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WI. 20. XX w. pojawila sie idea utworzenia osiedla zydowskiego osad
nictwa pionierskiego. Przedstawiciele wladzy radzieckiej powolali Jewkom
(Iewriejskij Komisariat), kt6ry zajql sie planowaniem przesiedlenia i rozmiesz
ezenia ludnosci zydowskiej. Miala to bye pierwsza od tysiecy lat ojezyzna
"Zyd6w pracujacych", symbolizujqca idee proletariackiego Syjonu. Ludnosc
zydowska w Zwiazku Radzieekim zyla gl6wnie w miastaeh, np. pod koniec
1. 20. XX w. stosunek udzialu os6b mieszkajqcych w miastach wzgledem
zyjqcych na wsi wynosil 890/0 do 11%. Bardzo duza koncentracja Zyd6w,
szczegolnie w malych miastach, powodowala trudnosci w ich zatrudnieniu,
zwlaszeza po upadku drobnego handlu i rzemiosla, podstawowych zr6del
utrzymania malomiasteczkowyeh rodzin zydowskich. Problem przeludnio
nych miasteczek, w kt6rych z roku na rok bylo trudniej 0 prace, mial zostac
rozwiazany poprzez przeniesienie ludnosci zydowskiej na nowe obszary.
Podjeto kilka pr6b takich przesiedlefi na terenach europejskich. Po Ukra
inie, jako eel kolejnej pr6by, z ktora wiazano najwieksze nadzieje, wybrano
region na Dalekim Wschodzie. Na terenaeh wymagajacych zagospodarowania

Migracje zwiqzane z powstaniem
Zydowskiego Obwodu Autonomicznego

Zydowski Obw6d Autonomiczny to niewielka jednostka terytorialna,
zajmujaca powierzchnie 36 tysiecy knr', polozona na rosyjskim Dalekim
Wschodzie, sqsiadujaca na p61nocy z Krajem Chabarowskim i obwodem
amurskim (bedacymi ci~sciq Rosji), a na poludniu z Chinami. Wsr6d 89
podmiot6w federacyjnych, rworzacych najwyzszy szczebel administraeyjny
w Rosji, funkcjonuje tylko jeden obw6d autonomiczny - Zydowski,
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2 Dawid IsakowiczWajserman,z wyksztalceniahistoryk, mieszkaj~cyw Birobidianie,
twierdzi, i:i tylko w l. 1937-1938zgin¥low ZydowskimObwodzieAutonomicznym3 tysill
ce os6b.

jednostki wowczas bylo dodatnie. Na obszar ten przybywali nie tylko Zydzi
z innych czesci Zwiazku Radzieckiego, ale rowniez z zagranicy. Ludnosc,
przyjezdzajaca na ten teren spoza Zwiazku Radzieckiego, w projekcie utwo
rzenia pionierskiego osadnictwa zydowskiego widziala szanse stworzenia
"malej ojczyzny". Realizacja idei proletariackiego Syjonu napotkala na wie
le problernow, Jednym z czynnikow utrudniajacych przystosowanie sie imi
grantow do nowego miejsca byly warunki klimatyczne, ktore w skuteczny
sposob zniechecaly do dluzszego ~~dz stalego pozostania na tym obszarze.
Srednia temperatura stycznia w Zydowskim Obwodzie Autonomicznym
wynosi -23°C, a zimowe mrozy czesto dochodzily do -45°C. Latem nato
miast srednia temperatura lipca to 17°C, lecz w niektore dni przekracza ona
30°C. Ponadto odmarzajace dopiero pod koniec marca gleby mialy niska
zyznosc, co utrudnialo rozwiniecie gospodarki rolniczej na wieksza skale.
Oprocz utrudniefi srodowiskowych jeszcze wiekszym problemem okazaly sie
zagrozenia skierowane w imigrantow ze strony .wladzy radzieckiej. Na po
czatku funkcjonowania okregu, zgodnie z prowadzona polityka narodowo
sciowa, ludnosc zydowska byla w pewnym stopniu uprzywilejowana, mo
gla ona rozwijac swe zycie spoleczno-kulturalne i tym samym wyrozniala
sie stopniem zorganizowania. juz po kilku latach wszelkie uprzywilejowa
nia zlikwidowano, a rzeczywistoscia staly sie represje i przesladowania. Okres
do wybuchu II wojny swiatowej to czas czystek. Istniejq szacunki, podajace
liczbe osob, mieszkajacych na tym obszarze, ktore zostaly zlikwidowane przez
wladze radziecka, Najczesciej szacuje sie, iz od chwili powstania Zydowskiego
Obwodu Autonomicznego do 1938 r. zamordowano 5 tysiecy ludzi-, Licz
na grupe wsrod nich stanowili Zydzi, ktorzy przybyli na obszary te z zagra
nicy. W pierwszej kolejnosci posadzano ich 0 szpiegostwo i uznawano za
wrogow narodu radzieckiego. Gineli ludzie pelniacy wazne funkcje, uczest
niczacy we wladzach obwodu. Wielu przedstawicieli komitetu obwodowe
go rozstrzelano, powolujacych na ich miejsca kolejnych, ktorzy w najlep
szym przypadku trafiali do lagrow, Rozwoj Zydowskiego Obwodu Autono
micznego ulegl zahamowaniu, poniewaz w czystkach trwajacych do wybuchu
II wojny swiatowej wymordowano wiekszosc osob posiadajacych wyzsze
wyksztalcenie. Spolecznosc zydowska zamieszkujqca Birobidzan nigdy nie
mogla sie rownac liczebnoscia z Zydami, ktorzy mieszkali w najwiekszych
miastach Zwiazku Radzieckiego, czyliMoskwie, Leningradzie iKijowie. Dane
ostatniego przed II wojna swiatowa spisu powszechnego podaja informaqe,
iz w 1937 r. na terytorium Zwiqzku Radzieckiego mieszkalo 4 miliony Zy-
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1 Duzy udzial migrujace] ludnosci z zachodniej czesci Zwiazku Radzieckiegowynikal
z ~waru~kowan jeszczez czas6w carskich. Pod koniec XVIIIw. wprowadzono tzw. granic~
oSledlem~(c~ertaosiedlostz),przebiegaj'lq wzdlui Dniepru, na wsch6d od kt6rej Zydom
": zasadzlen.lewolno byl? si.¥os~edlac.Zniesienie tych ograniczenwplyn¥lo na uaktywnie
me wspommanego strumlema mlgracyjnego.

