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ММИИГГРРААННТТССККЕЕ  ММРРЕЕЖЖЕЕ::  ННЕЕЗЗААООББИИЛЛААЗЗННАА  

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВАА  УУ  ППРРООУУЧЧААВВААЊЊУУ  ССААВВРРЕЕММЕЕННИИХХ  

ММЕЕЂЂУУННААРРООДДННИИХХ  ММИИГГРРААЦЦИИЈЈАА  
 

Традиционалне теорије нису постављале питање зашто се токови међународ-
них миграција настављају и после престанка деловања њихових иницијалних фак-
тора. Циљ рада је да се укаже на значај проучавања миграција у оквиру миграционих 
система, као основе за разумевање њихових токова, величине, смера и изгледа у бу-
дућности. У раду је пажња посвећена идентификацији и детаљнијем увиду у разли-
чите улоге које друштвене мреже имају у оквиру међународних миграција (од ими-
грационог процеса, перпетуације миграција и ланчаних миграција, до различитих об-
лика транснационалних делатности). С обзиром да мигрантске мреже представља-
ју релативно нов проступ проучавању међународних миграција, у раду је дата и син-
теза досадашњег теоријском оквира проучавања. У будућности се очекује прошири-
вање активности мигрантских мрежа, нарочито транснационалних, јер се оне доб-
ро прилагођавају процесу глобализације. Такође, оне могу да пруже нова решења за 
превазилажење друштвених и економских потешкоћа и у земљама порекла и прије-
ма. С обзиром на то, даља истраживања треба усмерити ка лонгитудиналном при-
ступу проучавања, родном аспекту, као и мрежним облицима повезивања међу при-
падницима одређених професија, нарочито међу високообразованима. Треба нагла-
сити да би кроз повезивање, које би постепено враћало поверење наше дијаспоре у 
стабилност економских и политичких институција у земљи, као и обнављале профе-
сионалне везе са матицом, Србија брзо могла да дође у позицију да негативну страну 
исељавања претвори у добробит и својих грађана у земљи и у иностранству. 

Кључне речи: међународне миграције, мигрантске мреже, имиграција, перпе-
туација миграција, транснационализам 

 

У последњих неколико деценија дошло је до битних промена у природи 
миграционих кретања на светском нивоу. Стивен Кастлс наводи да су од 
1960-их година модел трајног насељавања, до тада доминирајући миграциони 
модел у већини имиграционих земаља, проширила четири миграциона трен-
да: 1) привремене радне миграције, које могу да разултирају трајним наста-
њивањем у земљи дестинације; 2) прикривени облици миграција, односно 
нелегалне миграције ка традиционалним имиграционим дестинацијама, као и 
земљама Западне Европе; 3) миграције радника из неразвијених земаља пре-
ма дестинацијама у којима се индустријализација налази у процесу развоја 
(нпр. Миграције Корејаца и Пакистанаца као Саудијској Арабији и Кувајту 
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током 80-их година, све значајнија имиграција из азијских земаља у Уједи-
њене Арапске Емирате); 4) миграције ка новим индустријским зонама у зем-
љама Трећег света (Castles, 1986, 1993).  

Све израженији процес глобализације, који не представља само економ-
ски феномен, у смислу токова капитала, роба и услуга, развијао се паралелно 
са токовима идеја, културних добара и људи. Међународне миграције се 
веома добро прилагођавају условима глобализације. Током времена се обим 
миграција повећава, а њихове друштвене и културне карактеристике се умно-
жавају. Развитак у информационој технологији и могућностима транспорта 
повећава обим привремених, поновних и циркуларних миграција. Све већи 
број миграната се усмерава ка животу у два или више друштава паралелно и 
развија транснационалне заједнице и транснационалну свест. Такви трендови 
су повезани и са јачањем неформалних мрежа као видом комуникације и 
организације који превазилазе границе националних држава (Castles, 2002). 
Просторна покретљивост радне снаге омогућава да се створе мостови између 
држава које дају, односно, примају радну снагу, док међународне миграције и 
њени канали представљају један од тих мостова (Hily, et al, 2006).  

Однос између демографских феномена, културног идентитета и концепта 
мултиетничког друштва у времену динамичних миграционих кретања у свету 
представља веома важну истраживачку проблематику. Мигрантске мреже, 
као ефикасне стратегије повезивања људи из географски удаљених подручја, 
имају важну улогу не само у имиграционом процесу, перпетуацији међуна-
родних миграција и у стварању нових трендова и образаца просторне мобил-
ности, већ и у обликовању широког спектра односа који спајају друштва по-
рекла и дестинације. Стога, циљ овог рада је да се укаже на важност проуча-
вања савремених међународних миграција из динамичке перспективе, да се 
сагледају главне улоге и врсте мигрантских мрежа, и укаже на смернице за 
даља истраживања. То се нарочито односи на нашу земљу, јер перспектива 
мигрантских мрежа нуди различита могућа решења за успешно повезивање и 
сарадњу са дијаспором која не размишља да се дефинитивно врати, односно, 
живи и ради у Србији. 

Миграције као систем 

Промене у просторној покретљивости становништва, као и глобални 
друштвено-економски контекст, значајно су се одразили и на проучавање ми-
грација у последњих неколико деценија. Перспектива проучавања међународ-
них миграција се постепено мењала, и на њих се гледало као на процес који је 
условљен структурним факторима. Важне структурне факторе чинили су би-
латерални споразуми везани за радне миграције, модели страног улагања, ме-
њање локалних економија, нарочито аграрних, као и успостављање разлике 
између имиграционе политике која се односи на усељавање, и политике која 
се односи на интеграцију миграната у друштво (Boyd, 1989).  
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Савремене теорије међународних миграција развијале су се од економ-
ских модела базираних на одлучивању на индивидуалном нивоу, до оних које 
акценат у процесу одлучивања стављају на широк спектар друштвених чини-
лаца. Према раним формулацијама теорије одбијања, односно, привлачења, 
(pull-push теорије), потенцијални мигрант мери негативне факторе који га 
потискују из земље у којој живи (фактори као што су мале плате, низак жи-
вотни стандард, лоши услови за рад и друго) у односу на позитивне факторе, 
односно добробит коју би могао имати у земљи дестинације (на пример висок 
животни стандард, боља могућност напредовања у послу, добро плаћен посао 
и друго) и одлучује се да мигрира уколико превагну фактори могуће добити у 
земљи дестинације. Из ових модела развили су се модели који су се све више 
базирали на макро аналитичком нивоу: модели глобалне неједнакости и тео-
рија сегментираног тржишта рада (Piore, 1979) и перспектива светског сис-
тема (Wallenstein, 1974), који су на узроке миграција гледали кроз развитак 
социјалне и економске зависности између неразвијених и развијених земаља. 
Ови теоријски приступи су на догађања на пољу миграција у свету гледали из 
структуралне перспективе са нагласком изучавања радних миграција. Такође, 
кроз ове концепте се допринело и разумевању међународних миграција радне 
снаге у контексту глобалног економског система који не само да је повезивао 
мање развијене земље са високо индустријализованим, већ и у контексту 
реструктурирања привреда развијених земаља (Casles, 1986).  

