznego (z Turcji,
Polski i Włoch), którzy wyemigrowali do północnoeuropejskich krajów o dużym stopniu
zaufania społecznego i odkrył, że instytucje publiczne, z którymi stykali się w kraju
przyjmującym, miały większy wpływ na ich
stopień zaufania społecznego niż instytucje
publiczne, z którymi stykali się w ojczyźnie19. Prawidłowość tę potwierdziły również
inne badania20

→→

Poczucie przynależności do społeczeństwa w nowym kraju zamieszkania.
Zaufanie jest kluczowym czynnikiem udanej adaptacji do nowego społeczeństwa
lub, jak nazywa to Berry21, „akulturacji”.
Zaszczepienie zaufania społecznego u imigrantów zależy w dużym stopniu od charakteru polityki integracyjnej imigrantów w nowym
kraju zamieszkania22. Prawidłowość tę odkry-
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cie, że polityka państwa osiedlenia uderza
w ich tożsamość grupową28, mogą wtedy
przejawiać nieprzychylne postawy wobec
kraju, w którym się osiedlili. Skutkuje to zarówno budowaniem negatywnego zdania
o sobie samym wśród migrantów, jak i potencjalnie wiąże się z ich niskim stopniem
zaufania społecznego do instytucji publicznych działającym w danym kraju.

li w swoich pionierskich badaniach Znaniecki
i Thomas (1996 [1918])23 w kontekście emigracji do Stanów Zjednoczonych, a potwierdził ją w latach późniejszych Redfield wraz
ze swoim zespołem badawczym (1936)24.
Często używanym modelem teorii akulturacji
jest ten stworzony przez Berry’ego (1997)21,
który wyróżnił cztery strategie, z których każda obrazuje inne nastawienie społeczeństwa
do imigrantów.

WIELOKULTUROWOŚĆ

→→

Doświadczenie dyskryminacji powoduje, że
imigranci stają się nieufni29 30, co z kolei zniechęca ich do nawiązywania kontaktów międzygrupowych i może prowadzić do wykształcenia się u nich negatywnego nastawienia do
ogółu społeczeństwa kraju osiedlenia31.

→→

Kanały informacyjne, z jakich korzystają
imigranci, dostępność tych kanałów oraz rzetelność informacji jakie przekazują, mają niebagatelny wpływ na to, z którymi instytucjami
publicznymi imigranci chcą się kontaktować,
a których starają się unikać32.

TYGIEL ETNICZNY

Nastawienie społeczeństwa do imigrantów
SEGREGACJA

→→

→→

WYKLUCZANIE

W modelu Berry’ego: „wielokulturowość” opiera się na założeniu, że kultury
kraju pochodzenia i kraju osiedlenia powinny być równie cenione, dzięki czemu
społeczeństwo zyska na różnorodności
kulturowej swoich członków. Z kolei strategia tygla kulturowego oczekuje od imigrantów „asymilacji”, a więc przyjęcia
wartości typowych dla kraju osiedlenia
i krzewienia ich w swoim codziennym życiu. „Segregacja” natomiast następuje,
gdy mieszkańcy kraju osiedlenia nie chcą
przyjąć żadnych wartości typowych dla kultury pochodzenia imigrantów, co prowadzi
do tego, że imigranci izolują się i zakładają
własne enklawy. Ostatnia strategia zwana
„wykluczaniem” polega na uniemożliwianiu imigrantom kontaktu zarówno z rodakami z kraju ojczystego, jak i z rodowitymi
mieszkańcami kraju osiedlenia.

Publikacje dotyczące integracji imigrantów
najczęściej uznają terminy „włączanie” i „integracja” za słowa kluczowe25 26. Kiedy imigranci
czują się wykluczani27 lub gdy mają poczu-

Wzbudzenie zaufania imigrantów do instytucji
publicznych i społeczeństwa kraju osiedlenia
jest warunkiem koniecznym skutecznej integracji.
Tezę tę potwierdzają badania naukowe, wykazując, iż skuteczna polityka integracyjna sprawia, że
imigranci mają pozytywne nastawienie do rodaków
i kultury swojego kraju pochodzenia, jak również
do kultury i obywateli kraju osiedlenia. Bez podejmowania działań służących budowaniu zaufania,
komunikacja między imigrantami a instytucjami
publicznymi oraz skuteczne świadczenie usług
przez instytucje publiczne są zdecydowanie mniej
efektywne.
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4.

Dlaczego tak ważne są kwestie
budowania zaufania ponad granicami?
Rodziny, dzieci i instytucje państwowe
w Norwegii i w Polsce

Państwa, imigranci i zaufanie
W kontekście migracji międzynarodowych, pojęcie
zaufania odnosi się zarówno do populacji imigrantów, jak i nie-imigrantów, oraz do całych społeczeństw i instytucji. Ponieważ około 3,4% światowej
populacji to migranci międzynarodowi, bardzo istotne jest poznanie i zrozumienie związków między
migracją a zaufaniem. W Norwegii „kryzys zaufania”
między imigrantami z Polski a UOPD jest dobrze
znany. Chociaż jest to przypadek skrajny, jest jed-

nak częścią szerszego zjawiska, które nie jest ani
zaskakujące, ani wyjątkowe.
Jak już wspominałyśmy w rozdziale 3, istnieją warunki wstępne dla ustanowienia i utrzymania wzajemnego zaufania. W przypadkach, gdy zaufanie
nie zostanie zbudowane lub nie podejmowane
są działania by je utrzymać, zarówno komunikacja jak i poziom zaufania społecznego mogą
ulec pogorszeniu.

Warto wspomnieć zarówno o zaufaniu na poziomie wewnątrzpaństwowym, jak również o zaufaniu między państwami w ramach systemu międzynarodowego. Mimo że
dziedzina polityki rodzinnej i opieki nad dziećmi jest w dużej mierze elementem polityki wewnętrznej danego państwa, staje się ona elementem polityki międzynarodowej, gdy imigranci posiadający obywatelstwo swojego ojczystego kraju nawiązują
relacje z instytucjami publicznymi w kraju osiedlenia. W tym przypadku zaufanie
migrantów do instytucji publicznych w kraju, którym się osiedlili jest również związane z budowaniem kontaktów dyplomatycznych, współpracy między pracownikami
konsularnymi i państwami ich goszczącymi, a także poprzez międzynarodowe traktaty, które określają standardy wymiany między państwami na różnych polach.
W tym raporcie nie poświęcamy szczególnej uwagi kwestiom budowania zaufania
między państwami, ale uznajemy znaczenie dwustronnej współpracy i ram międzynarodowych. Należy zwrócić uwagę, że Konwencja o prawach dziecka ONZ (1989)
została ratyfikowana zarówno przez Norwegię, jak i Polskę. Ponadto tak Norwegia jak
i Polska popierają Konwencję Haską o ochronie dzieci, która koncentruje się na kilku kwestiach, w tym transgranicznych uprowadzeniach dzieci, rozwiązywaniu transgranicznych sporów rodzicielskich oraz sprawach sądowych dotyczących opieki nad
dziećmi.
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Społeczny wymiar transnarodowych
migracji rodzinnych.
Od lat 90. XX wieku badania nad migracją międzynarodową w coraz większym stopniu uznają
istotność jej społecznego wymiaru33 - naukowa
wartość tych kwestii została podkreślona między innymi przez Znanieckiego i Thomasa, którzy przeanalizowali listy polskich migrantów do
Stanów Zjednoczonych, na początku XX wieku23.
Przez bardzo długi czas nie rozpatrywano jednak
migracji z perspektywy kraju wysyłającego, czyli
nie mając na uwadze tego, że imigranci są również emigrantami. Stanie się członkiem nowego
społeczeństwa w kraju osiedlenia jest nierozerwalnie związane z koniecznością wyjazdu z ojczyzny, z którą byliśmy mniej lub bardziej związani
– niezależnie od tego czy podtrzymujemy potem
więzi z ojczyzną i rodakami czy też nie, w jakimś
stopniu zawsze jesteśmy przywiązani do kultury
swojego kraju pochodzenia34.
Związek między budowaniem więzi z krajem
przyjmującym a utrzymywaniem więzi transnarodowych, nie wykluczają się wzajemnie.
Proces akulturacji nie musi oznaczać wyboru
między asymilacją a silnymi kontaktami transnarodowymi. Badania pokazują bardziej złożony obraz tego zjawiska 35. Możliwa jest zarówno
sytuacja, w której następuje integracja ze społeczeństwem w kraju osiedlenia przy jednoczesnym
przywiązaniu do kontaktów transnarodowych,
jak i taka, w której imigranci ani nie integrują się
szczególnie ze społeczeństwem w kraju osiedlenia, ani nie pozostają specjalnie zaangażowani
w kontakty transnarodowe36. Są to ważne spostrzeżenia badawcze, które podkreślają potrzebę
rozumienia integracji imigrantów jako dynamicznego procesu, w którym czas ma istotne znaczenie. Jednocześnie badania nie wskazują, że
upływ czasu sam w sobie doprowadzi do „asymilacji”21 37. Podkreśla się szczególnie konieczność
uwzględniania społecznego aspektu transnarodowych migracji rodzinnych, w której istotną rolę
odgrywa przywiązanie imigrantów do rodzin w
krajach pochodzenia oraz w innych krajach na