Zydzi zawsze uznawani byli za grupt( narodowosciowq, charakteryzuj~c~
sie bardzo duza mobilnoscia, Od czasu utworzenia Zydowskiego Obwodu
Autonomicznego w 1934 r. do rozpadu Zwiazku Radzieckiego w 1991 r.
mozna wyroznic kilka okresow dynamiki migracyjnej na tym obszarze. Pierw
szy z nich przypada na 1. 1934-1939, kiedy to imigracja przedstawicieli
narodu zydowskiego przybierala duze rozmiary. Saldo migracyjne dla tej

Migracje w I. 1934-1991

Zydzi nie mieliby zbyt duzego kontaktu z przedstawicielami innych naro
dowos~i, co bylo przyczyna wielu klopotow w innych regionach. Wybrane
terytonum, ktorego poludniowq granice stanowila rzeka Amur, spelnialo
podstawowe kryteria zasiedlenia. Obszar ten, polozony 8 350 tysiecy kilo
metrow od stolicy kraju, w zasadzie byl niezaludniony i niezagospodarowa
ny. Tereny nad Amurem zamieszkiwaly pierwotnie plemiona Goldow i Tun
guzow, a ~ast~pnie Kozacy zabajkalscy, ktorzy w czasach carskich otrzymali
tam zrerme za obrone granicy z Chinami. Byly to stosunkowo duze dzialki
na jedno gospodarstwo przypadalo okolo 50 hektarow, Wi<;kszoscKozakow
zgin<;.law ~ojnie do~owej lub zostala przesiedlona, a przygraniczny obszar
z ~hmaml na Dale~lm Wschodzie ciagle pozostawal niezagospodarowany.
Juz od 1928 r., czyli od momenru, kiedy zaczeto coraz czesciej wspominac
o utworzeniu obwodu autonomicznego, nasilily sie ruchy imigracyjne na te
teren!, w ktorych ucz~stnic~ylyosoby zarnieszkujacewczesniej odlegle obszary
polozone na zachodzie Zwiazku Radzieckiego (glownie Bialorus i Ukraine)",
Tru~no oszacowac, jak ksztaltowala sit( struktura plci uczestniczacych w mi
gracjach osob. Zachowaly sie informacje ilosciowe dotyczace przemieszczeri
jednak brak w nich zapisow dotyczacych udzialu w nich kobiet. '

Oficjaln~e 7 V 1934 prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego
ZSRR podjelo decyzje 0 powolaniu pierwszego na terenie kraju obwodu
autonomicznego - Zydowskiego Obwodu Autonomicznego (Z.O.A.) ze sto
lica w Birobidzanie. Powstal on z przeksztalcenia zydowskiego rejonu naro
dowego, ktory ~owstal na obszarze tym w sierpniu 1930 r. Pierwszym se
kretarzem komitetu obwodu zostal wybrany przez Stalina Matwiej Paw
lowicz Hawkin, ktory do 1934 r. pelnil obowiazki sekretarza obwodowego
w Smolerisku.
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Zmniejszenie udzialu grupy zydowskiej w liczebnosci obwodu nie bylo
spowodowane ich emigracja. P6iniejsze wyjazdy do Izraela przebiegaly pod
wplywem odpowiednich czynnikow migracyjnych, czyli ogolu zja~isk i ~da
rzeri ktore przyczyniaja sie do decyzji 0 przemieszczeniu i wplywaja na jego
przebieg. Pierwsza grup~ czynnik6w stanowia stymulatory migracji, kt~re
s~ bodzcem do decyzji 0 opuszczeniu danego obszaru. W przypadku WYJ.az
du Zydow z Zydowskiego Obwodu Autonomicznego do Izraela mozna
stwierdzic, iz przyczyn bylo kilka. W kazdej indywidualnej migracji ni~kto
re stymulatory okazywaly sie istotniejsze, a i,nne ~niej ..waz?e. ~o. naJcz~:
sciej wymienianych przez Zydow stymulatorow nugracji zaliczaja sie: chec
wyjazdu do utworzonego Paristwa Izrael, unikni~~ie ~zykan ze strony w!a
dzy radzieckiej oraz uzyskanie wyzszych dochodo,: 1 lepszych warun!<0w
zycia. Drugq grupe czynnik6w migracyjnych stanowia regulatory przeffil~sz
czen ktore oddzialujq na rozmiar iodleglosc migracji. W przypadku WYJaz
dowdo Izraela wazna grupe czynnikow wplywajacych na przebieg przemiesz
czefi stanowia czynniki hamujace migracje. Najwazniejszyrni sposrod nich
byly bariery instytucjonalne. Radziecka polityka migracyjna sp~awila, iz
w pewnych okresach nie bylo zadnej mozliwosci wyjazdu ze Zwiazku Ra
dzieckiego, w innych migracja, choc utrudniona i ogra~czon~, jedn~k byla
realizowana. W 1. 50. i 60. niemozliwe byly opuszezeme kraju, wyjazd do
Izraela lub Stanow Zjednoczonych. Indywidualne migracje miedzyparistwo
we dopuszczano w zasadzie jedynie w przypadku imigracji do ZSRR. Do
piero okolo 1970 r. rozpoczela sie, z oporami, emigracja indywidualna, jed-
nak wowczas jeszcze stosunkowo malo liczna. .

Uwaza sie, iz w przypadku wyjazdu z Zydowskiego Obwodu Autonomicz
nego do Izraela mniejsze znaczenie mialy inne hamul~e: Opo~ psy.~holo
giczne, zwiazane z niepewnoscia losow w docelowym mleJSCUe~graCJl, byly
zdecydowanie slabsze od lekow i obaw co do dalszej egzystencji na teryto
rium Zwiazku Radzieckiego. Oczywiscie wielu wyjezdzaj~cych nie dyspo
nowalo pelna informacja 0 warunkach, jakie ich czekaja w kraju docelo~m,
oraz przeslankami niezbednymi dla podjecia tak w~z?ej zyciowej dec~zJl.J~
zeli jednak w indywidualnych przypadkach nadzieje WlqZan~z emlgraCJ~
przewazaly nad obawami i przyzwyczajeniami. Male ~naczeme d.la d~~y~Jl
migraeyjnyeh mialy ograniczenia ekonomiczne. :Vysokle koszty rru~aCJ.lme
stanowily przeszkody, gdyz cz~sto koszty przeJazdu oplacah znaJOffil lub
krewni, juZ mieszkajqcy w Izraelu.

Na ogol uwaza sic:,iz migracje wplY'Yaj~pozytywnie na rozwoj zaro,:no
obszarow emigracji, jak i imigracji. W Zydowskim Obwodzie AutonomlCZ-
nym trudno wskazac korzysd wynikajqcez faktu? ii mieszkancr:masowo
opuszczali ten obszar. Wsrod emigrantow przew~zaly ?soby w ':lek~ pro
dukeyjnym i przedprodukcyjnym, 0 zdecydowame wyzszym pozlOffile wy-
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...Przez Rosj~ autor rozumie Rosyjsk~ Socjalistyczn~ Federacyjn~ Republik~ Radzieck~
(RSFRR) (przyp. Red.).

