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SAMENVATTING  

 

Van het dorp naar de stad. Het aanpassingsproces van interne migranten in Albanië. 

 

Dit proefschrift onderzoekt vanuit een gender en generatie perspectief het aanpassingsproces 

van migranten die zijn verhuisd van het Albanese platteland naar de hoofdstad Tirana.  

 

Het aanpassingsprocess van deze ruraal-urbane migranten in Albanië is een fenomeen dat net 

zo complex en divers is als het integratieproces van internationale migranten. Naast bestaande 

studies verschaft dit proefschrift nieuwe inzichten in dit aanpassingsproces waarbij de 

verschillen in geslacht en generatie; het belang van persoonlijke, sociaal, economische en 

culturele kenmerken; de lengte van het verblijf; en de vervlechting van interne en 

internationale migratie aan de orde komen. 

 

De analyses voor deze studie zijn gebaseerd op een etnografische aanpak en kwalitatief 

materiaal welke is verzameld in 2008 en 2009. Het doel van een etnografische benadering is 

om de ervaringen van individuele migranten te onthullen en deze te funderen in de sociaal-

fysieke context. Om inzicht te krijgen in de percepties van de migranten is een combinatie van 

verschillende methoden gebruikt zoals diepte-interviews, participerende observatie, visuele 

methoden, informele gesprekken en het velddagboek. De diepte-interviews die zijn gehouden 

met rurale migranten wonende in diverse locaties in de gemeente Kamza zijn de belangrijkste 

bron voor dit onderzoek. 

 

Het ‘resource-based’ model en het theoretische concept verblijfsduur stelden mij in staat meer 

inzicht te krijgen in de complexiteit van het aanpassingsproces van de ruraal-urbane migrant. 

Ik beweer dat rurale migranten persoonlijke, materiële, sociale en culturele hulpbronnen nodig hebben 

om in hun behoeften te voorzien. De sociaal-culturele clustering vormt hierbij de voornaamste 

sociale hulpbron omdat deze een een vangnet vormt.  

 

Daarnaast is de verblijfsduur belangrijk; hoe langer de rurale migranten in de stad wonen, hoe 

beter de aanpassingsstrategieën zijn. Het aanpassingsproces wordt ook bevorderd door 

economische zekerheid en motivatie om te integreren in het urbane leven. Van de 

onderzochtte migrantengroep zijn vrouwen en de jongere generatie beter aangepast. 

Het verhoogde empowerment van migranten heeft zich heeft ontwikkeld in de tijd en wordt 

gefaciliteert door de ervaringen van de gemeenschap.   

Echter, al voelen de migranten zich meer aangepast aan hun gemeenschap en omgeving, ze 

voelen zich nog niet ‘urbaan’ en geen onderdeel van Tirana. Aanpassing is daardoor een 

doorlopend proces. 
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Ruraal-urbane migratie is potentieel een emancipatorisch proces voor zowel vrouwelijke als 

mannelijke migranten. Echter, om het meeste voordeel uit dit proces te halen zouden gender-

inclusieve beleidsvormen moeten worden geimplementeerd om de situatie van vrouwen in het 

bijzonder, en de sociaal-economische omstandigheden van alle migranten in het algemeen te 

verbeteren. 

 

De combinatie van internationale en interne migratie resulteert in een sociaal en economisch 

vangnet welke als bron voor de ontwikkeling van de migrantengemeenschap fungeert. 

Tegelijkertijd heeft dit proces geleid tot een economische afhankelijkheid van migranten 

'huishoudens. Financiele en sociale remittances zijn niet alleen onderdeel van de strategieën 

van interne migranten, maar zijn ook een sociale zekerheid voor het huishouden.  

Tenslotte kan het aanpassingsproces van de rurale migranten niet de verantwoordelijkheid van 

slechts één actor, zoals de migrantengemeenschap, lokale overheden of de staat op zich zijn. 

Er is behoefte aan samenwerking tussen het micro-, meso-en macroniveau met als doel het 

aannemen van een holistische benadering. 

 
 



 

 

 

 