całym świecie. Transnarodowe sieci rodzinne
są kluczową sferą badań umożliwiającą zrozumienie realiów wielu rodzin imigranckich, których życie codzienne jest zakotwiczone w konkretnych kontekstach społecznych kraju, w którym się
osiedlili (np. w Norwegii lub w Polsce).
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci badania
nad rodzinami transnarodowymi koncentrowały się na dzieciach, których rodzice podejmują
się emigracji zarobkowej, pozostawiając swoje
dzieci w ojczyźnie pod opieką dalszej rodziny38.
Zjawisko to jest dobrze znane w badaniach nad
migracjami w Afryce i Azji, a staje się powoli coraz
bardziej znane również w Europie wraz ze wzrostem emigracji zarobkowej m.in. z Polski do krajów lepiej rozwiniętych gospodarczo. Zwiększona
emigracja Polaków na tle zarobkowym zwróciła
uwagę badaczy i mediów na zjawiska „eurosieroctwa” i transnarodowego rodzicielstwa. Należy
zwrócić uwagę, że skala i sposób pomiaru tych
zjawisk są niejasne; niejasne jest na przykład czy
termin „dzieci opuszczone” odnosi się tylko do
tych dzieci, których oboje rodziców jest nieobecnych. Trudno o jednoznaczną ocenę tego zjawiska;
z jednej strony mamy dbałość o dobrobyt dzieci
i ich lepsze perspektywy w przyszłości, z drugiej
nieobecnych w codziennym życiu rodziców, migrujących „za pracą” 39 40. Kluczowe kwestie, które
warto uwzględnić w analizach w dziedzinie transnarodowego rodzicielstwa to: płeć, ustalenia
dotyczące opieki nad dziećmi, istniejące ustawodawstwo, klasa społeczna rodziców, komunikacja oraz rozumienie moralności i jej przejawów41. Dla celów tego raportu transnarodowe
rodzicielstwo rozumiemy jako „rodzicielstwo ponad granicami”, w ramach którego rodzice przez
dłuższy okres mieszkają w innym kraju niż ich dzieci.
Powrócimy jeszcze do tych zagadnień, w dużej mierze krzyżujących się z kwestiami zaufania między
rodzicami-imigrantami a instytucjami publicznymi,
których zadaniem jest rozwiązywanie problemów
związanych z opieką nad dziećmi w kraju osiedlenia.
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Migracja a wielokulturowość
w Norwegii
W tej części raportu przedstawiamy kontekst migracji
i zjawisko różnorodności kulturowej w Norwegii, aby
zapewnić odpowiednie tło dla kluczowych tematów pojawiających się w recenzowanej literaturze.
Norwegia ma 5 milionów mieszkańców i zajmuje
rozległy, słabo zaludniony obszar. Oprócz Oslo,
stolicy (o populacji 680 tys.), tylko Bergen liczy
ponad 200 tys. mieszkańców. Odległości między
miejscowościami norweskimi stają się większe im
bardziej na północ położone są one na mapie kraju.
migranci stanowią 14,4% populacji (765 tys.) Norwegii,
a 3,4% ludności to dzieci urodzone w Norwegii, których oboje rodzice urodzili się poza granicami
tego kraju (179 tys.) (dane ze stycznia 2019).
Różnorodność kulturowa w Norwegii związana
jest ściśle z imigracją, która gwałtownie wzrosła
w ostatnich kilku dekadach - odkąd pod koniec lat
sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych XX w. do kraju zaczęli przybywać pierwsi
imigranci zarobkowi z takich krajów jak: Pakistan,
Maroko czy Turcja42. Na skutek obowiązującej polityki zarządzania procesem osiedlania się uchodźców,
którzy uzyskali azyl w Norwegii, w większości gmin
w Norwegii mieszkali i/lub mieszkają imigranci
(w tym również uchodźcy).
Około 25% imigrantów w Norwegii wywodzi się
z rodzin uchodźczych. Liczba uchodźców zaczęła rosnąć począwszy od lat 80., początkowo
byli to uchodźcy z Wietnamu i Chile, a następnie
dołączyli do nich uchodźcy z krajów Afryki, Azji,
Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Obecnie
natomiast najliczniejszymi grupami imigrantów w
Norwegii są imigranci z Polski, Litwy oraz Szwecji,
a listę dziesięciu najczęstszych krajów pochodzenia imigrantów zamykają inne kraje europejskie.
Około 10% imigrantów w Norwegii stanowią
studenci, a pozostałe dwie trzecie (nie licząc
uchodźców) stanowią imigranci zarobkowi oraz
imigranci, którzy przybyli do Norwegii w ramach
polityki łączenia rodzin imigranckich. Tymczasem
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norweska polityka aktywnej integracji imigrantów
skierowana jest przede wszystkim do uchodźców,
od których oczekuje się, że będą uczestniczyć
w kursach językowych oraz szkoleniach kulturowych, zwanych programem wprowadzającym
(Introduksjonsprogrammet), mającym ułatwić
uchodźcom wejście na norweski rynek pracy.
Pozostałym imigrantom nie oferuje się w sposób
systemowy żadnych kursów językowych ani też
innych szkoleń, które przybliżałyby im specyfikę
społeczeństwa norweskiego. Jednakże, stopniowo, zwiększa się dostęp imigrantów do informacji o funkcjonowaniu instytucji publicznych
w Norwegii, coraz więcej jest bowiem informacji
na ten temat w różnych językach (przeważają te
w języku angielskim) a wiele z nich zostało sporządzonych przez same instytucje publiczne. To
wszystko ułatwia dostępność norweskich instytucji publicznych. Ponadto coraz więcej organizacji
pozarządowych oferuje imigrantom szkolenia językowe oraz warsztaty, mające im ułatwić odnalezienie się w społeczeństwie norweskim.
Różnorodność demograficzna w Norwegii obejmuje również mniejszości narodowe, w szczególności rdzenną ludność Saamów, których prawa
są chronione w ramach ustawodawstwa krajowego. Nie zawsze jednak tak było – istnieją ciemniejsze karty historii Norwegii, kiedy to w okresie
po II wojnie światowej Saamowie zmuszani byli
do asymilacji.
Dziś jednak różnorodność kulturowa jest wpleciona w norweską tkankę narodową, co odzwierciedlają treści w szkolnych podręcznikach oraz coroczne przemówienie króla Norwegii na nowy rok”.
Tymczasem dla niektórych Norwegów, podobnie jak
to ma miejsce w innych częściach Europy, różnorodność - w tym różnorodność kulturowa związana z migracją, a także jej konsekwencje - pozostają kontrowersyjną rzeczywistością i gorącym tematem debaty
w mediach i w mediach społecznościowych, a także
w polityce głównego nurtu.
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Migracja a różnorodność kulturowa
w Polsce
W tej części przedstawiamy kontekst migracji i różnorodności kulturowej w Polsce, aby czytelnik/czka
mogli ocenić prezentowane przez nas treści badawcze poparte przeglądem literatury oraz by mogli
poznać tło kluczowych tematów pojawiających się
w niniejszym raporcie.
Polska ma 38 milionów mieszkańców, co stanowi
około 5% populacji całej Europy, zamieszkałych na
obszarze geograficznym zbliżonym wielkością do
Norwegii. Prawie 40% ludności kraju mieszka na
obszarach wiejskich, a największym miastem jest
Warszawa, o populacji dwóch milionów mieszkańców. W Europie, Polska spotkała się w ostatnich
dekadach ze sporym zainteresowaniem prasy,
mediów oraz polityków ze względu na wysoką
liczbę emigrantów: od momentu przystąpienia
Polski do UE w 2004 r. ponad 2,5 mln obywateli
wyjechało z kraju. Mimo znacznego wzrostu gospodarczego w ostatnich latach oraz zachęt ze strony rządu polskiego, niewielka liczba Polaków zdecydowała się jednak powrócić na stałe do Polski.
Zwiększona emigracja Polaków doprowadziła do
niedoboru siły roboczej w kraju i przyciągnęła imigrantów głównie z Europy Wschodniej. Chociaż
trudno jest oszacować dokładne liczby, ze względu
na złożoność formalną tymczasowych i długoterminowych zezwoleń na pobyt i pracę w Polsce, szacuje się, że w 2017 r. w Polsce przebywało blisko
milion imigrantów z Ukrainy. W ostatnich latach sporo imigrantów przybyło również z krajów takich jak
Białoruś, Mołdawia, Rosja, Niemcy czy Wietnam.
Polska przyciąga również imigrantów zarobkowych
oraz studentów z wielu krajów na całym świecie,
w tym na przykład z Indii, Nepalu czy Bangladeszu.
W 2015 roku Polska zgodziła się przyjąć 7000
Syryjczyków w ramach uzgodnień UE dotyczących
migracji i uchodźców w następstwie europejskiego
tak zwanego kryzysu uchodźczego, ale jak dotąd
nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. Urzędy
rozpatrują na bieżąco wnioski o udzielenie azylu
i ochrony międzynarodowej, przeważającą mobil-