3 Prawie polowa ludnosci iydowskiej w owczesnej Rosji iyla w dw6ch najwi~kszych
miastach - Moskwie i Leningradzie.

...,.Autor uZywa skr6towego okrdlenia "jednostka", m6wi~c 0 Z.O.A. Termin, ten nie
zbyt udany, pozostawiono dla unikni~cia zbyt cz~stych ingerencji redakcyjnych (przyp. Red.).

dow, z ezego w Rosji* 774 tysiace, zas w samym Zydowskim Obwodzie
Autonomieznym zaledwie 35 tysiecy;

Okres 1939-1945 to z jednej strony ezas przyspieszonej migracji ludno
sci zydowskiej, przybywajqcej z zagrozonych, zachodnich czesci Zwiazku
Radzieckiego do "enklawy spokoju", jak wowczas okreslano obwod na
Dalekim Wschodzie. W Zydowskim Obwodzie Autonomicznym antyserni
tyzm, dose rozpowszechniony w duzej czesci Zwiazku Radzieckiego, nie
ujawnil sie. Niecheci i resentymenty koncentrowaly sie tutaj na Chiriczy
kach, juz wczesniej zamieszkujacych ten region. W ezasie gdy rzesze Zydow
emigrowaly uchodzczo z zachodu na wschod, mlodziez mobilizowano do
armii. Uwaza sie, iZ w trakcie II wojny swiatowej zginelo ponad 4 tysiace
mieszkaricow Birobidzanu,
. Trudno dokladnie oszacowac zmiany w udziale ludnosci zydowskiej wsrod
Zydowskiego Obwodu Autonomicznego po wojnie. W kazdym radzie ulegl
on zmniejszeniu w stosunku do innych skupisk ludnosci zydowskiej. Wla
dza radziecka w reakeji na stale zrnniejszanie sie populacji Birobidzaniu za
czela sprowadzac, w zorganizowanych transportach, osadnikow z innyeh na
rodow, glownie Rosjan i Ukraificow,

Pierwszych powojennych kompletnych materialow statystycznych dostar
ezyl spis powszechny, przeprowadzony dopiero w 1959 r. Tak wiec dla okresu
miedzy 1937 a 1959 r. otrzymanie dokladnych danych liczbowych, zarow
no dotyczacych ludnosci zydowskiej, jak i calej populacji Zwiazku Radziec
kiego, nie jest mozliwe. Spis z 1959 r. potwierdzil gwaltowne zmniejszanie
sie udzialu Zydow na obszarze calego kraju przy niewielkim jego wzroscie
w Rosji. W ZSRR zylo wowczas 2 268 tysiecy Zydow (4 010 tysiecy
w 1937 r.), z tego w Rosji 875 300 tysiecy (774 tysiace w 1937 r.)3. Dane
spisu powszeehnego z 1959 r. zawierajq rowniez informacje 0 Iiczebnosci
ludnosci zydowskiej w Zydowskim Obwodzie Autonomicznym. Od pow
stania jednostki do 1959 r. doszlo do zmniejszenia udzialu przedstawicieli
tej narodowosci w zaludnieniu obwodu 0 ponad polowe (w 1934 r. - 32
tysiace, w 1959 r. - 14 300). W 1959 r. Zydzi stanowili wiec juz zaledwie
8,8% ludnosci obwodu. Z roku na rok w jednostee**, kt6rej tylko nazwa
przypominala 0 mieszkajacych tam Zydach, stale zwiekszal si~ udzial Ro
sjan iUkraificow; Zreszta nigdy Zydzi nie stanowili wiekszosci zaludnienia
Z.O.A.
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""Dane te odnoszq si~ do ogolu ludnosci Z.O.A., wyodr~bnienie spolecznosciiydow
skiej jest tu niemoiliwe i przyjmujesi~, ie roznice Sqtu niewielkie (przyp. Red.).

Udzial kobiet w Zydowskim Obwodzie Autonomicznym jest zdecydowa
nie mniejszy niz w innych czesciach Rosji (patrz Tabela 1). Wsp6lczynnik
feminizacji w 1991 r. dla calej Rosji wynosill133 (to oznacza, ze na 1000
mezczyzn przypadaly 1133 kobiety), natomiast w Zydowskim Obwodzie Au
tonomicznym zaledwie 1054. Sytuacja taka utrzymuje sie do lat obecnych,
gdyz w 2000 r. wsp6lczynnik ten dla calego kraju wzr6sl do poziomu 1137,
a w Zydowskim Obwodzie Autonomicznym podniosl sie do 1069*. Glow
na przyczyna mniejszego udzialu kobiet wzgledem mezczyzn w Z.O~A.w sto
sunku do innych czesci Rosji jest fakt, ii mieszkajace tam kobiety, czesciej
podejmuja decyzje 0 wyjezdzie, co przyczynia sieedo stalego zmniejszania
sic;przewagi udzialu kobiet nad mc;zczyznami. W wielu krajach na swiecie

Kobiety w Zydowskim Obwodzie Autonomicznym po 1991 r.

ekonomicznej i spolecznej zapasci. Transformacja polityczna zrodzila w cha
osie przemian potrzebe zapelnienia pojawiajacej sie pustki. Wsr6d ludnosci
zydowskiej objawilo sie to w "glodzie korzeni", poszukiwaniu zrodel tozsa
rnosci. Trudno ja odnalezc w Zydowskim Obwodzie Autonomicznym, kto
ry po upadku ZSRR znalazl sie w jeszcze gorszej sytuacji gospodarczej, niz
ta ktora panowala tam wczesniej. Brak waznych, strategicznych dla kraju
surowcow mineralnych, niekorzystne warunki klimatyczne, trudne warunki
dla gospodarki rolnej to glowne przyczyny, kt6re spowodowaly zepchniecie
Zydowskiego Obwodu Autonomicznego na margines zainteresowania wladz
centralnych. Brak uprzedniego dofinansowania zakladow pracy powoduje,
ze duza ich cz~se upada, przez co stale sie zwieksza liczba os6b bezrobot
nych. Osoby nie mogace wyjechac poza obszar obwodu (Zydzi chcieliby je
chac przede wszystkim do Izraela i Niemiec, a Rosjanie i Ukraiiicy do innej
czesci Rosji, zwlaszcza europejskiej, badz do Stan6w Zjednoczonych) polo
stajq w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Niezbyt liczna spolecznosc zy
dowska zyje i tak w zdecydowanie lepszych warunkach bytowych, m.in.
dzieki pomocy zewnetrznej, niz ludnosc innych narodowosci. ZIIliana w po
strzeganiu Zydow jako osob bogatszych w spoleczeiistwie rosyjskim podyk
towana jest kilkoma czynnikami. Wplywa na to hardzo glebokie ogolne
zubozenie oraz szybko oddalajacy sie od przecietnego poziomu dochodowy
pr6g bogactwa. Zwiekszona polaryzacja majatkowa powoduje, ii zamoznosc
staje sie niedostepna dla wielu os6b w jakimkolwiek wyobrazalnym hory
zoncie czasowym.
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Tran~formacja polityczna i gospodarcza, ktora rozpoczela sie w Rosji po
rozpadzie Zwiqzku Radzieckiego, to okres szczegolnie trudny. Okres po
1991 r. okreslany jest w Zydowskim Obwodzie Autonomicznym jako czas

4 Terminem "mniejszoscinarodowe" okreslano w Zwi~ku Radzieckimprzedstawicieli
ty~h g~p, ktorych glowne siedzibynarodowe znajdowaly si~poza granicami ZwiqzkuRa
cI:leckie~o.Dlatego tei za mniejszoscinarodowe uznawano m.in, Niemcow, Zydow, Pola
kow, a me na przyklad Ukraincow i Bialorusinow.

. Sytuacja spoleczno-ekonomiczna
w Zydowskim Obwodzie Autonomicznym po 1991 r.

ksztalcenia niz te, ktore pozosrawaly na miejscu. Wyjeidiaj'lca ludnosc zy
dow~ka to spol,ecznosc aktywna, przedsiebiorcza, zdecydowana na rozpo
C~ee~lenoweg? zyc~ana i~raelskiej ziemi. D~ia cz~sc tych, krorym nie udalo
Sleejeszcze wyjechac, czynila ku temu stararua, W Zydowskim Obwodzie Au
tonomi ..c~nym zostaja w glownej mierze Rosjanie iUkraiiicy oraz ZydZi, kto
rzy z roznych wzgledow w swiadorny sposob podjeli teedecyzje.

