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Summary  

This thesis analyses migrant experiences of illegality in Turkey and Morocco by 
taking into account how both countries responded to increasing pressure by the 
European Union (EU) to govern irregular migration within their territories. These 
contexts have been identified for having similar out migration histories directed to 
Europe, similar geopolitical positions and, most importantly for this study, 
confronting increasing EU pressure to control their borders and curtail what is called 
irregular migration. This research has been motivated in the first place by the 
conviction that it is critical to explore what is happening beyond the EU borders in 
terms of the production of migrant illegality and migrants’ access to rights. I wanted 
to reveal the implications of the rising concern with stopping irregular crossings at 
the EU borders for the wider region and particularly for the people who suffer from 
policies and practices that aim to curtail human mobility into the EU.    

The main research question is:  

How has irregular migration become a new subject of governance that impacts 
irregular migrants’ access to rights and legal status?  

I divided this question into three sub-questions: 

How have changing policies and practices regarding the rights of irregular migrants 
produced migrant illegality in Turkey and Morocco as de facto immigration contexts?  

How do migrants experience their illegality and negotiate their presence in society in 
general and their access to rights and legal status in particular?  

Under what circumstances do irregular migrants mobilise to claim their rights and 
legal status?  

The broader sociological question behind these empirical questions is:  

How do people in highly precarious positions in their relations to state authority/state 
control seek legitimacy?  

Chapter 2, The production of migrant illegality and migrant incorporation in 
comparison, describes the conceptual and methodological tools that I engage with in 
the process of responding to these questions. As I dismantled different aspects of 
migrant illegality, I relied on Willen’s use of three components of migrant illegality: as 
juridical status, socio-economic conditions and a way of being-in-the-world (Willen, 
2007). In dialogue with literatures on the legal production of migrant illegality (de 
Genova, 2005;  Calavita, 2005), irregular migrants’ subordinate incorporation 
(Menjivar, 2006; Coutin, 2003; Calavita, 2005; Bommes and Sciortino, 2011; Chauvin 
and Garcés-Mascareñas, 2014) and political mobilisation by irregular migrants (Nyers 
and Rygiel, 2012; Nicholls, 2013; McNevin, 2006; 2012),  the book provides a multi-
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layered analysis of migrant illegality. Based on the analysis of policy documents and 
interviews with key stakeholders and migrants of different legal status, four aspects 
of migrant illegality and migrant incorporation are scrutinised to answer the main 
research questions. These are experiences of deportability, participation in economic 
life, access to health care and education and access to legal status. I broadly look at 
how migrant illegality has been produced by law, practiced and negotiated by the 
state, by civil society actors and by migrants themselves.     

Chapter 3, International and Domestic Dynamics of the Production of 
Migrant Illegality in a Comparative Perspective, explains that the international 
dynamics and national legal processes that produce migrant illegality in Turkey and 
Morocco are in similar geopolitical positions and have been subject to the 
externalisation of EU migration policies. However, the volume, source countries and 
profile of incoming migrants differ from one context to the other. What is 
comparable, as I have suggested, is the emergence of irregular migration as subject 
of governance in Turkey and Morocco, through similar techniques of producing 
migrant illegality and the countries’ similar positions within the international context. 
In both contexts, irregular migration was initially an aspect of their changing out 
migration flows to the EU and later became a policy concern regarding incoming 
flows. 

The notion of transit country is important for understanding the impact of the 
international context on the production of migrant illegality in peripheral contexts. 
The countries identified as transit have taken measures to control mobility along 
their borders with the EU. Ironically, these countries are labelled as transit by the EU 
due to measures they have introduced in collaboration with the EU to stop transit. In 
peripheral contexts such as Turkey and Morocco, migrant illegality was initially a by-
product of the political will to stop irregular entries into the EU. This has led to the 
increasing involvement of the EU in the border infrastructure of the transit countries 
as well as the increasing activities of international/ intergovernmental organisations 
such as the UNHCR and the IOM; it has also led to changes in the legal infrastructure 
of transit countries. I primarily contribute to the literature on the production of 
migrant illegality by revealing the international aspect of the production of migrant 
illegality, but also indirectly to the literature on the externalization of EU migration 
policies.  

