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MIGRADEMO:  

Migrație și democrație 
 

 
 

PROIECTUL 
 

Obiectivul acestui proiect este de-a analiza impactul migrației asupra participării și 

proceselor democratice în țările de origine. 

Studii recente privind practicile transnaționale ale emigranților au scos la iveală modul 

în care aceștia influențează participarea democratică în țările lor de origine prin 

trimiterea de bani și de idei noi despre democrație, fie de la distanță, fie prin revenirea 

acasă. Cu toate acestea, încă există puține date comparative despre modul în care aceste 

procese se intersectează cu transformările economice, sociale și politice mai ample din 

țările de origine. În plus, experiențele complexe de migrație și procesele non-liniare de 

democratizare din țările de origine indică necesitatea unei conceptualizări mai nuanțate 

a tipului de idei politice care circulă, sunt negociate sau chiar contestate între emigranți, 

cei reveniți acasă și cei care nu au plecat niciodată din țările de origine.   

Aceste obiective de cercetare sunt relevante pentru dezbaterile mai generale privind 

impactul politic al migrației. Proiectul MIGRADEMO mută atenția dinspre ceea ce se 

întâmplă cu emigranții în țările de destinație înspre impactul lor asupra țărilor de 

origine. Comparând conținutul și procesele de difuzare a ideilor și practicilor privitoare 

la democrație, vom contribui la cunoașterea științifică despre condițiile în care migrația 

poate influența procesul democratic. Atât contribuțiile empirice, cât și cele teoretice 

sunt relevante pentru cercetătorii, factorii de decizie politică și activiștii preocupați de 

acest subiect.   

 

https://migrademo.eu/
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METODOLOGIA 
 

MIGRADEMO își propune o strategie de cercetare ambițioasă, comparativă și pe 

termen lung, pentru a analiza și teoretiza procesele de difuzare a democrației prin 

migrație.  

Mai întâi, vrem să analizăm date agregate despre remitențele și comportamentul politic 

ale emigranților, inclusiv crearea unui set original de date privind sprijinul lor partizan 

în alegerile din țările lor de origine. În ceea ce privește cercetarea de teren, strategia 

proiectului utilizează metode calitative (interviuri aprofundate) și cantitative (studiu pe 

eșantion reprezentativ) deopotrivă, pentru a analiza impactul migrației asupra a trei 

niveluri ale procesului democratic:  

1) Angajamentul și atitudinile politice electorale și non-electorale ale 

cetățenilor de rând. Aceasta include analiza participării la vot, a sprijinului 

partizan, a participării la proteste sau alte acțiuni civice.  La nivelul atitudinilor, 

vom explora mai multe aspecte, inclusiv percepțiile privind eficiența politică și 

corupția, precum și teme mai largi legate de schimbările sociale și politice, 

inclusiv atitudinile față de imigrație/imigranți.   

2) Proliferarea, agendele și activitățile asociațiilor societății civile și ale 

mișcărilor sociale. Vom analiza modul în care aceste organizații și mișcări sunt 

inițiate, inspirate și susținute de emigranți, de cei care se întorc în țară sau de cei 

care nu au părăsit țara dar sunt influențați de rudele ori prietenii plecați în 

străinătate. 

3) Perspectivele și activitățile legate de democrație ale membrilor elitei politice 

naționale și locale cu experiență de migrație. Aceasta include o analiză a 

cazurilor în care propun ori susțin inițiative legislative ce promovează valori 

democratice. Ne interesează, de asemenea, în ce măsură se bazează pe rețeaua și 

legăturile organizaționale formate în timpul experienței lor de migrație.   

În această parte a proiectului, bazată pe munca de teren, vom explora aceste dinamici 

atât la nivel local, cât și la nivel național în trei țări de origine: România, Turcia și 

Maroc.   
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