?d 1959 ~o 1:89 r., .kiedy ,prz~prowadzono ostatni spis powszechny
Zwiqzku Radzieckiegom liczba Zydow w calym kraju zmniejszyla sie blisko
040% (z 2 ~68 tysiecy w 1959 r. do miliona 37,8 tysiecy w 1989 r.). W tym
sam!,m .czasie nastapilo tez obnizenie udzialu Zydow w zaludnieniu samej
~OSJl(z 875 3~0 w 1959 r. do 536 800 w 1989 r.). W analogicznym okre
Sl~w ~ydowsklm Obwodzie Autonomicznym udzialludnosci zydowskiej ob
ruz~l Sleez 14300 w 1959 r. do zaledwie 8900 w 1989 r. Oznacza to, ii
udzla~ narodowosci tej w zaludnieniu calej jednostki terytorialnej zmniej
szyl Sleez 8,8% do 4,2%. Byl to skutek masowej emigracji, skierowanej nie
tylko do Izraela, lecz i do wielu innych krajow swiata zwlaszcza do Stanow
Zje~noczonych i Kanady. Pod koniec istnienia ZWi'lzku Radzieckiego Zydzi
byli druga pod wzgledem liczebnosci mniejszosciq narodowa w tym kraju",
..W momenc.ie rozpadu Zwi'lzku Radzieckiego w 1991 r. Zydowski Ob

,,:od ~utonomlCZ?y powoli stawal sie fikcja, Proba stworzenia obszaru pio
nierskiego osadnictwa zydowskiego okazala sie nieudana. Sprawdzily sie
slowa znanego pisarza iydowskiego - Illji Erenburga, ktory juz w latach 30.
XX wieku~ a wiec w okresie poczatkowym istnienia obwodu, przestrzegal
przed przyjazdem do obiecanego raju. Mialo to bye spelnienie marzeii wie
l~ p~koleii Zydow, nie tylko tych, ktorym przyszlo iye na proletariackiej
zierru. Erenburg uwazal, ii teren polozony na rosyjskim Dalekim Wscho
d~ie, przy ?ranicy ~ Chinami, na koiicu radzieckiego swiata, stanie sie naj
wiekszym zydowskim gettem Zwiazku Radzieckiego. Inni uwazali, iz obwod
ten byl jeszcze jedna wyspa w Archipelagu GULAG.
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5 Jui od 1. 30. XXw. spolecznosciydowska nabierala coraz bardziejmiejskiegocharak~
teru. Podobne tendencje istnialyw okresie powojennym.W 1970 r. w miastach radzieckich
mieszkalojui 97,7% Zyd6w.Ludnoscmieszkaj'lcana obszarachwiejskichwykonywalazaj~
cia te same, co w miastach,w duiym stopniu w sektorze handlowym (zwlaszczaw 1. 30.).

Duza CZ~§ckobiet obecnie mieszkajacych w Zydowskim Obwodzie Au
tonornicznym zyje samotnie lub w niepelnych rodzinach (matki samotnie
wychowujqce dzieci, kobiety pO rozwodzie, wdowy). Mirno licznych pro
blemow losowych kobiety zydowskiego pochodzenia mieszkajace na tym
obszarze lepiej radza sobie z prowadzeniem gospodarstw domowych i za
rzadzaniem, Glownq przyczyna jest ich wyiszy poziorn wyksztalcenia w po
rownaniu z kobietami innych narodowosci, Dzieki ternu stosunkowo duza
ich grupa posiada prace, Nie sa to stanowiska wysoko platne - na ogol
kobiety wykonujq prace biurowa w tzw. sferze budzetowej. W zdecydowa
nie gorszym polozeniu sa te kobiety, ktore ze wzgledu na nizszy poziom
wyksztalcenia pracujq w zakladach produkcyjnych i to juz stosunkowo dlu
go, bo jeszcze od czasow Zwiazku Radzieckiego. W Zydowskim Obwodzie
Autonomicznym wiekszosc zakladow produkcyjnych zostala zarnknieta, jak
na przyklad Dalsielrnasz, fabryka kombajnow w stolicy jednostki, Birobidza
nie, z ktorej zwolniono 2200 pracownikow, W Zwiqzku Radzieckim pano
wal stosunkowo egalitarny system relacji plci, z tyrn, ze 900;6kobiet praco
walo zawodowo i jednoczesnie wykonywalo wszystkie obowiazki domowe.
W spoleczeristwie radzieckim wieksza cz~§copieki nad osobami jej potrze
bujqcymi odbywala sie w domu, a stanowisko pracownika spolecznego, jako
zawodu w zachodnim rozumieniu slowa, nie istnialo. Kobiety oprocz obo
wiazkow zawodowych kazdego dnia pomagaly czlonkom wlasnej blizszej
i dalszej rodziny. Ludnosc zydowska koncentrowala sie prawie wylacznie
w miastach, wiec kobiety pracowaly w biurze lub przy produkcji. Nikly pro
cent Zydow pracowal bezposrednio w rolnicrwie'. W Zydowskim Obwo
dzie Autonornicznyrn w 1990 r. na 218 tysiecy mieszkaricow az 143 tysiqce
mieszkalo w miastach.

...Z.O.A. - Zydowski Obw6d Autonomiczny
Zr6dlo: Diemograficzeskij [eiegodni]: Rossiji, Moskwa 2001, Regiony Rossiji, Moskwa 2002.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Liczba aborcji Rosja 96 91 88 82 73 69 65 61 56 55
na 1000kobiet Z.O.A.* 116 112 109 97 91 85 86 84 72 72

Liczba aborcji Rosja 252 247 235 217 203 203 202 183 179 169
na 100porod6w Z.O.A.* 249 241 230 207 218 221 264 228 211 206

Tabela 2. Aborcje
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,. Opinia ta r6zni si~od stwierdzen,kt6re znajdujemyu innychautor6w tego tomu (przyp.
Red.).

ZrOOlo:Dlemogra{tczeskzJ Jezegodntk Rossiji, Moskwa 2001, Regiony Rossiji, Moskwa 2002.

. ~i~kor:yst?~ warunki zycia na rosyjskirn Dalekirn Wschodzie przyczy
ruaja Sl~...rowm~z do sta~ego zmniejszania sie liczby narodzin. Przyrost natu
raIny, k~~ryw ZY?OWSklrn?b~odzie Autonomicznyrn jeszcze w 1991 r. byl
dodatni 1wynosil 8,3%0, JUZpo trzech latach osiagnal wartosc ujemna
(-0,9%? ~ 1994 r:)'.W 2000 r: warto~c przyrostu naturalriego w jednostce
byla najrnzsza sposrod wszystkich lat 1wynosila -4 7%0.

