Międzynarodowy porównawczy projekt badawczy CEEYouth dotyczy strategii radzenia sobie z ryzykiem
przez młodych migrantów z Polski i Litwy w wieku 19-34 lat, przebywających w Wielkiej Brytanii (UK).
Proponowane badania są umiejscowione w czasie dynamicznie zmieniających się warunków
instytucjonalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych, wywołanych przez tzw. Brexit, czyli
referendum dotyczące wyjścia UK z Unii Europejskiej (UE).
Cele projektu: (1) Przeanalizowanie, w ujęciu dynamicznym i porównawczym, w jaki sposób Brexit
oddziałuje na trajektorie życiowe młodych migrujących Polaków i Litwinów, ze szczególnym
uwzględnieniem przechodzenia w dorosłość; (2) Zbadanie różnego rodzaju „ryzyk” doświadczanych w
kontekście Brexitu przez młodych Polaków i Litwinów; (4) Porównanie populacji młodych migrujących i
nie-migrujących Polaków i Litwinów; (3) Przeanalizowanie najnowszych migracji powrotnych młodych
Polaków i Litwinów; (5) Porównanie, w jakim stopniu Polacy i Litwini są „społecznie zakotwiczeni” w
Wielkiej Brytanii; (6) Zidentyfikowanie (o ile możliwe będzie dotarcie do badanych) charakterystycznych
zachowań migracyjnych zarówno dla mniejszości polskiej z Litwy oraz mniejszości litewskiej z Polski w
przestrzeni migracyjnej.
Co już wiemy: W obliczu przemian cywilizacyjnych i technologicznych, młodzi są grupą najbardziej
doświadczającą wyzwań, jakie stawia przez nimi współczesny świat. Są narażeni na brak zatrudnienia lub
jego niestabilność, niskie wynagrodzenie czy ograniczone możliwości rozwoju zawodowego. Migranci
doświadczają tych procesów w sposób wzmocniony, podejmując często prace poniżej wykształcenia
formalnego. Po brytyjskim referendum 23 czerwca 2016 roku, obudzili się w jeszcze bardziej niepewnej niż
dotychczas rzeczywistości społecznej. Nie tylko widmo nowego ładu polityczno-instytucjonalnego będzie
miało dla nich znaczenie przy podejmowaniu migracyjnych decyzji. Kluczowe będą też: okres pobytu,
stopnień jego formalizacji oraz sytuacja rodzinna i edukacyjna. To wszystko odbywa się i będzie odbywać w
ich kluczowym okresie biograficznym, jakim jest wchodzenie w dorosłość. Badacze podkreślają, że
dorosłość jest dzisiaj odraczana. W kontekście sytuacji Brexitu, zostaje poddana nowym, wzmocnionym
turbulencjom.
Metodologia: Podejście metodologiczne opiera się na międzynarodowym porównawczym badaniu
mieszanym (mix-method). Obejmuje: (1) nowatorskie jakościowe dynamiczne wywiady asynchroniczne (50
migrantów, po 25 z Polski i Litwy), prowadzone w sposób ciągły na początku w kontakcie bezpośrednim
(tzw. intake interviews), a potem za pośrednictwem dogodnościowych komunikatorów internetowych; (2)
badanie internetowe (co najmniej 600 uczestników, po 300 na kraj ,w tym po 50-100 migrantów
powrotnych); oraz (3) analizę danych zasadnych i tzw. research overview dotyczących migrujących (i
powracających) Polaków i Litwinów.
Co projekt może zaoferować: Projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom dzielenie się „na bieżąco”
doświadczeniami, wyzwaniami i przemyśleniami dotyczącymi życia w Wielkiej Brytanii po 2016 r., w
kontekście Brexitu. Projekt przyczynia się również do inwentaryzowania w sposób systematyczny danych
zastanych dotyczących migracji młodych, z krajów, które doświadczają intensywnych ruchów
mobilnoścowych. Projekt dalej wzmacnia niedawno powołane centrum badawcze Młodzi w Centrum Lab w
Uniwersytecie SWPS, zapraszając jednocześnie do intensywnej współpracy partnera litewskiego, co ma
szansę przerodzić się we współpracę, poza datą zakończenia projektu.. Osoby badane będą mogły
uczestniczyć w działaniach oferowanych przez centrum oraz korzystać z jego zasobów.
Oryginalność: Porównując strategie radzenia sobie z ryzykiem młodych migrantów w Wielkiej Brytanii, z
Polski i Litwy, projekt dynamicznie, wielopoziomowo obserwuje zmianę społeczną w toku.