nością o charakterze międzynarodowym w Polsce
jest jednak ta o charakterze zarobkowym, w ramach
której imigrantom, przeważnie z krajów pozaunijnych, zezwala się na tymczasowy pobyt i podjęcie
pracy zarobkowej.
Główne statystyki dotyczące imigracji prowadzone
są na szczeblu rządowym. Poszczególne zezwolenia (na pobyt w kraju, głównie na pobyt z możliwością pracy) klasyfikowane są według jednostek
administracyjnych. System ten utrudnia weryfikację
dokładnej liczby imigrantów, ponieważ zezwolenia są często odnawiane i różnią się długością
obowiązywania. Jeśli chodzi o politykę włączającą oraz integrację imigrantów, samorządy lokalne
(np. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu)
więcej uwagi poświęcają monitorowaniu liczby imigrantów i wypracowywaniu stosownych polityk lokalnych.
Uchodźcom, którzy otrzymali azyl w Polsce, gminy, w których zamieszkali, oferują jednoroczny
Indywidualny Program Integracyjny. Jednostki
odpowiedzialne za te programy, są tymi samymi
jednostkami, które zajmują się ogólnie sprawami
rodziny i pomocy społecznej (zob. Sekcja 5), a mianowicie są to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
(PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie
(MOPR).
Różnorodność kulturowa w Polsce nie jest zjawiskiem nowym, choć za nowe zjawisko można
uznać różnorodność wynikającą z imigracji na
dużą skalę. W czasach komunizmu rząd na małą
skalę sponsorował migrację studentów. Po greckiej
wojnie domowej na początku lat 50. XX wieku zadomowiła się na stałe w Polsce mniejszość grecka43.
Mała, ale widoczna społeczność wietnamskich imigrantów zaczęła osiedlać się w Warszawie począwszy od lat 70. XX wieku, otwierając wietnamskie
restauracje i wprowadzając element różnorodności
kulturowej do lokalnych dzielnic, nieznany w innych częściach Polski. Społeczność wietnamska
liczy dziś około 25 000 - 30 000 imigrantów i ich potomków44 45 46. W czasach komunizmu różnorodność
kulturowa była ograniczona zarówno ze względu na
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preferencje reżimu, jak i na brak mobilności. W niektórych okresach ograniczone było posługiwanie się regionalnymi dialektami czy identyfikowanie się publicznie z
grupami etnicznymi czy etnolingwistycznymi, takimi
jak Kaszubi czy Ślązacy. Od 1989 r. obserwujemy
odrodzenie się tożsamości etnicznych, wraz z podejmowaniem przez mniejszości etniczne różnych
działań mających na celu uznanie dla długiej historii różnorodności kulturowej kraju. Podkreślana jest
szczególnie obecność społeczności żydowskich,
które stanowiły znaczną część populacji Polski do
II wojny światowej.
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Widmo antysemityzmu i rasizmu w Polsce, tak jak
i w innych częściach Europy Środkowej i Wschodniej,
pozostaje dalej realnym zagrożeniem, zwłaszcza w
obliczu mobilizacji skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych i populistycznych frakcji społecznych47 48.

Migracja, zaufanie (lub jego brak)
a potencjał budowania zaufania
Jakie są możliwości zbudowania zaufania, biorąc
pod uwagę te wyjątkowe historie imigracji i różnorodności kulturowej obecne w Norwegii i Polsce, jak
również transnarodowy wymiar dzisiejszej rzeczywistości społecznej?

Poziom zaufania nie jest ani statyczny, ani bezwzględny. Można mówić raczej o swoistych stopniach zaufania.
Imigranci osiedlający się w nowym kraju – przykładowo, czy to Ukraińcy w Polsce,
czy Polacy w Norwegii - zawsze będą mogli doświadczyć uczucia obcości, wynikającego z nieznajomości systemu państwowego czy języka urzędowego. To z kolei może
doprowadzić do sytuacji, w której będą się dystansować społecznie i będą starali się
unikać jak ognia kontaktu z instytucjami publicznymi, których nie znają i nie rozumieją. Równolegle do takich tendencji, w krajach osiedlenia zachodzą procesy włączające, wdrażające imigrantów w życie społeczne kraju - nawet jeśli to włączanie
może nie być pożądane przez samych imigrantów czy społeczeństwo kraju, w którym
zamieszkali. Mieszkając bowiem przez dłuższy czas w jakimś określonym miejscu,
pracując tam i będąc uczestnikiem realiów życia codziennego, imigranci stykają się
i wchodzą w interakcje z instytucjami publicznymi, takimi jak szkoły, szpitale oraz
placówki opieki nad dziećmi. Na skutek spotkań z instytucjami publicznymi, stopień
zaufania między imigrantami a społeczeństwem kraju osiedlenia może wzrastać lub
zmniejszać się. Twierdzimy dlatego, że tam, gdzie istnieje możliwość interakcji
i spotkania, zawsze istnieje potencjał na budowanie zaufania.
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5.Podobieństwa i różnice: Instytucje
publiczne, rodzina oraz instytucje
pomocy społecznej i ochrony praw
dziecka w Norwegii i w Polsce
Jakie są instytucjonalne podejścia
do pomocy społecznej i ochrony
praw dziecka?
Podstawy prawne ochrony praw dziecka w Polsce
i w Norwegii są podobne. Biorąc pod uwagę prawo
międzynarodowe, oba państwa ratyfikowały przyjętą
przez ONZ Konwencję o prawach dziecka. Pomoc
społeczna i ochrona praw dziecka jest jednak w obu
krajach inaczej ustrukturyzowana i zorganizowana.
Rozwiązania instytucjonalne na poziomie państwowym różnią się, co powoduje, iż imigranci inaczej postrzegają norweski system pomocy społecznej i jego
polski odpowiednik.
W Norwegii, UOPD (Barnevernet) „zapewnia pomoc
i wsparcie dzieciom, młodzieży i rodzicom zmagającymi się z trudnościami w środowisku rodzinnym”. UOPD
działa w oparciu o zasadę „dobro dziecka jest najważniejsze” tak, jak jest to zapisane w Konwencji
o prawach dziecka. W przypadku wątpliwości co do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu dziecka, UOPD
jest jednostką odpowiedzialną za dokonanie interwencji
przy współpracy z instytucjami na poziomie miejskim.
Zazwyczaj UOPD jest powiadamiany o potrzebie interwencji przez policję, szkołę lub służbę zdrowia. Instytucja
ta ściśle przestrzega protokołu działania w celu wyjaśnienia zgłoszonej sytuacji i oceny, czy potrzebne są
dalsze kroki zaradcze. W poważniejszych przypadkach
i sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia
dziecka istnieją osobne tryby postępowania.
Legislacja i sądy grają również istotną rolę w całym
systemie, głównie przez działania podejmowane
przez Fylkesnemndene, Okręgowe Rady ds. Opieki
Społecznej. Rady są organami państwowymi i działają jako niezależny trybunał w sytuacjach związanych

z indywidualnymi sprawami dotyczącymi opieki nad
dziećmi, zgodnie z norweską Ustawą o Opiece nad
Dziećmi, Ustawą o Miejskiej Służbie Zdrowia i Opiece
Zdrowotnej oraz Ustawą o Kontroli Chorób Zakaźnych.
Jednak niezależnie od tego, jak ten system faktycznie działa czy wygląda i niezależnie od intencji jego
twórców, inną kwestią jest to, w jaki sposób istniejący norweski system jest oceniany i postrzegany
przez jego klientów – dzieci, młodzież i rodziców
o różnym pochodzeniu, statusie ekonomicznym
czy poziomie wykształcenia. Powrócimy do tego
problemu w rozdziale 6 poświęconym przeglądowi dotychczasowej wiedzy w tym zakresie.
W Polsce to sądy rejonowe odgrywają kluczową rolę
w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii rodzinnych, sprawowania opieki nad dziećmi i rodzin zastępczych. Podobnie jak w Norwegii, obawy o dobrostan
dziecka pojawiają się przede wszystkim wśród nauczycieli szkolnych i przedszkolnych oraz lekarzy i pielęgniarek. W takich przypadkach osoba, która podejrzewa występowanie zaniedbania w opiece nad dzieckiem, składa wniosek o wgląd w sytuację rodzinną do
rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy, który podejmuje
decyzję o podjęciu działania. Kiedy Sąd Rejonowy podejmie decyzję o uzasadnionym postępowaniu, sprawę przejmuje policja lub rejonowy Ośrodek Pomocy
Społecznej/Rodzinie.
Sytuacje, które prowadzą do interwencji to często takie, kiedy zaniedbania rodziców względem dzieci są
tak rażące, że wychodzą na światło dzienne i prowokują reakcje np. sąsiadów.
Zasadniczo próg, który musi zostać przekroczony,
by doszło do poinformowania odpowiednich instytucji o przypadku nadużyć w stosunku do dzieci,
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jest w Polsce wysoki. Przyczyną tej sytuacji mogą być
czynniki kulturowe (obawa przed byciem donosicielem), ale też nieumiejętność właściwej oceny sytuacji.
Jeśli nadużycie nie ma charakteru przemocy fizycznej
i/lub nie pozostawia widocznych śladów, to często pozostaje nierozpoznane jako nadużycie.
Najbardziej znaną procedurą uzyskania pomocy w Polsce jest tak zwana Niebieska Linia –
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. Działa ono we współpracy ze służbą
zdrowia, sądami, policją, Miejskimi Centrami Pomocy
Rodzinie i odpowiednimi organizacjami pozarządowymi. Niebieska Linia jest prowadzona przez podmioty
pozarządowe, ale jej działania są spójne z procedurą
„Niebieskiej Karty”, do używania której instytucje są
prawnie zobowiązane, jako do oficjalnej procedury reagowania na podejrzenia przemocy domowej49.
Na szczeblu gminnym instytucje pomocy społecznej
koordynują swoje wysiłki w celu zapewnienia optymalnego wsparcia dla dzieci i rodzin. Do instytucji tych należą Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)
i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS).
Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż różne gminy (w zależności od wielkości) zapewniają pomoc w różnym
zakresie, zdarza się, że trudno o skuteczną koordynację ich wysiłków. Podczas gdy procedura „Niebieskiej
Karty” wytycza konkretne ścieżki działań prawnych,
koordynacja wysiłków między pokrewnymi instytucjami (np. szkołami, służbą zdrowia czy systemem pomocy społecznej) nadal pozostaje wyzwaniem.