One common aspect of how this international pressure was received is that 
irregular migration was considered as a security issue. As a consequence, migrants 
and refugees were denied fundamental rights. Both countries moved from a period 
of neglect to viewing irregular migration as a subject of governance. This included 
changes in the legal framework and the emergence of new institutions to deal with 
irregular migration. In Morocco, along with the increasing criminalisation, irregular 
migration became part of public opinion, contributing to higher politicisation but also 
to a stronger civil society backlash at grassroots. In Turkey, irregular migration 
policies were discussed within the technicalities of the EU accession process in 
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Turkey, which, as I have argued, led to lower levels of politicisation at the level of 
public opinion.   

Chapter 4, “Halt Raids, we are in Morocco, we live in Morocco  we love 
Morocco” Migrant illegality in practice: Morocco as a case of political 
incorporation, traces migrants’ experiences of illegality and factors underpinning the 
political mobilisation of irregular migrants in the case of Morocco. What was striking 
in the case of Morocco was that the daily threat of deportation along with 
neighbourhood violence directly impacted migrants’ perceptions of their judicial 
status and socio-economic conditions. Migrants underscored their further 
marginalisation in the labour market and very sporadic opportunities for 
employment. These conditions of harsh deportation practices, violence at the border 
and limited labour market infiltration in the urban space coupled with 
neighbourhood violence have led to exclusion. Civil society organisations, despite 
their limited capacity, have played a major role in supporting migrants’ access to 
health care and education.  

Arguably, dire living conditions formed the basis for a sense of solidarity 
amongst African migrants as well as between migrants and pro-migrants rights 
actors. Facing different aspects of social exclusion, irregular migrants in Morocco 
have been forming, albeit informal, associations since 2005. I have analysed 
institutional and discursive contexts that made the political mobilisation of irregular 
migrants a viable option. I have shown that migrants with an irregular status in 
Morocco, animated by their experiences of marginalisation, have been able to carve 
out a political space to claim rights and legal status thanks to alliances with 
Moroccan and international organisations. The use of a referential framework based 
on a language of rights, a common African identity and experiences of emigration 
reinforced the shared ideational ground of such alliances. Because of this 
mobilisation, migrants with an irregular status gained visibility as political actors 
before they were recognised by state authorities. 

Mirroring Chapter 4, Chapter 5, Turkey: De-politicising illegality and its 
impact on migrants’ quest for legal status, traces different aspects of migrant 
illegality in the urban space in Istanbul. As indicated by the concept of deportability 
(de Genova, 2002), migrants feel a constant threat of deportation. As reported by 
officials, civil society and migrants themselves, detention practices are rather 
sporadic and arbitrary. Hence, migrants’ narratives of their experiences of 
deportability resonate with their sense that they are tolerated by the police but an 
awareness that they are also being abused. Migrants, even those who allegedly 
aspire to go to Europe, have found possibilities in to work as cheap, flexible workers 
in Istanbul’s labour market. However, it is important to note that their infiltration in 
this labour market is still  selective. The conditions in the labour market are harsh 
and demand long hours, and thus the informal labour market incorporates young, 
able bodies. Migrants lack support when facing abuse or when they are in dire need 
of services such as health care and education. The enjoyment of certain rights and 
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services (such as access to residence permits, education and healthcare) is only 
possible through applying for asylum. This chapter reveals how illegality and labour 
market and asylum regimes at times substitute or reinforce each other. 

In this picture, political mobilisation has rarely entered into migrants’ illegality 
experiences in Turkey. The civil society focuses on asylum issues rather than irregular 
migration or immigration in a broader way, with limited interest in mobilising 
refugees and migrants. Hence, migrants lack institutional channels to make rights 
claims. Regarding existing migrant associations, they are ethnicity based with little 
interest in irregular migration. Even when these institutions accept irregular migrants 
as members,their claims to legalise the status of their members have been based on 
a shared Turkic identity rather than a human rights framework. 