W~inym~ja~iskiem wystepujacym w Zydowskim' Obwodzie Autonomicz
nym Jest duza liczba ~abiegow aborcyjnych (patrz Tabela 2). Byly one juz
~a.:dzo r?z_powszechmone w czasach Zwiazku Radzieckiego, kiedy,.wedle
zrodel oficjalnych, w calym kraju dokonywano rocznie od 6 do 7 milionow
legalnych ab?rcji. S.z~cu~esie r~wniei, ze dodatkowo przeprowadzano kaz
deg? roku kilka ~dlOnow zabiegow nielegalnych. Liczba aborcji na 1000
kobl~~w Z!dows~un ?bwodzie Autonomicznyrn od 1991 r. systematycznie
zmmejsza sie, ~le 1 tak Jest ~decydowanie wieksza od sredniej dla calej Rosji.
W. 1991 ':" Je~nostce t~! przeprowadzono oficjalnie 116 zabiegow abor
CYJnych,.asredruo w:ROSJl96 (na 1000 kobiet). W 2000 r. w Zydowskim
Obwodzie A~t?nOmlCZ?~m dokonano 72 zabiegow, a w Rosji srednio 55.
J~szcze ~ardzleJ zatrwazajace sq dane dotyczace liczby aborcji w porowna
mu do liczby poro~?w. W 1991 r. na 100 porodow w obwodzie przepro
w:a~ono ~~9 aborcji, a w 2000 r. - 206. Rowniez pod tyrn wzgledem wskaz
niki dla tej jednostki sa zdecydowanie wyzsze niz srednia dla calej Rosji.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Liczba ludnoSci
_(_w_!!S.) 218,3 217,9 217,5 215,9 210,0 208,0 205,6 203,2 200,9 197,2 195,6
WskaZnik
przyrostu natu- +8,3 +4,1 +2,3 -0,9 -2,0 -2,7 -3,0 -2,6 -1,7 -4,3 -4,7taln(!go (w 0/00)
WspMczynnik
feminizacji

1052 1054 1050 1056(na 1000 1056 1057 1057 1061 1063 1066 1069
m~zczvzn)
WspMczynnik
salda migracyj-

+5 -5 -119 -65 -258nego (na 10 000 -67 -87 -88 -94 -146 -36
os6b)

... .

dzieje sie wrecz przeciwnie. To mezczyzni podejmuja decyzje 0 przerniesz
~zemu, "zwlaszcza dlugotrwa~yrn, a kobi~ty wykazuja sie wieksza biernoscia
1na ogol wraz z pozostalymi czlonkami rodziny towarzysza mezom *.

Tabela 1.Ludnosc w Zydowskim Obwodzie Autonomicznym

TomaszWites230

ZGMiOP
Pływające pole tekstowe



7 Saldo migracyjne Rosji z krajami, ktore najczcrsciejwybierane s:t jako docelowe miejsce
pobytu, jest ujemne. W przypadku Niemiec r6inica ilosciowa pomi'rdzy osobami, kt6re opu
scily Rosj~ iwyjechaly tam, a tymi, ktorzy na stale przyjechali do Rosji, wynosi 42055.

to sci dodatnie. Oznacza to, ii nadal troche wiecej osob przyjezdzalo na sta
le do Rosji, niz jq opuszczalo.

Godna uwagi jest rowniez zmiana udzialu wyjazd6w do Izrae1a w po
rownaniu z innymi krajami, w ciagu ostatnich 30. lat. W 1. 70. wiekszosc
wyjezdzajacych Zydow ze Zwiqzku Radzieckiego udawala sie do Izraela.
Znaczna cz~scjako kraj docelowy wybierala Stany Zjednoczone. Na poczatku
XXI w. wspomniane migracje sa coraz mniej liczne. Ulegly tez zmianie miej
sea docelowego wyjazdu. Nadal najwieksza grupa przenosi sie do Izraela,
ale juz drugim najchetniej wybieranym krajem S'1Niemcy. W 2001 r. z calej
Rosji wyjechalo 2835 Zydow, w tym 1101 do Izraela i az 1025 do Niemiec.
Kolejnym krajem docelowym emigracji ciagle pozostaja Stany Zjednoczone
(w 2001 r. - 640 osob), Poza wymienionymi trzema panstwami inne kraje
swiata sa zdecydowanie rzadziej wybierane jako miejsce pobytu. Paristwem,
ktore zajelo czwarte miejsce sposrod tych, do ktorych wyjechali Zydzi z Rosji,
byla Kanada (zaledwie 39 osob)".

Wspokzesnie migracje do Izraela nie sa w ujeciu ilosciowym najwazniej-
szym kierunkiem odplywu ludnosci zydowskie] z Rosji. Odnosi sie to r6w
niez do Zydowskiego Obw6du Autonomicznego, ale jednak Izrael w tym
wypadku przewazal. W 2001 r. z obszaru tego za granice wyjechaly w su
mie 384 osoby. Z tego najwiecej, bo 229, to wyjazdy do Izraela; kolejna
gmper emigrant6w stanowia osoby, kt6re udaly sie do Niemiec - 139. Te
dwa kraje .stanowia najchetniej wybierane miejsca stalego pobytu, a wybor
innych jest slabo reprezentowany. Tylko 15 osob wyjechalo w 2001 r.. do
Stan6w Zjednoczonych i zaledwie 1 osoba do Kanady. Wyjeidzaj~cy z Zy
dowskiego Obwodu Autonomicznego na ogol nie wybierajq innych pafistw
jako miejsc emigracji. .

Zdecydowanie mniejsza jest natomiast emigracja do Zydowskiego Ob-
wodu Autonomicznego (w sumie 116 osob). W grupie tej az 110 os6b przy
jechalo z Izraela. Sa to ludzie, ktorzy wracajq po kilku, niekiedy kilkunastu
latach nieobecnosci. Czesta przyczyna przyjazdu do Rosji jest potrzeba spo
tkania sie z rodzina, znajomymi, ktoryrn z roznych przy'czyn nie udalo sie
opuscic Rosji. Ostatecznie saldo migracyjne pomiedzy Zydowskim Obwo
dem Autonomicznym a Izraelem w 2001 r. bylo ujemne (wyjechalo 229 osob,
przybylo 110) iwynosilo -119. Jeszcze nizsza wartosc rna saldo migracyjne
pomiedzy obwodem tym a Niemcami (wyjechalo 139 os6b, przybyla tylko
jedna), kt6re wynosi -138. Do Stanow Ziednoczonych wyjechalo z jednost
ki tej w ciagu 2001 r. 15 os6b, a przybyla tylko jedna, wiec saldo migracyj-
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6 Dane publikowane w Statistical Abstract of Israel z 1993 r. podaja szczeg610we zesta
wienia, kt6re r6znill si~ od podawanych przez Gosudarstwiennyj Komitet po Statistikie (Go
sko~.stat) z Moskwy.z r. 1993. Wedlug Rosjan z obszaru dawnego ZSRR wyemigrowala nieco
mmeJsza grupa ludzl pochodzenia zydowskiego - 3627 tysicrcy os6b.

""Te informacje odnoszll sicrdo Federacji Rosyjskiej (przyp. Red.).