Statystyki dotyczące systemu ochrony
praw dziecka i rodzin imigranckich
Biorąc pod uwagę krytykę medialną Urzędu Ochrony
Praw Dziecka w Norwegii (UOPD) i jego interakcji z rodzinami ze środowisk imigranckich, przedstawiamy krótko niektóre z dostępnych oficjalnych statystyk z 2016 rV.

V
Bufdir (2018). Barnevernstiltak blant barn med ulik landbakgrunn
[Działania Urzędu Ochrony Praw Dziecka wśród dzieci
pochodzących z różnych krajów]. Pobrane z: https://www.bufdir.
no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Barnevernstiltak_blant_
barn_med_ulik_landbakgrunn/

19

Za przykład do pokazania danych statystycznych
wybrałyśmy rodziny imigrantów z Polski mieszkające w Norwegii. W tych rodzinach proporcja liczby
dzieci w wieku 0-17 lat, które otrzymują wsparcie
UOPD (tiltak i hjemmet), wynosi 18 na 1000 dzieci
(wsparciem takim może być pomoc finansowa przeznaczona na pokrycie opłat członkowskich w drużynie piłkarskiej). Porównywalne statystyki dla dzieci
z rodzin nieimigranckich wynoszą 26 na 1000 dzieci. Jeśli chodzi o dzieci będące pod stałą kuratelą instytucji ochrony praw dziecka, nie mieszkające z rodzicami, proporcja wynosi 3 dzieci
na 1000 w wypadku dzieci z Polski i 8 dzieci na
1000 dla porównywalnych statystyk dla dzieci
z rodzin nieimigranckich.
Istnieją statystyki dla krajów Europy Wschodniej
i innych krajów, wskazujące zróżnicowanie względem krajów pochodzenia dzieci. Ogólne statystyki
dotyczące dzieci wywodzących się ze środowisk
imigranckich, o których mowa powyżej, obejmują
również dane dotyczące nieletnich przybywających
do Norwegii bez opiekunów w poszukiwaniu azylu.
To z kolei zwiększa liczbę „dzieci imigrantów” objętych opieką. W Norwegii w 2016 r. około 0,8% dzieci
znajdowało się pod opieką UOPD w następujących
formach: pod opieką rodzin zastępczych, pod opieką rodziny zastępczej składającej się z członków
dalszej rodziny dziecka, pod opieką państwowych
instytucji o charakterze opiekuńczo-wychowawczym itp.
W Polsce w 2017 r. ponad 37 000 rodzin zastępczych otrzymało wsparcie z krajowego systemu pomocy społecznej. Obecnie w Polsce podejmowane
są próby deinstytucjonalizacji zastępczej opieki nad
dziećmi, proces ten jest jednak powolny i stopniowy. Adopcja dzieci przez rodziny zastępcze w
Polsce jest względnie powszechna, w związku z
czym statystyki krajowe są porównywalne tylko w
ograniczonym zakresie. Nie znalazłyśmy jednak
danych o tym, ile z adoptowanych dzieci w Polsce
pochodzi z rodzin imigranckich50.
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Jak wygląda polityka rodzinna
w szerszym kontekście?
Chociaż w naszym raporcie koncentrujemy się na
pomocy społecznej dotyczącej dzieci, pomoc ta funkcjonuje w szerszym kontekście polityki rodzinnej państwa. Dlatego chciałybyśmy przedstawić kilka ogólnych trendów polityki rodzinnej, które funkcjonują
w Europie. Wyróżniamy dwa typy podejść do rodziny
i jej roli w kontekście polityki państwa – sprzyjające
familizacji (ang. familisation), oraz te, które mogą przyczyniać się do defamilizacji (ang. defamilisation)51 52 53.
Familizacja odnosi się do takiej polityki, która czyni rodziny głównymi odpowiedzialnymi za opiekę nad własnymi dziećmi, realizowaną przez i wewnątrz rodziny.
Defamilizacja odnosi się do polityk tworzenia struktur
(szkół, przedszkoli itp.), które odciążają rodziców
w opiece nad dzieckiem i pomagają realizować opiekę
na zewnątrz rodziny. Niniejsze trendy zostały również
zbadane w odniesieniu do różnic między polskim i norweskim systemem pomocy społecznej.
Przyglądając się bliżej polityce rodzinnej, możemy zauważyć jej następujące rodzaje: polityka wspierania
i wdrażania modelu partnerskiego rodzicielstwa, przy
jednoczesnym promowaniu zatrudnienia obojga rodziców; polityka skoncentrowana na zachęcaniu kobiet
do powrotu do życia zawodowego po porodzie, oraz
polityka promująca tradycyjne wartości rodzinne.
Porównując te trendy z trendami występującymi
w Europie od lat 90. XX w., stworzona została klasyfikacja czterech podejść do pomocy społecznej52 54.
1.

2.

3.

Liberalne systemy zapewniające rodzinom
jedynie minimalne wsparcie (np. Wielka
Brytania, Irlandia, Holandia);
Systemy socjaldemokratyczne wspierające karierę obojga rodziców i zachęcające kobiety do
powrotu do pracy zarobkowej po powrocie z
urlopu macierzyńskiego (np. kraje nordyckie);
Konserwatywne systemy, które bezpośrednio wspierają rodziny, ale nie wspierają po-

wrotu kobiet na rynek pracy po porodzie (np.
Hiszpania, Grecja, Francja, Włochy);
4.

Systemy w państwach postkomunistycznych,
które przeszły od socjalizmu do kapitalizmu na
początku lat 90. (np. Polska, Węgry, Słowacja
i Czechy), gdzie demokratyczne i egalitarne wartości są przyjmowane w zawodowych
aspektach życia, jednak w sferze życia rodzinnego występuje tendencja do podtrzymywania tradycyjnych wzorców kulturowych
dotyczących życia rodzinnego, małżeńskiego
i relacji rodzic-dziecko.

Ostatnie zmiany w Polsce, w szczególności wprowadzenie programu „500+”, który daje rodzinom posiadającym dwoje lub więcej dzieci miesięczne wsparcie
finansowe, sugerują socjaldemokratyczne podejście
do pomocy społecznej – podobne do wsparcia rodzin
w Norwegii, gdzie każda rodzina otrzymuje regularne dofinansowanie na każde dziecko. Jednak poza
tym podobieństwem polityka rodzinna w Norwegii
i Polsce różni się w znacznym stopniu pod względem korzystania z urlopu rodzicielskiego przez matki
i ojców, wynagrodzenia za urlop rodzicielski oraz dostępu do żłobków i przedszkoli. Norwegia i Polska oferują obowiązkowe i bezpłatne kształcenie podstawowe
od wieku 6 lat.

Podobne lub inne vs. podobne i inne?
W tej części rozważamy kwestię podobieństw i różnic między norweskim i polskim systemem opieki nad
dziećmi w wymiarach relacji międzyludzkich, struktury
i funkcjonowania dedykowanych instytucji publicznych
oraz działań politycznych.
W literaturze poświęconej pomocy społecznej i ochronie
praw dziecka zidentyfikowano trzy główne orientacje55:
1.

orientacja na dziecko (np. Finlandia, Norwegia
i Holandia): państwo traktuje dzieci jako osoby
o szczególnych prawach i potrzebach;

2.

orientacja na wsparcie rodziny (np. Austria,
Hiszpania, Włochy): państwo kładzie nacisk

Przegląd literatury badawczej dotyczącej kwestii zaufania społecznego, migracji oraz
instytucji pomocy społecznej i ochrony praw dziecka

na wsparcie socjalne dla rodziców w oparciu o
przekonanie zakładające, że ludzie mogą korygować i poprawiać swoje zachowania. W tym
przypadku w miarę możliwości unika się umieszczania dzieci poza domem rodzinnym.
3.

orientacja na ochronę dzieci (np. Australia,
Anglia, Estonia i Polska): państwo skupia się
na zapobieganiu szkodom, unikając interwencji w sytuacjach, kiedy ocenia się, że straty
poniesione przez dziecko w wyniku interwencji będą większe niż zyski.

Prowadząc dyskusję o pomocy społecznej i ochronie praw dzieci w oparciu o powyższe typy orientacji,
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ważne jest, aby pamiętać, że Norwegia i Polska nie
pasują ściśle do żadnej z tych orientacji, natomiast
ogólnie można je sklasyfikować odpowiednio jako
zorientowane na dziecko (Norwegia) i zorientowane na ochronę dzieci (Polska). Oba kraje cechuje
wiele podobieństw, takich jak poparcie dla i stosowanie się do Konwencji ONZ o prawach dziecka czy
istnienie podobnych strategii zapobiegania przemocy domowej. Uważamy natomiast, że oba państwa
różnią się kulturowo na poziomie działań w zakresie pomocy społecznej skierowanej do dzieci.
Przedstawiając obraz podobieństw i różnic między oboma państwami, równolegle zauważamy
potrzebę ich dalszego wzajemnego porównania, co
czynimy poniżej.