  Chapter 6, Migrant illegality beyond the EU borders: Turkey and Morocco in 
a comparative perspective, compares how irregular migrants make their presence 
legitimate vis a vis the state in the two contexts in question. The comparison reveals 
how daily experiences of illegality and mechanisms of irregular migrant incorporation 
have given rise to different ways through which irregular migrants have gained 
legitimacy. While day-to-day legitimacy has been the distinctive aspect of migrant 
incorporation in Turkey (particularly in Istanbul), experiences of migrant illegality in 
the Moroccan case have given rise to a search for political legitimacy.  

Morocco has been a case of exclusion at the levels of policy, discourse and 
practice. Regarding the question of incorporation, Morocco is a crucial case for 
studying the mobilisation for the rights of irregular migrants beyond conventional 
immigration countries as we know from examples from North America and Western 
Europe. Despite abuses and discrimination, irregular migrants have been subject to 
day-to-day legitimacy, particularly through their labour market participation in the 
case of Turkey. Rather lax control regimes in the urban context of Turkey have 
reinforced the informal incorporation process. Migrant illegality has been absorbed 
in the informal urban economy. De facto recognition of the presence of irregular 
migrants was not coupled with an inclusive pro-migrant rights movement. As a 
consequence, the rights of irregular migrants have not become a legitimate subject 
in political discussions. The case of Turkey shows that the mechanisms through which 
irregular migrants gain legitimacy do not necessarily entail migrants’ endeavours for 
political recognition. In other words, irregular migrants may not necessarily need to 
be political subjects to legitimise their presence.  

As elaborated in Chapter 7, Conclusions, one major conceptual contribution 
of the study is the extended use of the terms of the legal production of migrant 
illegality. The analysis focusing on the construction of transit spaces necessitates 
looking at this production at the international level. This is indeed a contribution to 
students of migrant illegality who should account for the international configuration 
of migrant illegality, and it is a reminder to those studying external aspects of EU 
migration policies that this process results in a particular production of migrant 
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illegality. Another conceptual and methodological contribution is the call for the 
study of migrant illegality in a comparative perspective but also at multiple levels, 
especially in contexts where this phenomenon is under-explored. The aim here is to 
explore the production of illegality, migrant incorporation styles and political 
mobilisation and to reveal what these particular styles of incorporation and 
mobilisation do in terms of the inclusion and exclusion of subjects. To this end, 
another conceptual ambition of the book has been to link legal/institutional policy 
analysis on irregular migration and sociological/ethnographic methods on migrant 
livelihoods. 
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Nederlandse samenvatting 

Deze thesis analyseert de ervaringen van illegaliteit van migranten in Turkije 
en Marokko, door te bestuderen hoe beide landen reageerden op toenemende druk 
vanuit de Europese Unie (EU) om ongereguleerde migratie binnen hun grondgebied 
te beheersen. Deze landen zijn gekozen omdat ze vergelijkbare geschiedenissen van 
uitgaande migratie richting Europa hebben, een overeenkomstige geopolitieke 
positie bezetten en, het belangrijkste voor deze studie, te maken hebben met 
dezelfde druk vanuit de EU om hun grenzen te controleren en wat ongereguleerde 
migratie wordt genoemd terug te dringen. Dit onderzoek is voornamelijk 
gemotiveerd vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om te analyseren wat er 
gebeurt buiten de grenzen van de EU op het gebied van de productie van illegale 
migratie en de toegang tot rechten voor migranten. Ik wilde de implicaties van deze 
trends van het stoppen van het ongereguleerde oversteken van de grenzen van de 
EU voor de bredere regio achterhalen en voornamelijk die voor de mensen die lijden 
onder het beleid en de praktijken die als doel hebben om menselijke mobiliteit naar 
de EU te beperken. 

De belangrijkste onderzoeksvraag is: 

 Hoe is ongereguleerde migratie een nieuw beleidsonderwerp geworden dat 
impact heeft op de toegang tot rechten en de wettige status van 
ongereguleerde migranten? 