Криц и Злотник су покушали да интегришу кључне аспекте различитих 
миграционих теорија. Наводе да се у анализи савремених миграција намеће 
потреба за системским приступом, односно динамичком перспективом про-
учавања, и то од препознавања до детаљног увида у променљиве трендове и 
видове савремених миграционих кретања у свету. Разматрање узрока или по-
следица међународних миграција, било из перспективе земаља порекла или 
пријема, често не успева да објасни динамику повезану са развитком мигра-
ционих кретања као процеса. Миграције треба да се изучавају од њених заче-
така, кроз промену у структури и обиму током времена, узимајући у обзир 
повратне миграције и слање девизних дознака у земљу порекла, као и опште 
стање друштва у земљама порекла и дестинације које умногоме обликује 
миграциона кретања (Kritz, Zlotnik, 1992). У односу на друге оквире проуча-
вања међународних миграција предност оваквог приступа представља то што 
у анализу укључује и повратни ефекат, што може да се примени на све типове 
миграција (Lebhart, 2005). 

Приступ миграцијама из системске перспективе пружа неколико могућ-
ности: ослобађа се статичке перспективе проучавања миграција као једнос-
мерног и коначног процеса из места А у место Б, и наглашава међузависност 
и реципроцитет (Papademetriou, 1988). Структурни приступи миграцијама 
наглашавају везе које постоје међу друштвима, као основе за разумевање ми-
грационих токова, њихове величине, смера и изгледа у будућности. У њихо-
вом функционисању могу да постоје миграциони системи – у оквиру којих су 
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места повезана кретањем људи, и притицањем и отицањем, као што је то слу-
чај код економских и политичких односа између држава и регија (Boyd, 
1989).  

Моника Бојд указује на факторе који говоре у прилог постојања мигра-
ционих система: нагласак на економској међузависности нација у литератури 
о друштвено-економском развитку, нарочито модели светског система и тео-
рије зависности; утицаји појединачних научних дисциплина на проучавање 
мрежа, нпр. утицај социјалне психологије и географије на проучавање свет-
ских система; емпиријско и теоријско препознавање разних облика миграцио-
них кретања становништва, укључујући и циркуларне и повратне миграције 
које чине миграциони систем, утицај одређених савремених појава која го-
воре у прилог повезаности међу државама – значајан прилив девизних доз-
нака у слабо развијене земље које шаљу радници-имигранти из развијених 
земаља или земаља Блиског Истока; промене правног оквира који се односи 
на међународне миграције у САД-у и осталим имиграционим земљама, наро-
чито када се говори о могућностима поновног спајања породица, као облику 
који подстиче ланчане миграције (Boyd, 1989; Fawcett, 1989).  

Џејмс Фосет (Fawcett, 1989, Fawcett, Arnold, 1987) наводи да проучавање 
миграција у оквиру миграционих система има следеће предности: 

1) Пажња у истраживању се усмерава на оба краја миграционог тока, са 
потребом да се објасни стабилност и мобилност на обе локације. 

2) Проучава се један ток у контексту других токова, или једна дестина-
ција у односу на алтернативне дестинације. 

3) Подвлаче се различити типови веза између места, укључујући и ток 
информација, роба, услуга, идеја, као и људи. 

4) Предвиђа се поређење места и локација, и на тај начин се пажња 
усмерава ка различитости и неуравнотежаности, које представљају основни 
извор енергије у систему. 

5) Фокусира се на међузависност делова система, где један део реагује 
на промене у осталим. 

6) Подстиче изучавање миграција као динамичког процеса, односно 
следа догађаја у одређеном временском периоду.  

Слабост системског приступа у проучавању међународних миграцијама 
представља то што у теоријском смислу до сада нису дефинисани јасни уз-
рочно-последични односи. Роел Јенисен је на основу детаљног увида у сав-
ремене теорије миграција, издвојио четири групе фактора у процесу међуна-
родних миграција који могу да послуже као оквир за даље проучавање кау-
залних односа у системском приступу: економски – количина (људског) капи-
тала са економског гледишта одређује позицију сваког појединачног радника 
на тржишту рада, што заузврат одређује њихов радни статус и ниво примања; 
друштвени – који се састоји од три категорије: културе, која подразумева 
утицај на културу и стил живота и у земљама порекла и пријема, социjалне 
компоненте, која се односи на ниво неједнакости и повезаности, демографске 
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компоненте која обухвата старосну и полну структуру становништва у зем-
љама порекла и дестинације; политички – који обухвата општу политичку си-
туацију у земљи и миграциону политику; и повезујући – узимајући у обзир 
везе између земаља, разлика се може направити између културних, као што 
су раније колонијалне везе, заједнички језик и слично, и материјалних веза 
између држава, као што је географска близина, цена миграција, везе реализо-
ване преко међународне телекомуникације (Jennissen, 2007).  

Друштвене мреже и имиграција 

Економске теорије које су се базирале на макро аналитичком нивоу, иако 
су посматрале миграције као део макро-економског феномена, слично тео-
ријама које су се базирале на микро аналитичком нивоу, стављале су нагласак 
на индивидуални ниво одлучивања када се доноси одлука о мигрирању. Раз-
витак структуралних приступа, односно, теорије социјалних мрежа, допринео 
је да истраживање миграција усмери ка мезо аналитичком нивоу друштвених 
односа, где се тежиште одлучивања помера као породици, односно домаћин-
ству, као главном нисиоцу одлучивања.  

У разматрању породица као “основне миграционе јединице”, Моника 
Бојд наводи да оне као чиниоци социјализације, представљају и основу за 
стварање мрежа заснованих на породичним односима. Породице преносе 
културне вредности и норме које утичу на то ко ће мигрирати и зашто. Оне 
такође преносе и норме о томе шта је суштина миграција и како се одржавају 
односи, односно међусобне улоге дужности и обавеза, међу њеним чланови-
ма кроз време и простор. Веома важно је и то што породице могу предс-
тављати и географски раздвојене групе. Оне стварају рођачке мреже које се 
одржавају у простору и представљају проводнике информација и помоћи које 
заузврат утичу на миграционе одлуке. “Домаћинства из сенке” у земљи 
имиграције састављена су од људи чије се обавезе и посвећеност односе на 
домаћинства у земљи порекла. Такве собе могу бити нарочито заинтере-
соване за помоћ у досељавању других породица или њених чланова, или да 
шаљу финансијска средства својим члановима код куће (Boyd, 1989). 