Hofstede, Hofstede i Minkov (2010)56 opracowali model czterech wymiarów kulturowych, który pomaga zrozumieć międzykulturowe różnice w stylach rodzicielstwa. Co
prawda na potrzeby tworzenia ich modelu koncepcja kultury została uproszczona,
a sama kultura ujęta jako bardziej statyczna niż ma to miejsce w rzeczywistości, jednak nie neguje to użyteczności modelu w tworzeniu porównań międzykulturowych.
Hofstede, Hofstede i Minkov (2010)56 twierdzą, że poziom kolektywizmu w danym kraju wpływa na jakość społecznych relacji w danym państwie, włączając w to więzi
rodzinne i wewnątrzgrupowe. Również hierarchia w relacjach (np. w obrębie rodziny)
może w pewnym stopniu odzwierciedlać poziom dystansu władzy do obywateli w danym kraju. Dystans władzy określa właśnie relacje między przełożonymi i podwładnymi oraz między władzą a obywatelem. Opisuje również stopień akceptacji dla nierówności społecznych. Spojrzenie przez pryzmat Kolektywizmu i Dystansu Władzy
(obu wymiarów kulturowych opisanych przez G. Hofstede) na kwestie wychowywania
dzieci może być pomocne w rozumieniu międzykulturowych różnic w preferowanych
stylach rodzicielskich.

W tym świetle porównania między Norwegią i Polską
przedstawiają się interesująco. Polska zajmuje wyższą pozycję od Norwegii w poziomie kolektywizmu
i dystansu władzy. W rezultacie preferowany przez
Polaków styl rodzicielski może wydawać się bardziej
autorytarny. Natomiast Norwegia wykazuje mniejszy dystans władzy i większy nacisk na wartości indywidualistyczne, takie jak skupianie się bardziej na
sobie niż na grupie. Może to mieć odzwierciedlenie
w praktykach rodzicielskich, które promują wartości
równościowe i akcentują dawanie dzieciom przestrzeni do indywidualnego rozwoju57.

Rozumiejąc powyższe różnice, nie należy zapominać, że style rodzicielskie zarówno w Norwegii, jak
w Polsce, różnią się znacznie w zależności od czynników takich jak: wiek rodziców, miejsce zamieszkania, status społeczno-ekonomiczny i poziom wykształcenia. W zakresie różnic w stylach rodzicielskich, edukacja i warunki społeczno-ekonomiczne wyjaśniają jednak często tyle samo lub
więcej, co kraj pochodzenia58.
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6. Obecny stan wiedzy i luki badawcze:

instytucje pomocy społecznej i ochrony
praw dziecka a imigranci
W tej części raportu oceniamy aktualny stan wiedzy
na temat imigrantów i instytucji pomocy społecznej i
ochrony praw dziecka w Norwegii i w Polsce w celu
zidentyfikowania ważnych luk w wiedzy. Na początku nadmienimy jednak, że znacznie więcej opracowań zostało dokonanych w kontekście norweskim.
Pomimo to twierdzimy, iż informacje przez nas
zgromadzone mogą mieć zastosowanie w wielu
różnych kontekstach i tym samym mają duże znaczenie dla działań służących budowaniu zaufania
między imigrantami a instytucjami pomocy społecznej i ochrony praw dziecka oraz wszelkimi innymi
instytucjami publicznymi, których prawidłowe funkcjonowanie zależy od zaufania społecznego.

Zaufanie imigrantów do instytucji
publicznych w Polsce
→→

Ponieważ większość kontaktów między imigrantami a instytucjami publicznymi w Polsce
ma miejsce na poziomie gmin lub województw, należy zauważyć, że polityka pomocy społecznej i ochrony praw dziecka, która
wywodzi się z przepisów krajowych (por.
Gdański Model Integracji Imigrantów)59, może
przybierać nieco inną formę w poszczególnych gminach. Tak więc kontakt imigrantów
i imigrantek z instytucjami pomocy społecznej
i ochrony praw dziecka najczęściej sprowadza się do udziału w szeregu małych inicjatyw
na poziomie lokalnym, które czasami mogą
mieć wymiar bardziej systemowy. Dlatego
przyszłe badania w Polsce poświęcone temu
tematowi, należy zacząć od założenia, że programy interwencyjne są dostosowane do potrzeb imigrantów w poszczególnych gminach
i miastach. Dotychczasowe badania z tego
zakresu miały niewielką skalę i charakter

fragmentaryczny. Tym samym nie sposób
generalizować wyników tych badań na całą
Polskę.
→→

Polskie społeczeństwo nadal postrzega siebie
jako względnie monokulturowe, co stanowi praktyczne wyzwanie dotyczące systematycznego
wdrażania polityki wsparcia imigrantów i imigrantek w Polsce. Aktualne programy wsparcia dla imigrantów są powiązane z miejscem
ich zamieszkania, stąd są często skupione
wokół największych miast i prowadzone
głównie przez organizacje pozarządowe.

→→

Zagadnienie zaufania społecznego w społeczeństwie polskim zostało poddane wielu
analizom i badaniom60 5 14 i udokumentowane w kilku badaniach europejskich i międzynarodowych. Ponadto dostępne są dane,
które dostarczają informacji o zaufaniu społecznym w Polsce, pochodzące z badań takich jak European Value Survey61, Migration
Integration Policy Index62 oraz European
Social Survey63.

→→

Polska często służy jako przykład do analizy
w międzynarodowych badaniach na temat
transformacji ustrojowej krajów z komunistyczną przeszłością64 65 66.

→→

Sukcesywnie rośnie liczba publikacji naukowych
na temat imigrantów i imigrantek w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem imigrantów
z Ukrainy, którzy stanowią najliczniejszą grupę
imigrantów w Polsce65 44 67 68 69.

→→

Jest niewiele publikacji naukowych obrazujących kontakty imigrantów z polskimi insty-

Przegląd literatury badawczej dotyczącej kwestii zaufania społecznego, migracji oraz
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tucjami publicznymi70 71 72 73. Te, które istnieją,
skupiają się głównie na uchodźcach i instytucjach publicznych, które ich wspierają. Nie znalazłyśmy jednak żadnej publikacji naukowej
dotyczącej ściśle zaufania imigrantów do instytucji ochrony praw dziecka w Polsce.

Badania dotyczące polskich migrantów
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Wybrane luki badawcze i obecny
stan wiedzy na temat zaufania do
norweskiego Urzędu Ochrony Praw
Dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji imigrantów i mniejszości
Po gruntownym zapoznaniu się z dotychczasową
literaturą badawczą na temat zaufania, imigrantów
oraz specyfiki systemu pomocy społecznej i ochrony praw dziecka w Polsce i Norwegii, przejdziemy
teraz do omówienia paru kluczowych tendencji,
które wyłaniały się z tych publikacji. Są to następujące kwestie: komunikacja i zaufanie; zaufanie
do UOPD jako przykład szerszego kryzysu zaufania; rola mediów w procesie budowania zaufania; oraz typowe i nietypowe potrzeby mniejszości, imigrantów i innych klientów i klientek
UOPD. Odniesiemy się również do badań, które
wskazują na potrzebę zwiększenia kompetencji
pracowników UOPD. Na koniec pokrótce omówimy wybrane metody diagnostyczne oraz badawcze używane również w badaniach i diagnostyce
wśród migrantów. Ten rozdział naszego raportu
zawiera również uwagi końcowe przedstawiające
wnioski dotyczące zaufania społecznego do instytucji publicznych w Polsce i w Norwegii – mogą one
być przydatne jako sugestie zmian funkcjonowania
tychże instytucji.

→→

Polska była poddana wielu analizom badawczym, m.in. jako kraj pochodzenia imigrantów74 75 76 77, jako państwo, do którego obywatele powracają po dłuższym okresie emigracji78,
oraz w kontekście funkcjonowania społecznego polskich rodzin z dziećmi, zamieszkałych
w Norwegii34 79 80 81 82 83 84 85 86.

→→

Znaczna liczba projektów badawczych dotyczących migracji Polaków do Norwegii oraz
powrotów polskich emigrantów zamieszkałych przez dłuższy czas w Norwegii, została
sfinansowana z funduszy norweskich EOG
2013-2016. W tych latach zrealizowano 10
polsko-norweskich projektów badawczych,
które dotyczyły równowagi między życiem
zawodowym a rodzinnym i równouprawnienia płci. Kilka z nich obejmowało zagadnienia
badawcze dotyczące kwestii rodziny i stylów
rodzicielskich. Motyw zaufania imigrantów
z Polski do systemu pomocy społecznej oraz Jaka jest rola komunikacji?
instytucji ochrony praw dziecka i innych norweskich instytucji przejawiał się na różne spo- →→ Komunikacja między pracownikami UOPD
a ich klientami ma kluczowe znaczenie dla
soby w tych projektach badawczych, stanobudowania zaufania. Badania potwierdzają,
wiąc jedną z osi analizy wielu z nich. Więcej
iż komunikacja między rodzinami należącymi
informacji na temat publikacji z tych projektów
do mniejszości a konkretnym pracownikiem
znajduje się w bibliografii (Aneks nr 2).
UOPD determinuje stopień zaufania tejże rodziny do instytucji UOPD87 88 89.

