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Projekt CLANDESTINO odpowiada Austria
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ne będą w krajach, w których nieudokumentowane migracje stanowią
istotne zjawisko. Uwzględnione zostaną także państwa istotne ze względu na ich
tranzytowy charakter (Turcja, Maroko i Ukraina). W ramach projektu porównamy i przeanalizujemy istniejące metody zbierania danych i
dokonywania szacunków. Przedyskutowane będą
także etyczne aspekty oraz metodologiczne problemy związane ze zbieraniem danych o nieudokumentowanych migracjach, które z samej swojej definicji są zjawiskiem nieuchwytnym i mglistym. W ramach projektu utworzona zostanie
odnawialna baza danych dotyczących nieudokumentowanych migracji, która stanowić będzie
propozycję nowej metody oceny i klasyfikacji
dostępnych szacunków. Postaramy się także naszkicować wskazówki pomocne w uwzględnieniu etycznego aspektu przy opisywaniu zjawiska
nieudokumentowanych migracji w Europie.
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OCZEKIWANE REZULTATY

CLANDESTINO jest projektem interdyscyplinarnym.
Ma na celu wsparcie osób i instytucji odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie polityki wobec
nieudokumentowanych migracji. Konsorcjum obejmuje
pięć ośrodków badawczych z różnych krajów UE oraz
sześciu ekspertów analizujących inne kraje UE. Ponad
to w jego skład wchodzą trzej eksperci analizujący
kraje sąsiadujące z UE, a istotne ze względu na ich
tranzytowy charakter. Kraje poddane badaniu to kraje
Europy południowej, kraje z długoletnim doświadczeniem migracyjnym i rozwiniętymi bazami danych oraz
nowi członkowie UE, którzy w ostatnich latach doświadczyli odpływów własnych obywateli w połączeniu z napływem migrantów o nieregulowanym statusie.
Turcja, Maroko i Ukraina zostały wytypowane jako
najważniejsze ze względu na trasy przemieszczania się
nieudokumentowanych migrantów do Unii.

Poprawienie stanu wiedzy w zakresie ilościowym i jakościowym na temat nieudokumentowanych migracji, charakteru zjawiska, rozprzestrzeniania oraz czynników, które
na nie wpływają;

zbieraniem danych, formułowaniem szacunków.
Naszkicujemy także rekomendacje dotyczące etycznych standardów, które powinny być zagwarantowane w praktyce badawczej oraz realizowaniu polityki
związanej z nieudokumentowanymi migrantami w
UE.

Stworzenie odnawialnej bazy danych dotyczących nieudokumentowanych migracji, jako pomocnego narzędzia dla
instytucji odpowiedzialnych za politykę migracyjną;
Stworzenie wiarygodnego obrazu rozwoju zjawiska nieudokumentowanych migracji w Europie. Poprawienie dostępu do rzetelnych danych i szacunków;
Wzmocnienie europejskiego obszaru badawczego, osiągnięcie większej spójności, współpraca dotycząca jakości
danych i badań nad nieudokumentowanymi migracjami w
Europie.

FAZY PROJEKTU

CELE PROJEKTU
Zebranie szacunków dotyczących stanu liczebnego oraz przepływów nieudokumentowanych migrantów;
Analiza porównawcza tych danych;
Dyskusja nad etycznymi aspektami oraz metodologicznymi problemami związanymi ze zbieraniem danych o nieudokumentowanych migracjach oraz wypływem szacunków na projektowanie polityki migracyjnej;
Stworzenie bazy danych dotyczących nieudokumentowanych migracji, ocena i klasyfikacja dostępnych szacunków;
Przedyskutowanie z urzędnikami i przedstawicielami społeczności lokalnych w krajach UE kwestii etycznych oraz metodologicznych związanych
ze zbieraniem danych, dokonywaniem szacunków
oraz ich późniejszym wykorzystaniem .

W wybranych krajach porównamy i przeanalizujemy istniejące metody zbierania danych i dokonywania szacunków dotyczących nieudokumentowanych migracji. Podkreślone i przedyskutowane będą także etyczne aspekty oraz
metodologiczne problemy związane ze zbieraniem danych;
Aby stworzyć całościowy obraz zjawiska, projekcie zbadane zostaną także przepływy nieudokumentowanych migrantów w wybranych krajach tranzytowych.
Na podstawie raportów krajowych dokonana zostanie analiza porównawcza, przedstawiająca stan wiedzy w interesującym nas zakresie w Europie.
Utworzona zostanie odnawialna baza danych dotyczących
nieudokumentowanych migracji, która stanowić będzie
propozycję nowej metody oceny i klasyfikacji dostępnych
szacunków. Przy klasyfikacji uwzględnione będą etyczne
aspekty oraz metodologiczne problemy związane ze zbieraniem danych.
W końcowej fazie projektu, jego rezultaty będą rozpowszechniane na poziomie lokalnym i państwowym UE. Ma
to na celu podniesienie świadomości i instytucji państwowych i partnerów społecznych odnośnie etycznych aspektów oraz metodologicznych problemów związanych ze
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