Меси (Massey, 1988) имиграциони процес објашњава кроз везе које се 
развијају између појединаца у срединама порекла и пријема. Мрежа веза (net-
work ties) подстиче имиграцију као средство диверсификације економских 
функција домаћинства, а не само као средство помоћу кога се подиже жи-
вотни стандард појединаца који се одлучују да оду у иностранство (Taylor, 
1986; Massey 1990). Везе са ранијим мигрантима обезбеђују потенцијалним 
мигрантима значајане ресурсе које користе како би смањили ризике и трош-
кове миграција: информације о процедури, како техничкој тако и правној, фи-
нансијска подршка, изгледи за проналажење посла, административна помоћ, 
физичка присутност и емоционална солидарност (Meyer, 2001). Гартон, Хеј-
торнвејт и Велмен су друштвене везе дефинисали као повезивање два или ви-
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ше актера преко односа који се међу њима развијају. Актери могу одржавати 
везу засновану на само једном односу, нпр. као чланови исте организације, 
или на различитим врстама односа, као што је размена информација, финан-
сијска подршка, родбински односи и друго. На тај начин, везе се разликују 
према садржини, смеру и снази. Везе се често дефинишу као слабе или јаке, 
иако се дефиниције шта се под тим подразумева могу веома разликовати 
међу собом. Друштвене везе које се сматрају слабим, уопштено гледајући, 
одржавају се нередовно и немају карактер присности. Јаке везе представљају 
комбинацију присности, отварања, пружања реципрочних услуга, честих кон-
таката, што се најчешће сусреће код рођака и блиских пријатеља. И слабе и 
јаке везе имају улоге размене ресурса у оквиру мреже. Појединци који одржа-
вају јаке везе чешће деле ресурсе које поседују. Међутим, оно што могу дели-
ти може бити лимитирано средствима којима располаже мрежа којој припа-
дају. Са друге стране, особе повезане слабим везама, иако најчешће међу 
собом не деле ресурсе, имају приступ ширем спектру ресурса, јер свака особа 
функционише у различитим друштвеним мрежама (Garton, et al. 1997).  

Жан-Батист Мејер наглашава да је у миграционом процесу значај повеза-
ности, односно људског посредовања, веома велики. На тај начин се на миг-
рације мање гледа као на производ односа између понуде и потражње на 
тржишту радне снаге, а више као на израз глобалне динамике настале људ-
ском интеракцијом. Информишући појединце о идеји и могућностима за миг-
рирање, мреже их и “чине мигрантима”. Стога, мреже нису само инструмент, 
већ саставни део и детерминанта миграционог процеса (Meyer, 2001). 

Друштвене мреже се формирају на основу различитих облика повеза-
ности, а изучавањем образаца повезивања, стиче се потпунија слика о одређе-
ној друштвеној мрежи. Мреже које формирају мигранти битно зависе од 
историјског односа према миграцијама, услова у којима се развија и друшт-
вених и културних карактеристика одређене популације. Истраживања спро-
ведена међу различитим популацијама широм света показала су да постоје 
квалитативне разлике у типовима друштвених веза које се формирају међу 
различитим друштвеним и економским слојевима становништва. Међу висо-
кообразованим становништвом и стручњацима обично се формирају мигрант-
ске мреже које су засноване на тзв. слабим везама. Високообразовани и 
стручњаци имају широк спектар различитих мрежа које су сачињене од коле-
га, пријатеља и рођака које у случају потребе ангажују за помоћ при про-
налажању посла и мигрирању (Meyer, 2001). Такође, слабе везе између бу-
дућих миграната у земљама порекла и њихових спонзора у земљама дести-
нације имају веома важну улогу у разним етапама миграционог процеса. 
„Снага слабих веза“ која проистиче из међусобног пресецања и додиривања 
различитих друштвених мрежа, такође интегрише локалне кластере у шире 
друштвене системе (Granovetter, 1973). С друге стране, неквалификована и 
нискоквалификована радна снага се у процесу имиграције углавном ослања 
на рођачке, односно, јаке везе. Мреже засноване на породичним везама имају 
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главну улогу и када се посматрају нелегалне миграције, у којима већином 
учествује становништво из најнижих друштвених и економских слојева 
(Boyd, 1989).  

Треба нагласити да постоји диференцираност према полу у односу на 
врсте веза којима појединци прибегавају у процесу имиграције. Жене се 
много чешће него мушкарци у миграционом процесу ослањају на везе засно-
ване на породичним и рођачким везама, чак и у случају да припадају образо-
ванијим друштвеним групама. Ен Багџи је у опсежном истраживању ими-
грационе статистике САД-а закључила да се, без обзира што постоји разлика 
када се гледају одређене категорије занимања или регионално порекло миг-
раната, мушкарци у имиграционом процесу значајније ослањају на мрежу 
слабих веза, тј. спонзорство будућих послодаваца у земљи дестинације, него 
што је то случај са женама. Закључује се да то може имати значајне после-
дице за касније стадијуме имиграционог процеса. Уколико се нпр. високо-
образована жена ослања на породицу приликом усељења, њени изгледи за 
проналажење задовољавајућег запослења су значајно мањи него изгледи му-
шкарца који је са будућим послодавцима успоставио везе још пре дефини-
тивне одлуке мигрирању. Усељење на основу визе добијене преко запослења 
осигурава да ће имигрант добити барем шансу да реализује знања и вештине 
јер се усељава са већ добијеним послом (Bagchi, 2001,a). Разлике у веро-
ватноћи добијања усељеничке визе између мушкараца и жена могу се доне-
кле објаснити и преко још увек широко прихваћеног става да су у имигра-
ционој процедури мушкарци носиоци миграционог процеса, а жене издржа-
вани чланови (Bagchi, 2001,a; Morokvašić, 1984).  

