Giới Thiệu
Mặc dù các phương thức di cư từ
Việt Nam tới Vương quốc Anh đang
càng ngày càng thu hút sự quan
tâm của giới nghiên cứu xã hội học,
nhưng thông tin về tuyến đường
người nhập cư lựa chọn, cũng như
những trải nghiệm của họ trong
hành trình di cư vẫn chưa được
biết đến nhiều. Các bằng chứng
hiện tại cho thấy nạn buôn người là
con đường chính đưa người nhập
cư tới Anh, và sau đó họ buộc phải
làm việc như nô lệ để trả nợ. Tuy
nhiên, các nhà nghiên cứu xã hội
cho rằng ngoài nạn buôn người còn
có rất nhiều các con đường di cư
phức tạp khác cũng như lý do dẫn
đến quyết định di cư từ Việt Nam
tới Anh. Qua việc hợp tác với các
học giả và các nhà hoạt động trong
lĩnh vực di cư, dự án này hi vọng sẽ
phát triển sâu hơn sự hiểu biết về lý
do người Việt Nam di cư tới Anh
quốc, những điều họ mong muốn
đạt được từ việc di cư/nhập cư
cũng như những trải nghiệm của họ
khi tới Anh và/hoặc khi quay trở về
Việt Nam.
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Thông tin tổng quan

Phương pháp

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu

Dự án ‘Các tuyến nhập cư lao động
mới từ Việt Nam tới Vương quốc
Anh’ là một dự án được tài trợ bởi
Quỹ Newton Mobility, kéo dài một
năm từ tháng 5/2017 đến tháng
5/2018. Mục tiêu của dự án là:

Dự án sẽ được thực hiện cả ở Việt
Nam và Vương quốc Anh, sử dụng
phương pháp hỗn hợp, bao gồm:

PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc (chủ nhiệm)
Giám đốc Viện nghiên cứu
Trường Đại học Trưng Vương



Một cuộc khảo sát xã hội được
thiết kế để đo lường mức độ và
tính chất của việc di cư từ Việt
Nam sang Anh quốc

TS. Tamsin Barber (đồng chủ nhiệm)
Giảng viên cao cấp
Đại học Oxford Brookes



Phỏng vấn những người Việt
Nam trước, trong và sau quá
trình di cư sang Anh quốc.



Phỏng vấn chuyên gia từ các cơ
quan phụ trách vấn đề di cư (như
Bộ Lao Động, các cơ quan phi
chính phủ, các tổ chức từ thiện
và các tổ chức xã hội khác).

1. Tìm hiểu sự hình thành của
những nhận thức xã hội về việc di
cư và sự thay đổi của những nhận
thức này trong quá trình di cư.
2. Xác định cách thức và tuyến
đường người di cư từ Việt Nam
dùng để sang Anh
3. Tìm hiểu về những trải nghiệm
của người nhập cư Việt Nam tại
Anh và đánh giá liệu cuộc sống của
họ và gia đình có cải thiện hơn sau
khi họ trở về.
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