Na przykładzie UOPD widać wyraźnie, że ważne
jest rozróżnienie między zaufaniem opartym na
wrażeniu a zaufaniem opartym na doświadczeniu
osobistego kontaktu z przedstawicielami danej instytucji. Ogół społeczeństwa ma tendencję do formowania opinii na temat danej instytucji na podsta-
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wie powierzchownych wrażeń, podczas gdy klienci
i byli klienci mówią o zaufaniu wynikającym z osobistych doświadczeń z daną instytucją.
→→

W kontekście reputacji UOPD jest krytykowany za to, że słabo komunikuje zakres swojej
działalności ogółowi społeczeństwa90 91.

→→

Konieczny jest zatem większy wysiłek ze strony UOPD w celu lepszego łączenia tej instytucji ze społeczeństwem, w szczególności z
rodzinami imigrantów.Wszystkie strony mogą
zyskać na takiej współpracy92 87 93.

W Norwegii wiele osób „nie wie” czy ufa UOPD, bo
w zasadzie niewiele wiedzą o tej instytucji publicznej93 90 91.

Czego nie wiemy o komunikacji imigrantów
z pracownikami instytucji pomocy społecznej i ochrony praw dziecka?
→→

Jeśli UOPD ma usprawnić komunikację, najpierw musi się dowiedzieć, jakie kanały informacji preferują różne grupy ludzi93, z podziałem na wiek, klasę społeczną, płeć, narodowość, umiejętności obsługi technologii i status
społeczno-ekonomiczny.

→→

Ipsos donosi, że osoby, które otrzymały
informacje o UOPD od przedstawicieli instytucji publicznych, pokazały wyższy poziom
zaufania do tej instytucji. Chociaż badanie
przeprowadzono na niewielkiej próbie respondentów, wstępne ustalenia wskazują
na duże znaczenie władz instytucjonalnych
w dostarczaniu informacji społeczeństwu.
To samo można powiedzieć o wielu innych
instytucjach publicznych, takich jak przychodnie, szkoły, przedszkola itp.

→→

czeń byłych klientów UOPD z norweskim
systemem pomocy społecznej 95 94 96 97 98 99
100
, zdecydowanie przydałyby się badania
podłużne o charakterze porównawczym
na dużą skalę, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych grup klientów, takich
jak rodziny, rodzice, młodzież i dzieci 101 102.
Potrzebna jest również obszerniejsza wiedza na temat zakresu działalności UOPD
(w kontraście do wyobrażeń mieszkańców
o UOPD)103.

Co wiemy o zaufaniu do norweskiego
UOPD?
Niski stopień zaufania imigrantów do UOPD wskazuje na głębszy i bardziej rozległy kryzys zaufania
społecznego.
→→

Brak zaufania do UOPD wydaje się być powszechny. Statystyki pokazują, że imigranci
mają najniższe zaufanie do UOPD, w porównaniu do systemu edukacji, opieki zdrowotnej
i policji 93 104. Poziom zaufania do UOPD jest
różny w zależności od tego, jaką grupę imigrantów zamieszkałych w Norwegii badamy,
dlatego należałoby również zbadać przyczyny
rozbieżności w tej kwestii.

→→

Wielu imigrantów, którzy mają dzieci, postrzega UOPD jako zagrożenie, a nie widzi w nim
instytucji, która mogłaby im pomóc105 106 107 108.
Tego typu obawy mogą zniechęcać rodziny
imigranckie do kontaktowania się z tą instytucją, nawet wtedy, gdy potrzebują pomocy. To
może utrudniać im korzystanie z pomocy psychologicznej, szkoleń i pomocy ekonomicznej, które UOPD ma w swojej ofercie.

→→

Zaufanie do jakiejś instytucji wiąże się z oczekiwaniami, jak będziemy przez nią traktowani, a brak zaufania do danej instytucji pojawia
się, gdy te oczekiwania nie są spełnione109 110.
Tymczasem pracownicy socjalni w Norwegii
wydają się postrzegać brak zaufania ze strony
swoich klientów jako cechę ich charakteru111.
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Potrzebne są dalsze badania nad zaufaniem i doświadczeniami mieszkańców w kontaktach z UOPD 94. Chociaż istnieją badania na małą skalę dotyczące doświad-
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Takie postrzeganie imigrantów przez pracowników UOPD utrudnia obu stronom współpracę i przeszkadza w budowaniu wzajemnego
zaufania.
→→

Wielu nauczycieli w szkołach i przedszkolach nie zgłasza przypadków wymagających interwencji ze strony systemu pomocy
społecznej do UOPD112. Podobnie sprawa
ma się z personelem medycznym113 114 115.
Zjawisko to można częściowo wyjaśnić negatywną opinią wielu mieszkańców Norwegii
o pracy UOPD. W niektórych przypadkach
UOPD był krytykowany za zbyt wczesne interweniowanie, a w innych przypadkach za
brak wystarczająco szybkiej interwencji112.

Czego wciąż nie wiemy o zaufaniu do
UOPD?
→→

Potrzebne są dalsze badania nad postrzeganiem UOPD przez imigrantów, aby dowiedzieć się, co należałoby zrobić, by zwiększyć
ich zaufanie do tej instytucji102 116 93.

→→

Podobnie istnieje potrzeba zrozumienia tego,
w jaki sposób dzieci postrzegają UOPD, jakie
uczucia budzi w nich kontakt z tą instytucją,
oraz tego, w jaki sposób wpływa na dzieci lęk
rodziców przed UOPD117.

Wpływ mediów na zaufanie?
Co wiemy o wpływie mediów na zaufanie do UOPD?
Analiza wpływu doniesień medialnych na zaufanie między imigrantami a UOPD nie jest prosta.
Wstępne dane pochodzą z badania na bardzo
małej próbie imigrantów i ogółu społeczeństwa
w Norwegii93.
→→

Uzyskanie (negatywnych) informacji o UOPD
w internecie, mediach społecznościowych,
gazetach, telewizji lub radiu nie miało znaczącego wpływu na stopień zaufania badanych
do UOPD. Jednocześnie to samo badanie
wykazało, że imigranci czerpią wiedzę na te-
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mat UOPD głównie z telewizji, internetu, gazet i mediów społecznościowych.
Niniejsze spostrzeżenia z badania na małej próbie
wskazują, że związek między dyskursem medialnym a stopniem zaufania wymaga więcej badań.
Wedle naszej wiedzy nie przeprowadzono szeroko
zakrojonych lub jakościowych badań dotyczących
związku między negatywnym obrazem UOPD
w mediach a zaufaniem do tejże instytucji. Istnieje
zatem potrzeba bardziej dogłębnego zbadania tych
kwestii.
→→

Istnieje niewiele badań dotyczących istniejącego oporu wobec UOPD – czy to na łamach
mediów społecznościowych, czy w formie
protestów w Norwegii i innych krajach, a temat wymaga dalszych badań empirycznych90.

Jednocześnie analiza porównawcza dyskursu medialnego w Norwegii i Polsce pokazuje, że w polskich mediach pojawia się „panika moralna” na temat norweskiego UOPD108.

Czy instytucje ochrony praw dziecka
powinny szczególnie dopasowywać się
do potrzeb i problemów imigrantów?
Debatując na temat wspierania dzieci i rodzin w różnych społeczeństwach, wielu specjalistów zwraca
dużą uwagę na potrzebę okazywania „wrażliwości
kulturowej” czy przejawiania „kompetencji międzykulturowej”. Kompetencja międzykulturowa rozumiana jest jako umiejętność efektywnego współdziałania z ludźmi o różnym pochodzeniu kulturowym118.
Kompetencja międzykulturowa mogłaby zminimalizować praktyki dyskryminacyjne stosowane przez
pracowników socjalnych, którzy mogą postrzegać
pochodzenie etniczne jako statyczną, niezmienną
cechę danej osoby. Na przykład pracownik socjalny
o statycznym spojrzeniu na kulturę może oceniać
styl rodzicielski danych rodziców jako „nieodpowiedni”, nie uwzględniając przy tym innych istotnych,
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niekulturowych czynników, takich jak ubóstwo i niskie wykształcenie. Doświadczanie dyskryminacji
w kraju zamieszkania ilustruje zjawisko zwane kulturalizacją [nor. kulturalisering], które może utrudniać budowanie zaufania między pracownikami
społecznymi a mniejszościami, ponieważ zakłada,
że wszelkie różnice między ludźmi można wyjaśnić
czarną skrzynką „kultury” 87 88 119. Rodziny należące
do większości kulturowo-etnicznej w danym społeczeństwie nie doświadczają tej formy dyskryminacji.
Kompetencje międzykulturowe i wrażliwość na
czynniki ekonomiczne, poziom wykształcenia
rodziców, doświadczenie bycia dyskryminowanym czy historia migracji danej rodziny powinny
być bardziej uwzględnianie przez pracowników
socjalnych w kontaktach z imigrantami. Co więcej, pracownicy socjalni powinni mieć wyższy
poziom kompetencji międzykulturowych, co wymaga z kolei zmian w podstawie programowej
studiów przygotowujących pracowników socjalnych do pracy w UOPD120 119.
Jednakże położenie większego nacisku na wyposażanie urzędników państwowych instytucji ochrony
praw dziecka w wyższe kompetencje międzykulturowe może potencjalnie prowadzić do rozwoju
dwóch rodzajów usług: jednego skierowanej do imigrantów i mniejszości, a drugiego dla „reszty społeczeństwa” (w istocie większości społeczeństwa).
Potrzebne są dalsze badania, aby określić, które
podejście prowadzi do zwiększonego zaufania imigrantów do UOPD.
Kto jednak stanowi „większość”, a więc kim są nie
-imigranci i nie-mniejszość? Co należy ocenić jako
„odpowiedni” lub „normalny” sposób wychowywania
dziecka w danym kontekście kulturowym? Rodziny
nie wywodzące się ze środowisk mniejszościowych
prezentują szeroki zakres stylów rodzicielskich, pochodzą z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych i mają różne przekonania religijne. Ważne jest,
aby dostrzec, że różnorodność kulturowa ma wiele
aspektów i nie jest cechą charakterystyczną populacji mniejszościowej121.

