Για να απαντήσουμε στα δυο αυτά ερωτήματα εξετάζουμε
4 συγκεκριμένα εμπειρικά ζητήματα:
( α ) πώς διαμορφώνουν τα σχέδια τους οι μετανάστες,
παρά τους νομικούς περιορισμούς στις χώρες προορισμού;
( β ) ποιοι δρώντες ( σε εθνικό, τοπικό ή διεθνές επίπεδο, κρατικοί ή μη κρατικοί φορείς ) επηρεάζουν τις αποφάσεις και ενέργειες τους;
( γ ) πώς ακριβώς επηρεάζουν οι δρώντες αυτοί τις ενέργειες των ( δ υνητικών) μεταναστών;
( δ ) γιατί κάποιοι δρώντες είναι πιο αποτελεσματικοί
από τις κρατικές πολιτικές στο να διαμορφώνουν τα σχέ-
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δια και τις αποφάσεις των μεταναστών;
Μελετώντας τις παραπάνω θεματικές η έρευνα αυτή επιδιώκει μια πληρέστερη και σε βάθος κατανόηση των
δρώντων και των παραγόντων που συμμετέχουν στην
διακυβέρνηση της διεθνούς παράτυπης μετανάστευσης.
Η εμπειρική έρευνα επικεντρώνεται σε τρία μεταναστευτικά συστήματα που περιλαμβάνουν την Ελλάδα ως βασική χώρα προορισμού και στα πλαίσια των οποίων η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί σημαντικό κομμάτι των
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συνολικών μεταναστευτικών τους ροών προς τη χώρα.

For more information visit the project’s website:

•

http://irma.eliamep.gr/

Μεταναστευτικό σύστημα 1. Βαλκάνια προς ΕΕ: Αλ-

βανία προς Ελλάδα,

•

Μεταναστευτικό σύστημα 2. Ανατολική Ευρώπη

προς ΕΕ: Γεωργία και Ουκρανία προς Ελλάδα,

•

Μεταναστευτικό σύστημα 3. Νοτιοανατολική Ασία

προς ΕΕ: Πακιστάν και Αφγανιστάν προς Ελλάδα.

Σχετικά με το IRMA

About IRMA

Tις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρούμε μια αύξηση

International migration has intensified during the

In order to answer the above two research questions

των διεθνών μεταναστευτικών ροών από την Ασία,

last two decades. Europe has been receiving

we need to learn more about four empirical issues:

Αφρική και Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη. Ένα

increasing numbers of migrants from Africa,

μέρος αυτών των μεταναστευτικών κινήσεων λαμβάνει

Asia and Latin America. Part of this international

χώρα παράνομα, είτε διαμέσου παράνομης διάσχισης

movement of people takes place illegally, nota-

των συνόρων είτε λόγω παράτυπης παράτασης της

bly involves either unlawful border crossings or

( b ) which are the actors ( national, local, transna-

διαμονής κάποιου αλλοδαπού σε μια χώρα. Οι νότιες

overstaying ( w ith or without visa ) . European

tional, state or non-state) that affect their decisions

και ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες είναι ιδιαίτερα εκτε-

countries that are situated at the southern and

and actions,

θειμένες στις μεταναστευτικές πιέσεις. Μέρος των πολι-

eastern borders of the EU find themselves par-

τών αισθάνεται ότι η μη νόμιμη μετανάστευση είναι ε-

ticularly exposed to irregular migration and asy-

κτός ελέγχου και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αρκετές

lum seeking pressures. Public opinion often has

προσπάθειες για να την σταματήσουν.

a feeling that irregular migration is out of control

( d ) why specific actors are more effective than state

and that national governments are not doing

policies in shaping migrants plans and decisions.

Η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο ερωτήματα:

1. Πώς επηρεάζουν οι πολιτικές ελέγχου της μετανάστευσης τα σχέδια και τις πράξεις των ( δυνητικά ή
ήδη ) παράτυπων μεταναστών;

2. Γιατί, κάποιες πολιτικές είναι πιο επιτυχείς από
άλλες;
Το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA προϋποθέτει ότι οι
μετανάστες ( κ αι οι οικογένειες τους ) είναι αυτόνομοι
κοινωνικοί δρώντες, οι οποίοι όμως συναλλάσσονται
και αλληλεπιδρούν με κρατικούς φορείς ( στις χώρες
προορισμού και διέλευσης) καθώς και μη κρατικούς
φορείς, τοπικούς ή διεθνείς ( ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς, διακινητές αλλά και εργοδότες ) .

enough to stop it.
This project asks two main research questions:
1.

How do migration control policies affect the

plans and actions of prospective ( and actual )
irregular migrants?
2.

Why some policies are more successful

( a ) how

migrants

make

and

change

their

plans despite legal restrictions at destination countries,

( c ) how do these actors affect the decision making
of potential migrants, their plans and actions.

In investigating the above four questions and in answering the two more general policy related concerns
stated above, the project achieves a better understanding of the actors and factors that are involved in
the governance of international irregular migration.

than others?

The empirical research undertaken in this project con-

In seeking to answer these questions, we as-

centrates on three migration systems within which ir-

sume that migrants ( and their households )

regular migration is an important component of overall

are independent social agents. In formulating

migration towards Greece:

and executing their plans, migrants interact with
state actors and policies ( at destination and/or

•

Migration System 1. Balkans to EU migration sys-

transit countries ) and with non-state, local or

tem:Albania to Greece;

transnational actors ( NGOs, international or-

•

ganisations, smuggling networks, employers ) .

tion system:Georgia and Ukraine to Greece;

Migration System 2. Eastern Europe to EU migra-