Migracje z Zydowskiego Obwodu Autonomicznego

. Z ~bszaru, kt6ry mial stac sie wzorcowym przykladem osadnictwa pio
nierskiego, ludnosc zydowska zaczela wyjezdzac, kiedy tylko nadarzyla sie
sprzyjajaca sytuacja. Najczesciej wybieranym, acz nie jedynym celem emi
gracji byl Izrael. Masowe migracje rozpoczely sie w 1. 70., jednak ich nasi
lenie nastapilo pod koniec 1. 80. i wI. 90. XX w. Zrodla izraelskie rowniez
wydzielaja dwa wyrazne okresy przyjazdow: pierwszy jeszcze z okresu ZSRR,
w koricu 1. 70., a drugi zas rozpoczal sie jeszcze przed rozpadem Zwiazku
Radzieckiego, pod koniec 1. 80. XX w. Wyjazdy rosyjskich Zydow do Izra
ela przebiegaja fazami, z wyrazna przewaga ilosciowa po rozpadzie Zwi'1Z
k~ Radziec~iego. Na gwaltowny wzrost emigracji w tym okresie wplynelo
kilka czynnikow, Gl6wnym z nich bylo otwarcie granic izmniejszenie stop
nia komplikacji procedur wyjazdowych. Wainym czynnikiem przyspieszaja
cym podjecie decyzji migracyjnej byl stale narastajacy - szczegolnie w Rosji
- antysemityzm, zwlaszcza w malych, lokalnych spolecznosciach.

Wedlug statystyki izraelskiej w 1. 1948-1990 przybylo ogolern do Izraela
2033 tysiace imigrantow, sposrod kt6rych 19,8% ze Zwiazku Radzieckie
go. Jedyna grupa liczniesza od przybyszow ze ZSRR byli Zydzi pochodzacy
z pozostalej czesci Europy (31,60/0przyjezdzajacych), Natomiast w 1. 1990-
1992 z obszaru dawnego Zwiazku Radzieckiego wyemigrowalo lacznie 3917
tysiecy Zydow",

WI. 90. rozpoczely sie takze masowe wyjazdy do Izraela z Zydowskiego
Obwodu Autonomicznego. Rok 1990 byl ostatnim, kiedy wsp6lczynnik salda
migracyjnego (liczony na 10 tysiecy mieszkaficow) byl dodatni i wynosil 5
(patrz Tabela 1). Od tego czasu stale przyjmuje on wartosc ujernna, a naj
nizsza osiagnal w 1994 r. (-258). Warty podkreslenia jest fakt, iz w 1. 90.,
kiedy wspolczynnik salda migracyjnego dla Zydowskiego Obwodu Autono
micznego byl ujemny, dla calej Rosji* przyjmowal on ciagle niewielkie war-

Duza cz~se kobiet pochodzenia zydowskiego nie wyjechala obecnie za
granice, a decyzje tc podjela zupelnie swiadomie, wiele z nich ze wzgledu
n~ ko~iecznose opieki nad rodzicami w starszym wieku, kt6rym stan zdro
Wl~ me po~,:ala na opusz~zenie kraju, bqdz nad innymi czlonkami rodziny,
ktorym z roznych wzgledow przyszlo pozostac na rosyjskiej ziemi.
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,. Tu redaktor pozwoli sobie na uwagc; wiasnll. Otoz, s==!dz==!cz wielu przeslanek, powsta
nie i utrzymywanie sic; swoistej odr~bnosci kulturowej spolecznosci Zyd6w rosyjskich rna
o wiele bardziej zloione przyczyny, anizeli tylko klopoty z j~zykiern hebrajskim. Tu dotyka
my niezwykle interesuj~cego problemu "Zydzi rosyjscy a kultura rosyjska" (przyp. Red.).

Wi~kszost kobiet zydowskich, mieszkajacych na Dalekim Wschodzie Rosji,
przed podjeciem decyzji 0 emigracji byla czynna zawodowo. Wysoki sto
pieri wyksztalcenia, zwlaszcza w porownaniu z wyksztalceniem przedstawi
cieli innych narodowosci, wplywal na fakt, iz wiele z nich pracowalo w urze
dach i plac6wkach administracji pafistwowej lub w "wolnych zawodach" (le
karze, inzynierowie, pracownicy nauki ...). Po przyjezdzie do Izraela kobiety
te doswiadczyly zawodowej degradacji i znaczniej trudniej bylo im uzyskac
prace, niz mezczyznom przybylym z nimi. Uwaza sie, ii; z calej grupy po
chodzenia zydowskiego przybylej doIzraela az 60% stanowia osoby posia
dajace wyksztalcenie bqdz przyuczenie zawodowe. Konfrontacja z nowymi
warunkami sprawia, ii; z grupy tej jedynie 30% rozpoczyna prace w Izraelu
w wykonywanym w Rosji zawodzie. Poczucie spadku w hierarchii spolecz
nej i obnizenia poziomu zycia jest tu szczegolnie deprymujace. Nie oznacza
to, ze po przyjezdzie status zycia gwaltownie obnizyl sie, wrecz przeciwnie.
Jednak funkcjonowanie wsrod os6b, ktore zyjq na zdecydowanie wyzszym
poziomie, wplywa na imigrantow niszczaco w sferze psychicznej. W grupie
Zydow rosyjskich wskaznik bezrobocia wsrod kobiet jest trzykrotnie wiek
szy niz wsrod m~i;czyzn,ktorym latwiej jest uzyskac prac~, zwlaszcza fizycznq.
Szczegolne trudnosci w znalezieniu pracy napotykajq kobiety, ktore majq wi~-
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sie do powstania swoistej rosyjskiej subkultury, silnie odizolowanej od wply
wow ludnosci miejscowej".

Zydzi z Rosji w Izraelu mieszkaja na ogol w duzych skupiskach, tworzac
"rosyjskie dzielnice" w duzych miastach. W Izraelu w 2000 r. wydawanych
bylo ponad 30 tytul6w prasowych po rosyjsku, istnialo kilka programow
telewizyjnych skierowanych przede wszystkim do grupy rosyjskiej, dzialala
partia polityczna jq reprezentujaca, Funkcjonuja ponadto rosyjskojezyczne
sklepy oraz punkty uslugowe. Na poziomie jezykowym zaznacza sie rozni
ca: "my, Rosjanie - oni, Izraelczycy". Utrzymywanie wiezi jezykowej stwa
rza istotne wsparcie psychiczne i sprzyja powstawaniu nieformalnych sieci
(wspolnot) wsp6lpracy miedzy czlonkami spolecznosci rosyjskich Zydow,
Zreszta niemay procent w tej spolecznosci stanowia nie-Zydzi, gl6wnie mal
zonkowie Zyd6w, lub tez osoby, kt6rych jedynym zwiazkiem z zydostwem
by! "piqty punkt ankiety personalnej ("narodowosc").
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8 W Stanach Zjednoczonych wi~kszosc spolecznosci iydowskiej przyjc;la jc;zyk angielski,
a w krajach arabskich uiywaj==!kzyka arabskiego. Zydzi w Polsce iw innych krajach srodko
wo-wschodniej Europy rn6wili w jidysz, a mieszkaj==!cyna poludniu Starego Kontynentu
poslugiwali si~ jc;zykiem ladino, wywodz==!cymsic;z hiszpanskiego.