Један од првих истраживача који је перспективу друштвених веза 
применио на проучавање миграционих кретања био је Клајд Мичел (Mitchell, 
1969). Овај аутор је проучавао друштвене мреже као део миграционог про-
цеса из руралних у урбана подручја у неким афричким земљама. Његов рад је 
углавном био усмерен на структуру мрежа и и њихово функционисање у 
оквиру унутрашњих миграција. Друштвене мреже дефинисао је као посебан 
скуп веза које спајају одређену групу људи, док се особине тих веза као 
целине могу употребити за објашњавање друштвеног понашања појединаца 
који су укључени у посматрану групу. Ова дефиниција ставља акценат на 
структуру самих мрежа, али такође и истиче колику важност те структуре 
имају на индивидуално понашање. Мичел се у свом истраживању усмерио ка 
социометријској перспективи проучавања мрежа. Издвојио је две основне ка-
рактеристике мрежа – морфолошке и интеракцијске. Наглашава да осећање 
“дужности” међу њеним члановима и садржај веза, као и сама природа, одно-
сно квалитет везе, имају значајно место у њиховом функционисању. Мичел 
такође истиче и важност проучавања трајности друштвених мрежа, и наводи 
да права и обавезе чине да потенцијалне везе дуго трају, да се могу створити 
зарад остварења одређеног циља, али исто тако могу и нестати када се тај 
циљ испуни или на неки начин буду осујећене (Mitchell, 1969: 26).  
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Значајан број радова у последњих неколико деценија користи перспек-
тиву друштвених мрежа у проучавању савремених међународних миграција. 
Вертовец (2002) наводи да то не представља изненађење, јер дугорочно гле-
дано, мреже обезбеђују путеве, тј. канале самих миграционих процеса. Финд-
ли и Гарик (Findlay, Garrick, 1990, Findlay, 1990) су изучавајући миграције 
високообразованих, заступали приступ према коме одређени механизми 
“каналишу” међународне миграције најобразованијих структура становниш-
тва. На основу њиховог оквира миграционих канала, мреже функционишу 
преко посредника који преносе информације о могућностима у иностранству. 
Ти канали се могу развијати кроз низ личних веза – породичних, пријатељ-
ских, колегијалних, али и преко веза које не подразумевају лични контакт, 
као што су медији, огласи о запослењу и слично. Међународно тржиште рада 
мултинационалних компанија, компаније с међународним уговорима и међу-
народне агенције за запошљавање, представљају три најзначајнија механизма 
за “регрутовање” образованих миграната у земљи порекла. Перспектива 
канала представља један од могућих оквира за проучавање миграционих 
мрежа, међутим један од њених недостатака је што елиминише лонгитуди-
налне аспекте процеса. Канали могу постојати независно од одређеног поје-
динца, и иако могу допринети у одређеном степену у процесу имиграције, 
њихова улога након самог процеса се губи (Bagchi, 2001). 

Даглас Меси (Douglas Massey) је аутор који је умногоме утицао да се у 
научним круговима шире прихвати проучавање миграционих кретања кроз 
перспективу друштвених мрежа. Месијев концепт посматра имиграцију кроз 
садејство макроекономских и структуралних теорија, као и теорије људског 
капитала (human capital), с нагласком на заједничком дејству друштвено-еко-
номског контекста и у земљама порекла и земљама пријема. “Макроеко-
номске и структуралне теорије објашњавају на који начин су друштвене и 
економске институције постављене и како се мењају у различитим географ-
ским регионима, како би одредиле структуре локалних могућности, док тео-
рија људског капитала проналази начин за објашњење како појединци доносе 
одлуке у оквиру тих структура” (Massey, 1990:7). Према његовом моделу, 
друштвене мреже посредују када се одређује “цена” миграције и нуде стра-
тегију за повећавање прихода породице, односно, домаћинства. Појединцац 
стиче корист кроз већу извесност добијања добро плаћеног посла, а чланови 
породице очекују да кроз слање девизних дознака које ће њихови чланови у 
иностранству слати кући. Другим речима, мреже које појединци стварају 
између земаља порекла и дестинације делују у структурисаним срединама 
како би смањиле финансијску и психолошку цену миграција, и то тако што 
повећавају ниво информисаности и вероватноћу добробити.  

Меси је саме мигрантске мреже дефинисао као скуп међуљудских веза 
које мигранте, раније мигранте и немигрантско становништво у средини де-
стинације и порекла, везују на основу сродства, пријатељства или заједничког 
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порекла (Massey, 1990). Такође, мигрантске мреже садрже све форме соци-
јалног капитала (Massey, 2005):  

– олакшавају културно прилагођавање, јер подржавају социјализацију у 
“културу мигрирања”;  

функционишу кроз реципрочно размењивање, у корист пријатеља и рођа-
ка као дела општег система размене у коме мигранти помажу пријатељима и 
рођацима не зато што очекују непосредну корист, већ зато што би у 
будућности та помоћ била потребна њима или неком њиховом рођаку;  

– обезбеђују и проширују солидарност кроз повезивање, тако што јачају 
рођачке, пријатељске и “земљачке” везе међу мигрантима; 

– одликује их тзв. “применљиво” поверење, јер мигранти који одбију да 
помогну пријатељима или породици могу да буду изоловани или кажњени од 
стране рођака или пријатеља код куће или иностранству.  

У покушају да детаљније одреди општу поставку друштвених мрежа, 
Мајкл Дарвен (Darven, 1997) је применио метафору друштених мрежа на 
пољу економије. Дефинисао је четири основне компоненте друштвених мре-
жа (мреже функционишту преко своје структуре, ресурса који су на распо-
лагању појединцима који су укључени у одређену мрежу, норми које се раз-
вијају у оквиру система и лонгитудиналне природе друштвених односа у њој) 
кроз које је посматрао постојећу литературу из области економске социо-
логије. Његова поставка је примењена и на изучавање имиграционих процеса. 
Ен Багџи (Bagchi, 2001: 28-29) је на примеру имиграције у САД, као највеће 
имиграционе земље, развила Дарвенов модел и указала на комплексност 
изучавања миграционих процеса.  

Структура мигрантских мрежа односи се на међусобни однос, а наро-
чито јачину веза које се стварају међу мигрантима и појединцима или инсти-
туцијама у земљи дестинације, јер од тога у највећој мери зависи добијање 
усељеничке визе. Имиграциони закон САД-а фаворизује два основна вида 
уласка: на основу спонзорства од стране одређеног послодавца или неког 
рођака који већ живи у САД-у. Ова два типа спонзорства се у већини случа-
јева односе на постојање слабих веза у случајевима где је спонзор посло-
давац, односно јаких веза где је спонзор породица.  

Перспектива имиграционе политике земље дестинације представља неза-
обилазну тему у разматрању мигрантских мрежа. Већина земаља дефинисала 
је критеријуме, односно, имиграционе регулативе, правила и процедуре које 
регулишу улазак у земљу особа које су рођене у другој земљи и/или не посе-
дују њихово држављанство, које траже запослење и/или боравак у тој земљи. 
Ти критеријуми се такође могу посматрати из макро и микро перспективе. На 
макро нивоу, критеријуме за пријем чине величина и карактеристике легал-
них миграционих токова. На микро нивоу, прописани услови пријема пред-
стављају основу за процес на основу кога ће појединац или група људи пос-
тати становници одређене земље. И критеријуми за пријем могу постати део 
стратегије којима прибегавају потенцијални мигранти, која може водити ка 
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одлуци да се не мигрира, ка имиграцији или илегалном преласку границе. Те 
стратегије су повезане са ширим друштвеним контекстом, односно стањем у 
социјалном, економском и политичком смислу и у земљама порекла и 
дестинације, и подразумевају учешће у одлучивању и појединаца и породице, 
односно домаћинства (Boyd, 1989). 