Mniejszości, większość i Urząd
Ochrony Praw Dziecka
Wiemy z poprzednich badań, że istnieją kwestie, które
łączą wszystkie rodziny mające kontakt z UOPD, niezależnie od tego, czy są to rodziny wywodzące się
z mniejszości, czy większości kulturowej.
W sytuacji korzystania z pomocy systemu
ochrony praw dziecka, czynniki sukcesu
są takie same dla rodziców należących do
mniejszości i większości kulturowych95 122
87 123
.
→→

Potrzeby rodziców są traktowane poważnie;

→→

Pracownik socjalny jest dostępny, gdy rodzina, którą się opiekuje, tego potrzebuje; oraz

→→

Informacje są przekazywane rodzinie w sposób jasny i otwarty tak, aby rodzice wiedzieli, jakie mają prawa i jaka jest rola UOPD
w rozwiązaniu zaistniałego problemu95.

Podczas gdy wymienione czynniki sukcesu są takie
same dla obu typów rodzin, istnieje również szereg
problemów swoistych dla populacji mniejszościowej, które wiążą się z kulturą, religią i językiem.
→→

W norweskim badaniu na próbie imigrantów
z Iraku, Polski, Somalii, Pakistanu, Wietnamu
i Bośni i Hercegowiny oraz ogółu społeczeństwa norweskiego niewielu imigrantów miało
wrażenie, że UOPD pomaga dzieciom imigrantów w pielęgnowaniu ich ojczystej kultury,
religii i języka93.

→→

Wiemy również, że doświadczenia klientów
UOPD związane z rasizmem i nierównościami
klasowymi często nie są uwzględniane przez
pracowników socjalnych w ocenach umiejętności rodzicielskich imigrantów. Badania wykazały również, że pracownicy socjalni koncentrują
się na cechach charakterologicznych i niepowodzeniach osób żyjących w ubóstwie124 125.
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Luki w wiedzy na temat imigrantów, mniejszości oraz Urzędu Ochrony Praw Dziecka
→→

Przyczyny nadreprezentacji migrantów w UOPD
oraz porównanie różnych grup imigrantów w tym
zakresie93;

→→

Szczegółowa wiedza na temat nieletnich bez
opiekunów (do których głównie należą dzieci
z doświadczeniem uchodźczym) i ich kontaktów z UOPD126 127 87 128;

→→

→→

→→

W
badaniu
przeprowadzonym
przez
120
Berggrav (2013) , pracownicy socjalni (zatrudnieni w szkołach, placówkach służby
zdrowia i UOPD) deklarowali chęć zwiększenia swoich kompetencji międzykulturowych. Zauważyli również, iż tematyce z zakresu kompetencji międzykulturowych powinno się poświęcać więcej uwagi w czasie
edukacji wyższej.

→→

Pracownicy pomocy społecznej potrzebują
takiego samego poziomu kompetencji w zakresie rozumienia sytuacji rodzinnej imigrantów, co w przypadku dzieci i rodzin będących
rodowitymi mieszkańcami Norwegii102.

Podejście rodziców do stosowania przemocy
wobec dzieci wśród imigrantów. Czy i jak te postawy zmieniają się wraz z doświadczeniem migracji?120

Czego nie wiemy o pracownikach socjalWykorzystanie tłumaczy w procesie budowa- nych i ich kompetencjach międzykulturonia zaufania między klientem a pracownikiem wych?
socjalnym87 102. Dotychczasowe badania na
temat przydatności tłumaczy w budowaniu
zaufania imigrantów do pracowników socjalnych przyniosły sprzeczne rezultaty, wedle
niektórych badań tłumacze są pomocni, zaś
według innych raczej zakłócają proces budowania zaufania87 129 VI.

Co wiemy o pracownikach
socjalnych i ich kompetencjach
międzykulturowych?
→→
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Wielu pracowników socjalnych ocenia pracę
z rodzinami mniejszościowymi jako trudną lub
problematyczną87 130 131 132 133 97 88.

VI
Wielu pracowników UOPD doświadczyło problemów w swojej
współpracy z tłumaczami, którzy przekraczali swoje kompetencje
i wyznaczoną im rolę, dzieląc się własnymi opiniami, dodając coś
od siebie do rozmowy lub popełniając błędy etyczne. Dla przykładu,
tłumacze powinni przestrzegać tajemnicy zawodowej oraz tłumaczyć
wszystko, co jest omawiane, nie tylko wybrane części rozmowy
(Berg i in., 2018)129. Zaleca się korzystanie z usług tłumaczy,
którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i rekomenduje się
współpracę z tym samym tłumaczem na przestrzeni dłuższego
okresu czasu w celu zadbania o spójność relacji między
tłumaczem a rodziną (Paulsen i in., 2014)87.

→→

W jaki sposób kompetencje międzykulturowe
pracowników UOPD odpowiadają na potrzeby
dzieci z doświadczeniem uchodźctwa?94 127 129

→→

W jaki sposób nieletni bez opiekunów (czyli
głównie dzieci z doświadczeniem uchodźczym)
postrzegają kontakty z UOPD?126 87 128

→→

Jak pracownicy socjalni oceniają swoje kompetencje w zakresie stawiania czoła wyzwaniom, które napotykają w kontakcie z rodzinami mniejszościowymi? Jakie widzą rozwiązania zaistniałych problemów? Oppedal i Borge
(2015)134 zauważają, że pouczające byłoby
dowiedzieć się, czy opinie i doświadczenia
pracowników socjalnych są spójne z odczuciami grup mniejszościowych w tej kwestii.

Układanka metodologiczna – rzetelne
narzędzia diagnostyczne?

Istnieje szereg wyzwań związanych ze stosowaniem narzędzi psychologicznych i innych
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narzędzi diagnostycznych w społeczeństwach
zróżnicowanych kulturowo i językowo, zwłaszcza gdy badania prowadzone są z ramienia instytucji pomocy społecznej dla dzieci i rodzin.
Dylematy metodologiczne są istotnym problemem dla psychologów i innych specjalistów, którzy zajmują się badaniem mniejszości i imigrantów. Rozważania te wydają
się również istotne w kontekście dyskusji
na temat metodologicznych podejść w pracy UOPD111.

W przypadku diagnozy psychologicznej i innego rodzaju badań (np. oceny kompetencji rodzicielskich
rodziców), klienci powinni być oceniani w języku,
którym posługują się najlepiej, aby zapewnić dokładną komunikację i współpracę z profesjonalistą
przeprowadzającym test135. W niektórych przypadkach może być trudno określić, który język jest tym
„dominującym” u imigrantki lub imigranta, ponieważ
imigrant może być wielojęzyczny136. Może się też
tak zdarzyć, że klient wydaje się płynnie posługiwać
jakimś językiem, a w toku badania okazuje się, iż
zakres jego słownictwa jest bardzo ograniczony137
111
.
Ponadto wiele narzędzi psychologicznych jest
głęboko zakorzenionych w mentalności i kulturze
swoistych dla danego narodu lub opiera się na wiedzy kontekstowej oraz płynności w danym języku.
Ignorowanie kulturowego i językowego pochodzenia klienta może prowadzić do nieetycznych,
dyskryminujących praktyk w ocenie jego lub jej
umiejętności i kompetencji138. Ponadto narzędzia
psychologiczne są tłumaczone i dostosowywane
do ograniczonej liczby języków i środowisk kulturowych i nie zawsze możliwe jest znalezienie idealnego narzędzia do zbadania danego klienta139.
W przypadku mniejszości oraz imigrantów, dodatkowym czynnikiem zakłócającym pomiar może być
stres, jeśli wymaga się od imigrantów mówienia w
języku, którego dobrze nie znają, w sytuacji gdy
są oceniani. Stres jaki towarzyszy osobie badanej
w takiej sytuacji może poważnie zakłócić uzyskany wynik w teście psychologicznym i uczynić go po

prostu niemiarodajnym. Wreszcie niezrozumienie
zadań i kodów kulturowych może stanowić dodatkowe obciążenie sytuacyjne dla osób należących
do mniejszości narodowo-kulturowych137.
Diagnoza psychologiczna a także ocena kompetencji rodzicielskich jest procesem złożonym i wymaga
od przeszkolonego specjalisty przeprowadzającego badanie ujęcia pomiaru w szerokim kontekście.
W takich sytuacjach, historia migracyjna i pochodzenie imigrantów wymagają szczególnego
uwzględnienia138.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o metodach badawczych w pracy z imigrantami?
→→

Jakie inne podejścia metodologiczne mogłyby zostać wykorzystane do uzupełnienia diagnozy sytuacji rodziny opartej na konwersacji,
która dominuje w mapowaniu potrzeb i problemów rodziny oraz udzielaniu wskazówek
przez UOPD?111

→→

Czego możemy się nauczyć z badań podłużnych i porównawczych dotyczących
klientów UOPD oraz długoterminowych wyników interwencji ze strony UOPD?101 102

Uwagi końcowe i rekomendacje na
potrzeby praktyki i kolejnych badań
W tej części raportu podsumowujemy dotychczas
zgromadzoną wiedzę naukową oraz omawiamy luki
w badaniach dotyczących mniejszości i imigrantów.
Uważamy, że wiele wniosków płynących z badań nad zaufaniem do UOPD można zastosować
również w instytucjach związanych z edukacją,
opieką zdrowotną oraz wielu innych, w działaniu
których ważne jest zaufanie oraz wysoki poziom
komunikacji i współpracy z rodzinami w Norwegii
i w Polsce.
Tymczasem ważne jest krytyczne przyjrzenie się
istniejącym wynikom badań. Ile naprawdę wiemy
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na podstawie dostępnej aktualnie literatury naukowej? Warto pamiętać, że niektóre wnioski opierają się na badaniach na zbyt małych próbach i nie
mogą być generalizowane na szerszą populację.

nych przez UOPD i pomóc pracownikom w budowaniu zaufania między UOPD a rodzinami imigrantów,
konieczne jest zapewnienie pracownikom wsparcia,
odpowiednich środków i różnych form pomocy.