Kobiety pochodzenia zydowskiego, ktore przybyly do Izraela, napotkaly
tam na liczne trudnosci, Przede wszystkim nastapilo przeksztalcenie hierar
chii wartosci. Wprawdzie emigracja oznaczala przyszle zycie wsrod przed
stawicieli tego samego narodu, jednak wielu emigrantow rosyjskich nie zda
walo sobie sprawy z istniejacych rniedzy nimi roznic kulturowych. Uwaza
sie, iz juz przed masowymi przyjazdami do Izraela od 1. 70. XX wieku ist
nialy wyrazne roznice kulturowe w Izraelu pomiedzy poszczegolnymi spo
lecznosciami (miedzy tzw. Zydami aszkenazyjskimi, a sefardyjskimi, nazy
wanymi "czarnymi Zydami"). Pierwsi w wiekszosci pochodza z Europy, od
znaczaja sie wysokim wyksztalceniem i duzymi kwalifikacjami zawodowymi.
Druga grupe stanowia Zydzi pochodzacy w wiekszosci z krajow arabskich.
Naleza oni do warstwy slabiej wyksztalconej i pelniacej w Izraelu na ogol
mniej eksponowane funkcje. Tygiel wewnatrznarodowy wspoltworza Zydzi
rosyjscy,ktorzy na ogol sa ludzmi 0wysokim wskazniku wyksztalcenia i kwa
lifikacjach zawodowych, majacymi jednak duze trudnosci z integracja,
zwlaszcza religijna i jezykowa, W czasach Zwiazku Radzieckiego trudno bylo
zachowac i pielegnowac tradycje religijne, dlatego tez spora cz~sc rosyjskich
Zydow nie czula sie zwiazana z zadna okreslona religia. Problem z asymila
cjq spowodowany by! rowniez wzgledami jezykowymi. W roznych czesciach
swiata Zydzi posluguja sie odmiennymi jezykami, co powoduje, iz w mo
mencie przyjazdu do Izraela brakuje wspolnych wiezi jezykowych, W Ro
sji, a wczesniej w Zwiazku Radzieckim, Zydzi jako podstawowego uzywali
jezyka rosyjskiego lub, rzadziej, jidysz", Hebrajski uzywany w starozytno
sci, a praktykowany tylko jako jezyk religijny, dopiero w niepodleglym Izra
elu stal sie podstawowym czynnikiem integracji ludnosci. Grupa Zydow ro
syjskich w malym stopniu potrafila porozumiewac sie w jezyku hebrajskim,
stqd napotykala na olbrzymie klopoty ze znalezieniem pracy i przystoso
waniem si~ do nowych warunkow zycia. Brak znajomosci j~zyka przyczynil
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ne wynosi -14.W sposob rownie interesujacy przedstawiaja sie dane staty
styczne otrzymane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. W 2001 r.
12 osob z Izraela uzyskalo pozwolenie na pobyt staly w Rosji, natomiast
10 166 osob uzyskalo zgode na wyjazd z Rosji i stale osiedlenie w Izraelu.
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10 Na pytanie zadane 100 kobietom przybylymdo Izraela z dawnego ZSRR: co nalezy
zrobic, aby przyczynicsic;do poprawy efektywnoscileczenia, ai 47% respondentek odpo
wiedzialo, ze oczekujewieksze]inicjatywy ze strony lekarzy izraelskich,a 27% chcialby le
czye sie u lekarzyRosjan.

11Uwaia sie, ii jest to jeszczewyraine przyzwyczajeniez czasowtrwania ZwiqzkuRa
dzieckiego,gdzie okolo 90% lekarzy-ginekologowpierwszego kontaktu bylo kobietami.

Duze obowiazki jakie w Izraelu spoczywaja na kobietach pochodzenia
zydowskiego z Rosji, wplywa na pojawienie sie u nich licznych problem6w
zdrowotnych. Pierwsza grup~ zaburzeri stanowia dolegliwosci psychiczne,
zwiazane ze zwiekszona podatnoscia na depresje, problemy ze snem oraz
uzaleznienia nikotynowe ialkoholowe. Kolejne zaburzenia dorycza dolegli
wosci ukladu pokarmowego, wynikajacych ze zlych nawykow zywieniowych,
Kobiety, ktore przybyly do Izraela z dawnego ZSRR, z ulga przyjmuja fakt,
iz w "wolnym swiecie" nikt nie ingeruje juz w ich prywatnosc. W odniesie
niu jednak do ochrony zdrowia rodzi to sytuacje niebezpieczne, gdy ani le
karz, ani pacjent nie podejmuja inicjatywy rozpoczecia leczenia 10. Biernosc
kobiet w podejmowaniu leczenia wynika po czesci takze z utrudnieti ada
ptacyjnych. Bariera w prowadzeniu profilaktyki jest rowniez fakt, iz w Izra
elu, w odroznieniu od Rosji, wieksza cz~sc lekarzy pierwszego kontaktu to
rnezczyzni, Czestym postulatem pacjentek, imigrantek rosyjskich w Izraelu,
jest chec leczenia sie u lekarzy-kobietl",

Kolejnym problemem kobiet rosyjskich w Izraelu jest odmienna od zna
nej im polityka zdrowotna. W Rosji kobiety cechuje duzy sceptycyzm wo
bee mozliwosci kontroli wlasnym zdrowiem i zyciem, wynikajacy z pater
nalizmu systemu sowieckiego (odpowiedzialnosc za zdrowie spoczywala bar
dziej na lekarzu, bedacym przedstawicielem sluzby medycznej, anizeli na
pacjencie). W Rosji wczesniejsze wykrycie i leczenie schorzenia bylo mozli
we najczesciej dzieki kampaniom prowadzonym przez zaklady pracy. W Izra
elu wieksza wage przywiazuje siccdo zapobiegania chorobom i promocji zdro
wego trybu zycia. W sytuacji zwiekszone] fali migracji z Rosji do Izraela gwal
towny naplyw imigrantow wywad istotny wplyw na izraelski system opieki

Problemy zdrowotne imigrantek w Izraelu

dzie Autonomicznym wyznacznikiem sukcesu kobiet w wiekszym stopniu
byly osiagniecie wyzszego statusu spolecznego, chec uzyskania awansu za
wodowego oraz zdobywanie wyksztalcenia. Dla tych samych kobiet synoni ..
mem szczescia na emigracji stala sie poprawa sytuacji materialnej. Obrona
utraconego standardu materialnego i chec utrzymania go na godziwym po
ziomie sa waznymi czynnikami, warunkujacymi realizacje innych potrzeb.
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9 Opieka nad osobami starszymistanowi rosnacy problem w wielu krajach rozwinietych,
m.in. w IzraeluiStanachZjednoczonych.Grupa osob powyzej85. roku zyciastale siezwiek
sza, a prognozy na r. 2030 podaj~ iZ liczba osob najstarszychzwi~kszysiC;ai czterokrotnie.

cej niz 40 lat i znaja jedynie jezyk rosyjski. Mala mozliwosc przystosowania
sie do nowych warunkow umozliwia im jedynie podjecie pracy w sektorze
nieformalnym, w charakterze opiekunek dzieci oraz ludzi starszych''. Z da
nych izraelskich wynika, iz osoby starsze w kraju tym w duzym stopniu zyj~
samotnie, a mimo tego ich wiezy z dziecmi sa trwale. Pozostaja oni jednak
pod stala opieka zatrudnionych kobiet (czesto rosyjskich imigrantek), opla
canych przez dzieci pensjonariuszy. Zarobki w sektorze nieformalnym nie
sq zbyt duze, dlatego tez czesto wspomina sie 0 wyzysku pracownikow,
wynikajqcym z braku kontroli i odpowiednich przepisow prawnych. Wiele
mlodych emigrantek z Rosji zdaje sobie sprawe, iz jedynie odpowiednie
wyksztalcenie moze uchronic je od pracy wykonywanej przez ich matki,
a nawet babki. Sarna jednak edukacja coraz czesciej juz nie wystarcza, zeby
dostac godziwa prace. Potrzebne sa uniwersalne umiejetnosci i pewnosc sie
bie w poszukiwaniu sciezek awansu zawodowego, w tym zdobywanie no,.
wych umiejetnosci,