Ресурсна компонента у највећој мери одређује начин уласка у земљу. 
Ниво индивидуалних ресурса међу члановима одређене мреже одређује не 
само ко ће на успешан начин да успостави контакт са пожељним спонзорима 
у земљи дестинације, већ и ко ће да се квалификује да пружи будуће спон-
зорство потенцијалним имигрантима. Различити облици индивидуалних ре-
сурса (образовање, искуство, висина прихода итд.) одређују коме ће се одоб-
рити улазак кроз неки легални канал. Професионалци и високообразовани 
чешће поседују финансијске и информационе ресурсе који им омогућавају 
добијање спонзорства било преко слабих или јаких веза. Ниско квалифико-
вани радници се обично не могу квалификовати за добијање виза добијених 
на основу запослења, већ се углавном ослањају на породично спонзорство.  

Одређене форме нормативне компоненте постоје у свакој мрежи без 
обзира на индивидуалне карактеристике чланова система. Међутим, јачина и 
карактеристике норми могу се доста разликовати у односу на тип успостав-
љених веза. Уколико су у оквиру мреже успостављене слабе везе између 
миграната и потенцијалних послодаваца, норме првенствено диктирају однос 
пружања спонзорства у замену за услугу коју потенцијални имигрант може 
да пружи. Иако је послодавац веома заинтересован за добробит својих запо-
слених, он нема нормативног притиска да се брине за свакодневне потребе 
прилагођавања својих запослених. Са друге стране, нормативна очекивања 
између имигранта и његове породице подразумева укључивање у свим аспек-
тима живота имигранта (социјални, економски, психолошки итд.). Норма-
тивна компонента има можда највећи значај за нелегалне мигранте, јер они, 
као и њихови помагачи, ризикују да буду строго кражњени услед кршења 
закона.  

Динамичка компонента се односи на развој мрежа. Током времена нови 
појединци морају да се укључују у миграциони ток, јер би у противном 
мрежа нестала. Такође, и друге карактеристике мрежа имају утицаја на то да 
ли ће се оне ширити или скупљати. Уколико нормативна компонента под-
стиче новопридошле имигранте да регулишу свој статус и добију држављан-
ство, и кроз даље спонзорство привлаче друге чланове породице и пријатеље, 
мрежа ће се ширити. Уколико мигрант често путује између земље порекла и 
дестинације и не добије трајну радну дозволу, мрежа може да стагнира. 
Такође, уколико се везе које успостављају мигранти не шире даље од његове 
породице или домаћинства, структура мреже више не подржава континуитет 
спонзорства, тако да се као последица јавља нестанак мреже или оне могу да 
добију другачији облик који се више не може сврстати у групу имиграционих 
мрежа.  
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Од имиграције до независног миграционог процеса? 

Друштвене мреже које се стварају међу мигрантима имају значајну улогу 
не само у току самог имиграционог процеса, већ се њихова активност нас-
тавља и касније, утичући на увећавање и непрекидно трајање радних миг-
рација, и у развијеним и земљама у развоју. Економски фактори су углавном 
одговорни за иницирање процеса, али социјални фактори, као што су мреже 
које спајају понуду радне снаге са потражњом за њиховим радом обликују и 
обезбеђују трајност миграционих процеса. Миграционе мреже не смањују 
само укупне трошкове самог миграционог процеса, оне обезбеђују и повези-
вање географски удаљених подручја. Такође, усмеравање пажње ка мигра-
цијама као друштвеном процесу, открива улогу формалних и неформалних 
институција, као што су друштвене мреже, у оквиру перпетуације миграција 
(Gaur, Saxena, 2005). 

Бригит Валдорф (Waldorf, 1996) сматра да мреже које се стварају међу 
мигрантима представљају нарочите случајеве друштвених веза које имају три 
основне функције. Поред тога што преносе информацију о потенцијалној 
земљи дестинације, мигрантске мреже формирају основу друштвених обавеза 
и стварају основу за будућу имиграцју која се остварује преко породичног 
присаједињења. Највећи допринос ове ауторке је што је у истраживању 
нагласак стављала на улогу мрежа у повратним миграцијама. Она наводи да 
свако кретање између подручја порекла и дестинације мења величину и сас-
тав имигрантске групације, и на тај начин се мења и снага која утиче на миг-
рациона кретања. Ова ауторка ставља нагласак на динамички карактер мигра-
ционих система и наводи да се структура мрежа проширује између земаља 
порекла и дестинације тако што се промене у структури догађају на оба краја 
процеса, а не само линеарно – од извора према земљи дестинације.  

Фосет и Арнолд (Fawcett, J., F. Arnold, 1987; Fawcett, 1989) гледају на 
друштвене мреже као на основну везу на микро нивоу у оквиру “парадигме 
миграционих система”, односно њиховом покушају да дају свеобухватнију 
слику миграционог процеса. Они сматрају да постоји велики број разноврс-
них веза које утичу на процес одлучивања на индивидуалном нивоу. Везе у 
миграционом систему су поделили на типове и категорије, које се међусобом 
повезане. Категорија међудржавних односа, као што су међусобни економски 
односи, закони, војна помоћ и друго, обликује макро димензију имиграције. 
Масовна култура, такође спада у друштвене норме, и може имати веома 
великог утицаја на подстицање, односно, ограничавање миграционих токова. 
Породица и друштвене везе међу појединцима, укључујући чланове породице 
или “земљаке” у земљи дестинације, кроз размену информација и успостав-
љање радних ниша делују на микро нивоу кроз подстицање или ометање ин-
дивидуалних миграција. Ови аутори међу факторима који утичу на миграцио-
не мреже наводе да паралелно проучавање просторне и временске димензије 
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детаљније објашњава структуру мрежа. Нагласак на комуникацији, девизним 
дознакама и друштвено-економском статусу ранијих миграната омогућава 
детаљнији увид у ресурсе и начин функционисања мрежа. Они су нарочиту 
пажњу посветили нормативним аспектима односа дужности и обавезе у 
породици и динамичкој природи миграционих процеса.  

