Comunicat de presă
Lansarea proiectului de cercetare MIMY:
Spre o mai bună înțelegere a procesului de integrare a
tinerilor migranți

Noul proiect UE de cercetare "MIMY", lansat la 10 februarie 2020 la Luxembourg, își propune să
îmbunătățească situația tinerilor migranți în Europa printr-o analiză pe mai multe paliere a
diverselor procese de integrare. Colectând date calitative și cantitative și realizând studii de caz în
diferite țări, consorțiul interdisciplinar va analiza efectele sociale și economice ale integrării pentru
a formula ulterior recomandări de politici, bazate pe fapte concrete. În următorii trei ani, cei 12
parteneri europeni vor primi finanțare de trei milioane de euro prin programul-cadru Orizont 2020
al Uniunii Europene. Academia de Studii Economice din București (ASE) este partener în acest proiect
și lider al unui pachet de lucru dedicat studiului cantitativ al imigrației tinerilor.
Începând cu anul 2015, în special, fluxurile migratorii către Europa au determinat statele membre ale
UE să adopte diverse strategii naționale privind eforturile și politicile de integrare. În plus, în contextul
îmbătrânirii populației și al creșterii nevoii de anumite abilități profesionale, migranții au o contribuție
economică importantă în aceste țări. Prin urmare, cum tinerii reprezintă o proporție mare din totalul
migranților, societățile trebuie să găsească noi modalități pentru a depăși provocările generate de
integrarea tinerilor proveniți din state terțe și pentru a evita excluziunea socială.
Proiectul MIMY abordează aceste probleme examinând eficiența politicilor de integrare printr-un efort
de cercetare comparativă și interdisciplinară. Cei 12 parteneri din 11 domenii (cum ar fi sociologia,
științele politice și culturale, economia și psihologia) se vor concentra pe procesul dinamic de integrare,
pe multiple paliere: la nivel macro (politici UE referitoare la migrație), la nivel mezo (sisteme
economice și sociale regionale) și la nivel micro (practici individuale). Pentru a formula și oferi
recomandări de politici ușor de implementat în diverse contexte specifice, cercetarea interdisciplinară
va utiliza multiple metode, analizând în profunzime:
• efectele socio-economice pe termen lung ale integrărilor reușite ori eșuate;
• factorii care favorizează sau împiedică procesele de integrare a tinerilor migranți (ținând cont de
heterogenitate și de diversitatea contextelor biografice);
• diverșii actori sociali și instituțiile care sprijină activitatea tinerilor migranți, prin consolidarea
strategiilor de adaptabilitate și de rezistență.
Experiențele tinerilor migranți, care au fost adesea neglijate în cercetări anterioare, vor reprezenta tema
centrală a proiectului MIMY. „Ținând cont de nevoile și așteptările lor, dorim să contribuim la sporirea
încrederii acestui grup vulnerabil de tineri și să-i sprijinim în demersul lor de autodeterminare și
responsabilizare, astfel încât să poată deveni cetățeni activi într-o societate bazată pe incluziune”, a
declarat profesor Birte Nienaber de la Universitatea din Luxemburg, coordonatorul proiectului. „Prin
implicarea directă a tinerilor migranți ca parteneri în cercetarea participativă, dorim să le facem auzite
vocile la nivelul decidenților politici.”
Academia de Studii Economice din București este implicată în toate pachetele de lucru și în toate activitățile
proiectului, fiind, de altfel, lider al pachetului de lucru dedicat analizei cantitative a fenomenului migraționist
la nivel macro și micro (WP2). Echipa ASE este compusă din prof. univ. dr. Monica Roman (responsabil de
proiect), prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prof. univ. dr. Laura Mureșan, conf. univ. dr. Ioana Manafi, lect. univ.
dr. Smaranda Cimpoeru, asist. univ. dr. Elena Prada și asist. univ. dr. Vlad Roșca.
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