Kobiety przyjezdzajace z Rosji zburzyly mit gloszacy, iz jesli matka nie
zostaje w domu z dziecmi, cierpi na tym cala rodzina. Wiele kobiet laczy
prace poza domem z obowiqzkami rodzinnymi. W trafny sposob model zycia
codziennego kobiety pochodzenia zydowskiego, imigrantki z Zydowskiego
Obwodu Autonomicznego, przedstawia artykul L.1. Remennick, zawieraja
cy w tytule refleksje: "Cale moje zycie to jeden wielki dom opieki". W po
Iaczeniu z wyzwaniami, ktore staja przed kobietami decydujacymi sie na
emigracje, stres tzw. podwojnej opieki prowadzi do znacznego wyczerpania
tak fizycznego, jak iemocjonalnego. Ogrom obowiazkow domowych wynika
po czesci takze z liczebnosci rodzin rosyjskich Zydow, Masowy naplyw imi
grantow z Rosji w 1. 90. spowodowal niedobory na rynku nieruchomosci
w Izraelu oraz przyczynil sie do wzrostu ceny mieszkari. Ale w nastepsrwie
nawet trzypokoleniowe rodziny musialy lokowac sie w stosunkowo malych
mieszkaniach. Przyczynia sie to do dodatkowych napiec, w tych rodzinach.

Kobiety, choc uwiklane w sprawy domowe, staraja sie jednak pomoc swo
im dzieciom w osiagnieciu wyzszej pozycji spolecznej. Dazenie do podnie
sienia poziomu wyksztalcenia i uzupelniania kwalifikacji zawodowych to
jedna z najwazniejszych wartosci dojrzalych kobiet. Zmienia sie wsrod ro
syjskich imigrantek perspektywa, okreslajaca stopieri zadowolenia z zycia,
Przedmiot sukcesu utozsamiany jest nie tyle z tym, co juz faktycznie zostalo
zrealizowane i przynioslo zadowolenie, lecz z tym, co jest raczej trudne do
osiqgniecia i co pozostaje nadal w sferze aspiracji. W Zydowskim Obwo-
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podejscie do kwestii przerywania ciqzy;Uwaza sie jednak, ze i tak rosyjskie
kobiety rzadziej decyduja sie na aborcie w Izraelu niz w Rosji. Jednym z czyn
nikow tego stanu Squwarunkowania ekonomiczne. Zabieg aborcyjny w Izra
elu jest stosunkowo drogi, zwlaszcza dla irnigrantek z Rosji, gdyz kosztuje
od 300 do 500 dolarow amerykariskich, co stanowi wysokosc polowy pla
cy minimalnej. Mirno to duza cz~se rosyjskich imigrantek decyduje sie na
zabieg, najczesciejprzeprowadzany nielegalnie. W badaniu ankietowyrn, prze
prowadzonyrn wsrod rosyjskich imigrantek odnosnie zabiegow przerywania
ciqzy, az 38% respondentek wykazywalo "techniczny", a nie etyczny stosu
nek do aborcji (czesto okreslanej jako zabieg chirurgiczny). Jedynie 20%
kobiet udzielito odpowiedzi, iz zabieg ten uznaje za rnorderstwo.

Kobiety przyjezdzajqce z Rosji do Izraela w malym stopniu staraja sie
zasymilowac i przyjac miejscowe wzorce spoleczne, etyczne czy tez kulturo
we. Stanowia odrebna grupe ciagle ksztaltujqcego sie spoleczeristwa izrael
skiego, w kt6ryrn napotykaja na liczne utrudnienia i ograniczenia, wynika
jace z wielu barier funkcjonalnych i kulturowych.
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12 Komisjeaborcyjne dzialaja w 28 wskazanych plac6wkach na obszarze Izraela. Sklada
j~ sie one z dwoch lekarzy i pracownika opieki spolecznej.Komisjewyrazajazgode na prze
prowadzenie zabieguw sytuacji, gdy ciaza jest wynikiem przestepstwa lub plod rozwija sie
nieprawidlowo i zagraza zyciu matki oraz gdy kobieta jest ponizej wieku dopuszczajacego
zawarciemalzefistwa(17 lat) bqdzrna ponad 40 lat.

W interesujqcy sposob przedstawiaja sie roznice pomiedzy kobietami
przyjezdzajacymi z Rosji a Izraelkami w kwestii przeprowadzanych zabie
gow aborcyjnych. W Zwiazku Radzieckim przerywanie ciazy bylo zabiegiem
stosunkowo powszechnym. Podaje sie, iz rocznie przeprowadzano w ZSRR
od 6 do 7 rnilionow legalnych aborcji. Tymczasem w Izraelu przerywanie
ciqzy bylo nielegalne jeszcze na dlugo przed uzyskaniem niepodleglosci, ale
zasadniczo w 1. 1952-1977 nie potepiano takich dzialan. Aborcja zostala
zalegalizowana w 1977 r., dopuszcza jq .na wniosek kobiety specjalna komi
sja12•Od wprowadzenia prawa aborcyjnego do 1990 r. GLAR (GeneralLegal
Abortion Rate) - wskaznik aborcji legalnych, wyliczany na 1000 kobiet, znaj
dujacych sie w przedziale wiekowym od 15 do 44 lat - stopniowo zmniej
szyl sie z 20 do 15%. Nawet po zsumowaniu tej wartosci z danymi dotyczq
cymi aborcji nielegalnych wskaznik ten pozostaje nadal na stosunkowo ni
skim poziomie. Wzrosl on natomiast dose wyraznie po 1990 r., co dumaczy
sie glownie naplywem rosyjskich Zydow, przejawiajacych dose swobodne

Problem aborcji wsrod imigrantow z Rosji

zdrowotnej. Wsrod przyjezdzajacych z Rosji stosunkowo Iiczna grupe sta
nowia ludzie najstarsi, wsrod ktorych czesciej wystepujq srniertclne choro
by przewlekle (ukladu krazenia, przemiany materii oraz choroby nowotwo
rowe). Na podstawie badafi medycznych, prowadzonych wsrod przyjezdza
jacych m.in. z Zydowskiego Obwodu Autonomicznego, uwaza sie, iz u 35%
rodzin imigranckich wystepuje przynajmniej 1przypadek wyzej wymienio
nych schorzefi. Wsrod Zydow rosyjskich srednia dlugosc zycia jest 0 5 lat
nizsza, niz w grupie pozostalej spolecznosci izraelskiej.

Waznym czynnikiem, ktory posrednio przyczynia sie do niskiego pozio
mu ochrony zdrowia wsrod rosyjskich Zydow, jest rzadsze korzystanie z uslug
medycznych w tej grupie. Bynajmniej nie wynika to z faktu, iz opieka izra
elska stwarza ograniczenia dla imigrantow; Dostep przyjezdzajacych do uslug
medycznych (zwlaszcza specjalistycznych) regulowany jest przez ustawe 0 po
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, dzialajaca od 1995 r. Jedynym
wyjasnieniem faktu, iz migranci w mniejszym stopniu korzystaja z pomocy
medycznej, jest niedostateczna informacja 0 swiadczonych uslugach i utrzy
mujqce sie bariery kulturowe.
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