Моника Бојд наводи да “мреже спајају мигранте кроз време и простор. 
Када једном започну, миграциона кретања често постају независна, одра-
жавајући утемељење мреже информација, помоћи и дужности који се развија 
међу мигрантима у имиграционом друштву и пријатељима и рођацима у 
средини из које су потекли. Такве мреже спајају популације у земљама порек-
ла и дестинације и осигуравају да кретања не морају да буду временски 
ограничена, усмерена само у једном правцу или перманентна” (Boyd, 1989: 
641). У историјском прегледу имиграције у САД, Чарлс Тили наглашава да 
“мреже мигрирају”. Овај аутор наводи да “стварну миграциону јединицу” не 
чине ни појединац, ни домаћинство, већ скуп људи који су повезани кроз 
познанство, сродство или радно искуство (Tilly, 1990).  

Концепт кумулативне каузалности миграција говори у прилог тезе да 
мреже промовишу независност миграционих кретања. Према Месију (Massey, 
1987; 1988), у почетку су миграције те које стварају мреже, а затим мреже 
подстичу миграције које су их створиле. Стога, какви год били социјални, 
политички или економски фактори на макро нивоу који су иницијално 
условили миграције, као и фактори одбијања или привлачења који се односе 
на индивидуални ниво одлучивања, миграциони процес током времена се све 
више удаљава, а на крају може да постане чак и независан, у односу на прво-
битне разлоге који су и довели до његовог стварања. У разматрањима “куму-
лативне каузалности” миграција, Меси истиче велику важност нормативне 
компоненте мрежа, јер не-мигрантско становништво, односно будући миг-
ранти рачунају на однос узајамне обавезе са члановима у иностранству, како 
би се лакше снашли у новој средини. У самом концепту кумулативне кау-
залности је садржана динамичност мрежа, јер нове везе које се стварају упот-
пуњавају или замењују већ постојеће. Такође, снага кумулативне каузалности 
миграција је и у томе што тежња ка миграцијама може да промени структуру 
одређене заједнице у смислу да промовише даље миграције (Fussell, Massey, 
2004). 

Лајт, Бачу и Карагеоргис (Light, et al., 1993) наводе да мреже омогућавају 
независност миграционих токова из два разлога. Први, када се мрежа развије 
до одређеног нивоа, достиже ниво независне друштвене структуре која подр-
жава имиграцију. Та подршка проистиче из смањених социјалних, економ-
ских или емоционалних трошкова имиграције које мреже нуде. Тако, мигран-
ти подржани мрежом добијају помоћ у организацији превоза, проналажењу 
смештаја, посла у земљи дестинације, али и задовољавајуће лично и емоцио-
нално прилагођавање на често присутну ситуацију културне и друштвене 
маргинализације и материјалне оскудице. Олакшице које мреже омогућавају 
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чине миграције једноставнијим, и на тај начин подстичу на миграцију и оне 
који би се у другачијим условима одлучили да остану код куће. Уколико 
мигранти нису избеглице, који немају велику могућност избора, тако да 
имиграција за њих представља стратегију преживљавања (Pedraza-Bailey, 
1985), потенцијални мигранти увек имају могућност да остану код куће. Уз ту 
могућност избора и смањену “цену коштања” миграција, Лајт и остали 
сматрају да се повећава обим миграција из земаља извозница радне снаге.  

Други разлог ови аутори проналазе у Месијевој поставци мрежа према 
претпоставкама модела диверсификације ризика. Према том моделу, као што 
је већ напоменуто, породице су те које одлучују који ће њени чланови бити 
упућени на рад у иностранство у циљу својих потреба и аспирација на начин 
који ће цену и ризик свести на минимум. Многе породице у земљама трећег 
света немају сталан и поуздан извор прихода, и уколико се не одлуче на 
миграње могу да доведу у питање добробит или чак опстанак саме породице. 
Поред тога, модернизација и развој стварају социјалне и друштвене промене 
које погоршавају већ постојећу незавидну и неизвесну ситуацију, и у рурал-
ним и у урбаним срединама. У недостатку других стратегија обезбеђивања 
породице од ризика, “диверсификација локације” неких њених чланова на 
најбољи начин минимизира ризик укупног породичног прихода (Massey, 
1988). Са друге стране, треба истаћи да многе студије показују да нису само 
најсиромашније породице те које услед недостатка других опција, прибега-
вају миграцијама. Моника Бојд (Boyd, 1989) наводи да миграције не предс-
тављају непромишљену опцију којој прибегава сиромашно становништво, 
већ су то испланирана кретања, осмишљена да олакшају економски прити-
скак у различитим фазама животног циклуса породице и њених чланова. 
Поред тога, врста миграција на које ће се појединци одлучити – сталне, при-
времене, повратне итд. такође зависи и од фазе животног циклуса (Massey, 
1987). Мотивација и спремност на мигрирање, као и типологија миграција, 
поред висине прихода домаћинства условљени су и полном и старосном стру-
ктуром чланова породице, односно домаћинства, и стадијумима породичног 
животног циклуса (Harbison, 1981; Schmink, 1984). Домаћинства са просеч-
ним примањима би вероватније финансирала одлазак у иностранство једног 
или више својих чланова него породице са нижим приходима (Dinerman, 
1978; Pessar, 1982). Домаћинства са са малим бројем одраслих, односно, 
великим бројем издржаваних чланова, лакше ће се одлучити на миграцију 
свих, а не само неких њених чланова, услед немогућности организовања жи-
вота код куће и прибављања довољног прихода за живот њених чланова код 
куће (Harbison, 1981, Escobar et al., 1987).  

Транснационалне друштвене мреже 

Проучавање процеса који су одговорни за иницирање и подржавање 
међународних миграција до скоро је представљало главну проблематику 
научних истраживања. Међутим, временом се дошло до закључка да се мора 
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стећи бољи увид и у бројне друштвене процесе који се развијају након дола-
ска у земљу дестинације, као што је прилагођавање новој средини, инте-
грација, асимилација, стратегије повезивања са земљама порекла и друго. То 
је важно не само да би имиграционе земље боље разумеле функционисање 
свог привредног система и конституисале одговарајуће имиграционе полити-
ке, већ да би се и из перспективе земаља пријема и порекла боље објаснили 
сами миграциони процеси и идентификовали његови различити облици, који 
се у простору и времену непрестано мењају, а нарочито анализирали њихови 
утицаји у економској, друштвеној, културној и политичкој сфери.  

Последњу деценију XX века обележило је значајно развијање научног 
приступа миграцијама које наглашавају односе које мигранти одржавају са 
својим породицама, заједницама, традицијама које се налазе изван граница 
националне државе у коју су се одселили. Нови приступ наглашава бројне на-
чине како и зашто су данашње везе различите или интензивније него што су 
биле њихове раније форме, које су постојале још у време интензивног насе-
љавања Новог света (Vertovec, 2002). Роџер Рус је промену у перспективи 
проучавања миграција, описао на следећи начин: док су се раније неслагања 
око оквира проучавања (и)мигрантског искуства углавном кретала у оквиру 
доминантних биполарних модела простора и локализованих идентитета, 
данас се шире фокусирају на односу између тих модела и алтернативних 
слика транснационалног друштвеног простора и мултилокалних веза (Rouse, 
1995:355). 