Czy potrzebujemy jeszcze więcej wiedzy na temat zaufania? Niektórzy praktycy twierdzą, że budowanie zaufania opiera się przede wszystkim na
wdrażaniu istniejących zaleceń, a trudności w ich
wprowadzaniu związane są z zasobami finansowymi i ludzkimi, a nie brakiem wiedzy. Wiemy na
przykład z debat publicznych, że pracownicy UOPD
czują się przepracowani. Nie czują, że posiadają
wystarczające zasoby, by móc odpowiednio zaopiekować się rodzinami, które zgłaszają się po
pomoc do UOPD. To znów przyczynia się do dużej
rotacji pracowników w UOPD140 141. Pracownicy socjalni pracujący w tym wymagającym środowisku,
mogą szybko się wypalić i stracić motywację do
poprawy swojej sytuacji, co jest tym trudniejsze, że
działalność UOPD budzi wiele kontrowersji w mediach. Dlatego, by poprawić jakość usług oferowa-

Ponadto wiedza musi być dostosowana do danego kontekstu. Instytucje publiczne powinny aktywnie poszukiwać rozwiązań, które odpowiadają ich
specyfice i kompetencjom oraz takich, które będą
najlepszym spersonalizowanym rozwiązaniem dla
danego klienta.
Wreszcie w związku z krytyką UOPD istnieje potrzeba nagłaśniania „sukcesów” i „dobrych praktyk”, jakimi może się pochwalić urząd. Z drugiej zaś
strony, instytucja ta powinna być wspierana przez
więcej badań koncentrujących się na skuteczności różnego rodzaju interwencji oraz dostarczaniu
nowych narzędzi, które możnaby wykorzystać do
wspierania zaufania między imigrantami a instytucjami publicznymi.

7. Wnioski i implikacje praktyczne
Literatura badawcza zebrana w tym raporcie skupia się
głównie na polskich i norweskich instytucjach, koncentrując się na imigrantach, imigrantkach i formach pomocy społecznej w poszczególnych krajach. Niemniej
jednak wnioski przedstawione poniżej mogą być wykorzystane również w innych krajach i uważamy, że
mogą być przydatne wielu instytucjom publicznym.

Badania naukowe
Polityka rodzinna powinna opierać się na rzetelnej,
opartej na dowodach naukowych wiedzy. Dlatego
bardzo ważne jest, aby badania obejmowały zarówno
dane jakościowe, jak i ilościowe, z możliwością przedstawiania uogólnionych i reprezentatywnych wyników
odnoszących się względnie do wszystkich grup społecznych i kontekstów krajowych.

Jednym z czynników, które należy brać pod uwagę przy
budowaniu zaufania wśród imigrantów, jest ich status
społeczny widziany w kontekście społeczeństwa goszczącego - jest to powtarzająca się opinia w norweskim
dyskursie publicznym. Mówi się, że dyskryminacja,
jakiej doświadczają społeczności imigrantów, wpływa
na ich zaufanie do instytucji publicznych – mając niewielkie zaufanie do instytucji publicznych, będą mało
skłonni się z nimi kontaktować. Pomocne w tej sytuacji
może okazać się zwrócenie uwagi na relacje między
imigrantami a pracownikami instytucji publicznych.
W badaniach należałoby się bardziej koncentrować
na kwestiach różnorodności kulturowej i na kompetencjach międzykulturowych pracowników UOPD, a także
na działaniach antydyskryminacyjnych, ponieważ od
nich w szczególności zależy czy uda się wzbudzić zaufanie imigrantów do instytucji publicznych.
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Ogólnie rzecz ujmując, kompetencje miękkie urzędników pracujących w sektorze pomocy społecznej odgrywają istotną rolę w zakresie budowania zaufania
wśród klientów tych instytucji. Konieczne są też dalsze
badania nad skutecznym szkoleniem dla pracowników
pomocy społecznej, ponieważ wielu z nich, nie tylko
w Norwegii, przyznaje, że czują się niedostatecznie
przygotowani do pracy z rodzinami imigrantów, szczególnie w kontekście rosnącej różnorodności etnicznej
w wielu społeczeństwach.
Przyszłe działania badawcze powinny aktywnie oceniać kompetencje językowe w sposób przekrojowy,
a nie tylko równice między językami. Ważne jest, by rozumieć, w jaki sposób tłumacze wchodzą w interakcje
z rodzinami imigrantów na różnych etapach ich kontaktu z systemem pomocy społecznej.

Praktyka
Budowanie zaufania wymaga dobrych relacji między pracownikami instytucji ochrony praw dziecka i pomocy społecznej a rodzinami imigranckimi,
a to z kolei wymaga czasu.W UOPD jest olbrzymia
rotacja pracowników, zatem potrzebne są badania,
których wyniki pomogłyby zdefiniować przyczyny tak
dużej rotacji i pomogłyby w znalezieniu rozwiązania
tego problemu.
Potrzebujemy także lepszego zrozumienia, na jakich
etapach rozwoju relacji między rodzinami imigrantów
a instytucjami publicznymi można najskuteczniej budować zaufanie. Te momenty powinny być wyodrębnione i dokładnie scharakteryzowane, a odpowiednie
procedury interwencyjne na rzecz budowania zaufania
powinny zostać wdrożone w UOPD.
Niektóre praktyki kulturowe, uprawiane w rodzinach
imigrantów, mogą być traktowane jako naruszanie
przepisów norweskich, a tym samym prowokować interwencję UOPD. Brak dialogu kulturowego w takiej
sytuacji może być przyczyną niskiego poziomu zaufania między rodzinami imigranckimi a instytucjami publicznymi już przy pierwszym kontakcie. W tym względzie pomocne byłyby większe wysiłki na rzecz rozwoju
kompetencji kulturowych u pracowników UOPD.

Wiele systemów ochrony praw dziecka opiera się na
założeniu, że dzieci potrzebują ochrony przed osobami dorosłymi. Oznacza to kolejne potencjalne wyzwanie, ponieważ niewiele wiemy o doświadczeniach
rodzin i ich dzieci w obcym dla siebie państwie. W jaki
sposób można uwzględnić specyficzne obciążenia,
z jakimi mierzą się dzieci z rodzin imigranckich w procedurach stosowanych przez systemy pomocy społecznej i ochrony praw dziecka?

Komunikacja
Liczne debaty publiczne dotyczące kwestii pomocy
społecznej oraz częsta krytyka UOPD w mediach
wskazują na potrzebę zwrócenia większej uwagi na
strategie komunikacyjne stosowane przez UOPD
i zachęcają do refleksji nad tym, jak skutecznie rozpowszechniać informacje o „sukcesach” i „dobrych praktykach”, którymi UOPD mógłby się pochwalić.
Skuteczność tłumaczy i ich rola w sprawnym przebiegu procedur stosowanych przez UOPD wobec dzieci,
powinna być bardziej szczegółowo przeanalizowana. Czy tłumacze są wystarczająco biegli w kulturze
i języku rodziny, której pomagają? Mogą im bardziej
pomóc niż zaszkodzić? Należy ustanowić bardziej rygorystyczne normy dla tłumaczy, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość komunikacji między UOPD a jej
klientami.
Media, organizacje pozarządowe i przedstawiciele
rządu powinni lepiej współpracować w kwestii budowania zaufania między imigrantami a instytucjami publicznymi. Wymaga to nie tylko współpracy z rodzinami imigranckim, ale też z członkami ich rodzin, którzy
zostali w ojczyźnie. Dzięki takim praktykom będziemy
w stanie zapewnić należytą opiekę dzieciom imigrantów oraz ich rodzicom.
Wreszcie, kluczowe znaczenie ma używanie odpowiednich kanałów komunikacji. Informacje mogłyby
być przekazywane imigrantom za pośrednictwem zaufanych platform i w obrębie zaufanych miejsc, takich
jak biura i siedziby organizacji wspierających imigrantów, a także przez inne podmioty będące reprezentantami zarówno sfery biznesu, jak i ogólnie społeczeństwa obywatelskiego.
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