
 پژوهشگران گردآمده پیرامون پروژه ای به نام
 مقرراِت اروپایِی مهاجرت های بی رویه در

  حاشیٔه اتحادیٔه اروپا: از مردم نگاری تا واژه نامه
(ERIM)نزد انستیتوی علوم کرواسی (IP-
 و انستیتوی مردم شناسی (2019-04-6642

 و فولکلورشناسی زاگرب، در حال انجام
 پژوهش های میدانی مداوم، فردی و گروهی

 هستند. این پژوهش ها در مکانهای مختلف، از
 جمله در مناطق مرزی بین کرواسی و اسلوونی،

 رصبستان، بوسنی و هرزگوین و همچنین در
 مکان های دیگری که به مهاجرت مربوط است،
 جریان دارد. پژوهش های نامربده موارد زیر را

 دربرمی گیرد: نظارت، مشارکت، گفتگو، مصاحبه،
 یادداشت برداری و مواردی از این دست. اهداف

 این پروژه عبارتند از: صورت برداری مستند و
 تجزیه و تحلیل تجارب، تعامالت و تجربیات

 عامالن مختلف؛ از افراد در حال حرکت گرفته تا
 اعضای ارگان های محلی و کارمندان و منایندگان

دولت و سازمان های بین املللی و سایر سازمان ها

 ما با رشح و تجزیه و تحلیل مفاهیم برآمده از
 پژوهش های میدانی، تالش می کنیم رویکردهای

 انتقادی را نسبت به مقررات مهاجرتی در
 کشورهای حاشیه ای جنوب رشقی اتحادیه اروپا
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