Проучавањем транснационалног деловања међу имигрантима предузет-
ницима, социјални антрополози Нина Глик-Шилер, Кристина Бланк-Сантон и 
Линда Баш почетком 1990-их покренуле су низ научних истраживања која су 
и из различитих научних углова тежила да документују широк спектар 
транснационалних активности. Ове ауторке су транснационализам дефини-
сале као процес којим трансмигранти кроз своје дневне активности оформ-
љују, обликују и одржавају разнолике социјалне, економске и политичке од-
носе који спајају друштва из којих су потекли и она у којима су настањени, и 
кроз која стварају транснационално друштвено поље које прелази националне 
границе (Basch et al, 1994:6).  

Транснационализам не представља нови теоријски приступ, већ треба да 
буде наставак и покушај спајања и надоградње досадашњих приступа, укљу-
чујући и чикашку социолошку школу и манчестерску антрополошку школу 
(Vertovec, 2001). Сматра се да је то нови аналитички оптички инструмент ко-
ји омогућава увид у растући интензитет и обим циркуларних кретања људи, 
роба, информација и симбола иницираних међународним радним мигра-
цијама (Çaglar, 2001). Транснационални друштвени простор се дефинише као 
“плури-локални” референтни оквир који одређује свакодневне активности, 
друштвену покетљивост и идентитет који истовремено егзистира и изнад и 
изван друштвеног контекста националних друштава (Pries, 2001). Томас 
Феист разликује транснационални или транс-државни друштвени простор као 



Социолошки преглед, vol. XLIII (2009), no. 2, стр. 209–229. 
 
 

 
223

комбинацију веза, позиција у мрежама и организацијама, и мрежа и органи-
зација које се простиру преко граница појединачних држава. Ти простори 
означавају динамичне друштвене процесе, а не статичне представе веза и по-
зиција. Он дефинише транснационалне заједнице као једну врсту транснацио-
налног друштвеног простора (Faist, 2000).  

Алехандро Портес сматра да је заснивање транснационалних заједница 
повезано са логиком самог капитализма. Оне су настале као одговор на 
интересе и потребе инвеститора и послодаваца у привредно развијеним 
земљама. Те заједнице представљају нову појаву, и у супротности су са дота-
дашњим обрасцима прилагођавања имиграната новој средини. Главни разло-
зи њиховог раста су ти што их додатно покреће динамика глобализације, 
могућности за ширење су велике и дају простор широком спектру иници-
јатива које могу да се носе са пустошењем које лутајући светски капитал за 
собом оставља (Portes, 1996).  

Нови приступ миграционој теорији описује начине на основу којих сав-
ремени мигранти живе у транснационалним заједницама, а те заједнице су 
сачињене од густих мрежа које се простиру изнад политичких граница. Њих 
су оформили имигранти у свом походу ка економском напретку и социјалним 
потврђивањем. Преко друштвених мрежа, све већи број људи може да води 
двостуко утемељене животе. Већина говори два језика, лако се сналази у 
различитим културама, често живи и у држави порекла и пријема, и води се 
економским, политичким и културним интересима који захтевају присуство у 
обе средине (Portes, 1997:812). На тај начин друштвене мреже често прера-
стају у транснационалне друштвене просторе или јавну сферу разапету изме-
ђу земаља порекла и пријема. Проширују се изван ланаца друштвених и 
рођачких односа који су карактеристични за све транснационалне мигранте 
(Glick-Schiller, 2000). Индивидуални актери се не могу посматрати одвојено 
од транснационалног друштвеног простора у који су укључени. Економске 
делатности, политичке активности, друштвене и културне иницијативе у 
којима учествују су значајно обликоване друштвеним простором у коме се 
спроводе. Они који живе у оквиру транснационалних друштвених простора 
изложени су низу друштвених очекивања, културних вредности и обрасцима 
међуљудских односа које обликују најмање два више друштвена, економска и 
политичка система (Levitt, 2001). Такође, под појмом “транснационална зајед-
ница” не подразумева се да сви појединци који у њој учествују имају међу 
собом однос наклоности и солидарности. Раслојеност и хијерархијска приро-
да свих социјалних група такође одликује и транснационалне заједнице – 
старе хијерархије моћи се могу лако преместити у нови контекст. Дуговечни 
обрасци привилегија и протекције не нестају аутоматски јер се успостављају 
у новом контексту ван дотадашњих граница (Levitt, 2001).  

Проучавање транснационалних друштвених мрежа, као и актера који су у 
њих укључени помаже да се стекне јаснија слика о структури самих заједница 
и њених делатности, начину и нивоима њиховог функционисања. Могући 
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начин на који појединци распоређују своје ресурсе и лојалност између зема-
ља пријема и порекла делимично је одређен могућностима институционалног 
организовања који су им на располагању. Уколико је одређени транснацио-
нални друштвени простор институционално употпуњен, уколико ствара или 
функционише кроз различите политичке, религијске или социјалне институ-
ције које омогућавају мигрантима различите могућности за активно делова-
ње, већи број транснационалних активности ће се преко њега обављати. 
Такође, фокусирање на друштвени простор упућује и на однос са не-мигран-
тима, односно актерима који се налазе у земљи порекла, као и оне који перио-
дично мигрирају, али у одређеним аспектима учествују у транснационалној 
“арени”. То говори и да просторно кретање не мора бити предуслов за укљу-
чивање у транснационалну друштвену мрежу и њене активности (Levitt, 
2001).  

Транснационалне делатности према опсегу и интензитету се могу веома 
разликовати. Гварнизо разликује базични транснационализам, који подразу-
мева активности које: а) чине интегрални део свакодневног живота поједин-
ца, б) редовно се обављају, ц) спроводе се према одређеном обрасцу, тако да 
су на неки начин предвидљиве. Наспрам базичног, постоји проширени тран-
снационализам, који укључује мигранте који се повремено укључују у његове 
активности, као што су на пример одговори на политичке кризе или природне 
катастрофе (Guarnizo, 2000). Ициксон (Itzigsohn et al. 1999) транснационалне 
делатности одређује као широке и уске. Широке нису чрсто институционално 
организоване, подразумевају повремено укључивање чланова у њихове 
активности и не захтевају стална кретања између средина порекла и пријема. 
Уске транснационалне делатности, насупрот њима, високо су институцио-
нализоване, константне и захтевају стална путовања.  

