Czy warto być emigrantem? Rozprawka
Sprawa emigracji jest niezwykle aktualna w naszych czasach – w końcu setki tysięcy naszych
rodaków opuszczają Polskę i udają się do innych krajów w poszukiwaniu pracy, lepszego życia,
a czasem przygody. Każdy z nas stanie w końcu przed pokusą zamieszkania w innym
państwie, stąd wszyscy musimy zadać sobie pytanie „czy warto być emigrantem”.
Zagadnienie to jest bardzo skomplikowane, wymienić można wiele argumentów za i przeciw –
trzeba też unikać zbyt jednoznacznych opinii, bo łatwo możemy kogoś skrzywdzić pochopną
wypowiedzią.
Emigracja wiążę się z porzuceniem miejsc, które znamy i – bardzo często – ludzi, których
kochamy. Wprawdzie dzisiejsi emigranci zarobkowi mogą wracać w swoje rodzinne strony, na
przykład na wakacje, ale chyba każdy przyzna, że to nie to samo. W końcu kiedyś mogli cały
czas cieszyć się urokami swoich miejscowości, a po wyprowadzce są tam najwyżej gośćmi.
Tęsknota za rodzinnymi okolicami nie opuszcza emigrantów nigdy – chyba każdy słyszał, czy to
na żywo, czy w telewizji, wspomnienia osoby, która spędziła w „drugiej ojczyźnie” pół wieku albo
i dłużej, a i tak ze łzami w oczach opowiada o drzewach, rosnących w jej rodzinnej wsi. Oprócz
porzucenia ukochanych miejsc, emigrant musi rozstać się z rodziną – zazwyczaj najbliżsi jadą w
nieznane razem z nim, ale niemal zawsze ktoś drogi jego sercu nie może udać się w drogę. A
rozmowy przez telefon, czy internetowe komunikatory nie są w stanie zastąpić przebywania
razem z ukochanymi.
Wiele osób twierdzi, że emigracja pozwala poznać nowe kraje, ludzi i środowiska. Trudno z tym
dyskutować – z pewnością zamieszkanie w nowym miejscu jest niezwykle rozwijającym
przeżyciem. Z drugiej strony można jednak zwrócić uwagę, iż w naszych czasach, czasach Unii
Europejskiej, tanich linii lotniczych i międzynarodowych programów wymiany uczniów i
studentów, nie ma konieczności zostawiać na zawsze swojej ojczyzny, by zwiedzić inne
państwa.
Na pytanie, czy warto być emigrantem, każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Według mnie – nie
warto. Wszystkie zalety, jakie daje emigracja bledną przy wadach, jakie ze sobą niesie.
Uważam, ze powinniśmy żyć i pracować w rodzinnych stronach, by przekazać kolejnym
pokoleniom dziedzictwo, jakie nam zostawili nasi przodkowie. Jednocześnie nie wolno potępiać
ludzi, którzy decydują się na emigrację – często bowiem do takiej decyzji wiodą ich bardzo
ciężkie warunki materialne. Wiele osób decyduje się też opuścić swoją ojczyznę, ponieważ w
rodzimych stronach spotykają się z prześladowaniami, z powodu swojego koloru skóry, religii
lub przekonań politycznych.