Портес наводи због чега у будућности феномен транснационализма и ње-
гових делатности треба да заокупља ширу пажњу истраживача: 1) Иако су 
истраживања показала да у транснационалним активностима учествује мање 
од петине имигрантског становништва (Portes, 2001), у будућности се очекује 
проширивање транснационалних активности и све већи број миграната који 
ће бити укључен у њихову мрежу. Главни разлог је што се имиграциони 
трансационализам не води идеолошким разлозима, већ логиком глобалног 
капитализма, која ствара континуирану потребу за имигрантском радном сна-
гом у привредно развијеним земљама. Такође, тешки услови живота као про-
извод слабо плаћених послова и дискриминације представљају подстрек за 
новопридошле, нарочито за образованије и добро повезане категорије, да мо-
билишу транснационалне мреже у потрази за новим алтернативним решењи-
ма. 2) Транснационализам на различите начине може да утиче на мењање 
процеса интеграције имиграната у ново друштво. Транснационалне везе ути-
чу на мигранте тако што се кроз њихове активности формира, развија и пре-
носи колективни идентитет, што може да има велики значај и за формирање 
културног идентитета друге генерације миграната (Vertovec, 2001). Такође, 
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транснационализам може да доведе до нових видова повратних и циркулатор-
них миграција, или да пружи нова решења за превазилажење проблема експ-
лоатације на тржишту рада и предрасуда домаћег становништва према ими-
грантима. 3) Развитак земаља порекла кроз транснационалне активности се 
значајно може побољшати. Владе појединих земаља извозница радне снаге су 
спознале значај и предузеле план акције повезивања са својом дијаспором 
широм света, као што је укључивање у разне видове сарадње, решавање пи-
тања двојног држављанства, право гласа, гарантовање права емигрантским 
заједницама у националном правном систему, оснивање агенција и програма 
која на различите начине могу да помогну њиховим грађанима у иностран-
ству и друго (Portes, 2001).  

*   *   * 

Међународне миграције представљају демографску област о којој се, у 
поређењу са фертилитетом, морталитетом и унутрашњим миграцијама, мало 
зна. Томе је умногоме допринео проблем непостојања усаглашене дефини-
ције миграција. Дефиниције су умногоме одређене политичким и админис-
тративним ставовима појединачних националних држава, тако да се приме-
њени стандарди разликују у зависности од виђења и потреба сваке земље 
понаособ. Поред тога, статички приступ проучавању миграција који је доми-
нирао до краја 1980-их година, није омогућавао да се миграционим токовима 
приступа из системске перспективе.  

Идентификација и детаљнији увид у различите улоге које друштвене 
мреже имају у оквиру међународних миграција, од имиграционог процеса, 
перпетуације миграција и ланчаних миграција, стварања миграционих систе-
ма, до различитих облика транснационалних делатности, представља кључ не 
само за проширивање знања о међународним миграцијама и употпуњавање 
теоријског оквира проучавања, него и за боље разумевање друштвеног, еко-
номског, политичког и културног значаја, које стратегије повезивања мигра-
ната и делатност њихових мрежа имају, како на саме мигранте, њихове поро-
дице и локалне заједнице, тако и земље порекла и пријема.  

С обзиром да се међународне радне миграције веома добро прилагођавају 
процесу глобализације и техничко-технолошког напретка, даљи развитак 
ових процеса ствара императив за истраживаче из широког научног спектра 
да, како Портес наводи – глобализацију посматрају и одоздо, односно, изу-
чавају разнолике облике повезивања и стратегије помоћу којих се мушкарци 
и жене широм света боре с изазовима глобализоване економије, премо-
шћавају препреке са којима се сусрећу и у земљама из којих потичу, у којима 
стално или тренутно живе, и стварају просторе изван географских граница. 
Нарочиту пажњу треба усмерити ка лонгитудиналном приступу проучавања, 
родном аспекту, који је до скоро био неоправдано запостављен, као и мреж-
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ним облицима повезивања међу припадницима одређених професија, наро-
чито међу високообразованима.  

За нашу земљу би од великог значаја било истраживање могућих видова 
ширења сарадње са припадницима дијаспоре широм света. На тај начин би из 
позиције велике извознице радне снаге, нарочито високообразоване и струч-
не, кроз повезивање постепено враћало поверење код наше дијаспоре у ста-
билност економских и политичких институција у земљи, обнављале профе-
сионалне везе са матицом, и Србија брзо могла да дође у позицију да негатив-
ну страну исељавања претвори у добробит и својих грађана у земљи и у ино-
странству. Велики број земаља извозница радне снаге, као што су Индија, 
Кина, Мексико и бројне друге земље Латинске Америке и средње Азије 
(Vertovec, 2002, Meyer, 2007), препознале су значај могуће улоге транснацио-
налног повезивања у циљу развоја земље, дефинисале су стратегије и покре-
нуле широк спектар програма повезивања са својим грађанима у иностран-
ству, нарочито високообразованима, односно интелектуалном дијаспором, 
чији припадници у великој мери желе да сарађују са својом отаџбином, да се 
у заједничким пројектима ангажују “на даљину”, али углавном не разми-
шљају о привременом или дефинитивном повратку у земљу порекла (Meyer, 
2001).  
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MMIIGGRRAANNTT  NNEETTWWOORRKKSS::  AANN  IIMMPPEERRAATTIIVVEE    

PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE  FFOORR  SSTTUUDDYY  OOFF  CCOONNTTEEMMPPOORRAARRYY  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  MMIIGGRRAATTIIOONN  

 
 Traditional theories have not raised the question of why international migration 

flows continue even after their initial factors ceased to have impact. The aim of the paper is 
to point out to the significance of studying migrations within migration systems as a basis 
for understanding their flows, sizes, directions and prospects for the future. Special 
attention in the paper, is dedicated to the identification and more detailed insight into 
various roles which social networks have within international migration (from immigration 
processes, migration perpetuations and chain migrations, to various forms of transnational 
activities). Having in mind that migrant networks represent a relatively new approach to 
studying international migration, the paper also gives a synthesis of the theoretical 
frameworks of research so far. The future anticipates the broadening of migrant networks 
activities, especially transnational, because they adapt well in the process of globalization. 
Furthermore, they can provide new solutions for overcoming social and economic 
difficulties in both origin and destination countries. Taking this into consideration, further 
research should be directed towards longitudinal approach of study, gender aspect, as well 
as network forms of connection among members of certain professions, especially among 
the highly educated. It should be stressed that Serbia could soon come into the position to 
turn the negative side of emigration into a benefit for both citizens in the country and 
abroad through network connections which would gradually bring back the confidence of 
our diaspora in the stability of economic and political institutions in the country as well as 
renew professional connections with the mother country.  

Key words: international migration, migrant networks, immigration, perpetuation of 
migration, transnationalism 