Ik heb deze vraag opgedeeld in drie deelvragen: 

 Hoe hebben veranderd beleid en praktijken ten aanzien van de rechten van 
ongereguleerde migranten illegale migratie geproduceerd in de de facto 
immigratiesamenlevingen Turkije en Marokko? 

 Hoe ervaren migranten hun illegaliteit en hoe gaan ze om met hun 
aanwezigheid in de samenleving in het algemeen, en hun toegang tot rechten 
en een wettelijke status in het bijzonder? 

 Onder welke omstandigheden mobiliseren ongereguleerde migranten zich om 
hun rechten en een wettige status te claimen? 

De bredere sociologische vraag onder deze empirische vragen is: 

 Hoe zoeken mensen in zeer precaire posities in hun relatie tot de 
staatsmacht/het staatscontroleapparaat legitimiteit? 

Hoofdstuk 2, De productie van illegale migratie en de incorporatie van 
migranten vergeleken, geeft een uiteenzetting van het conceptuele en 
methodologische gereedschap dat ik heb ontwikkeld om deze vragen te 
beantwoorden. Om verschillende aspecten van illegale migratie bloot te leggen heb 
ik gebruik gemaakt van Willens drie componenten van illegale migratie: als juridische 
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status, de sociaal-economische omstandigheden ervan en als een manier van in de 
wereld zijn (Willen, 2007). Door middel van een discussie van literatuur over de 
wettelijke productie van illegale migratie (De Genova, 2005; Calavita, 2005), de 
achterblijvende incorporatie van ongereguleerde migranten (Menjivar, 2006; Coutin, 
2003; Calavita, 2005; Bommes en Sciortino, 2011; Chauvin en Garcés-Mascareñas, 
2014) en de politieke mobilisatie van ongereguleerde migranten (Nyers en Rygiel, 
2012; Nicholls, 2013; McNevin, 2006; 2012) geeft het boek een gelaagde analyse van 
illegale migratie. Op basis van een analyse van beleidsdocumenten, interviews met 
de belangrijke spelers in het veld en migranten met een verschillende wettige status 
worden vier aspecten van illegale migratie en de incorporatie van migranten in kaart 
gebracht om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Dit zijn: ervaringen van 
uitzetting, participatie in het economische leven, toegang tot zorg en onderwijs en 
toegang tot een wettige status. Ik bekijk hoe illegale migratie is geproduceerd door 
wetgeving, in de praktijk gebracht en onderhandeld door de staat, door actoren van 
maatschappelijke organisaties, en door migranten zelf. 

Hoofdstuk 3, Internationale en nationale dynamieken van de productie van 
illegale migratie in een vergelijkend perspectief, verklaart de internationale 
dynamiek en nationale juridische processen van Turkije en Marokko, twee landen 
met een vergelijkbare geopolitieke positie en vergelijkbare invloed van het 
uitbesteden van migratiebeleid door de EU. Echter, de omvang, landen van afkomst 
en het profiel van de inkomende migranten verschillen tussen de twee landen. Wat 
vergelijkbaar is, is de opkomst van ongereguleerde migratie als een onderwerp van 
beleid in Turkije en Marokko, door middel van overeenkomstige technieken van de 
productie van illegale migratie en de vergelijkbare internationale positie van de 
landen. In beide casus was illegale migratie in eerste instantie een aspect van hun 
veranderende migratiebewegingen naar de EU en werd het later een 
beleidsonderwerp omtrent inkomende bewegingen in eigen land. 

Het concept transitieland is belangrijk om de impact van de internationale 
context op de productie van illegale migratie in perifere contexten te begrijpen. De 
landen die als transitiegevallen worden geïdentificeerd hebben maatregelen 
genomen om mobiliteit langs hun grenzen met de EU te controleren. Ironisch genoeg 
zijn deze landen als transitielanden gelabeld door de EU vanwege maatregelen die ze 
juist samen met de EU hebben genomen om transitie te stoppen. In perifere 
contexten zoals die in Turkije en Marokko was illegale migratie in eerste instantie 
een bijproduct van de politieke wil om ongereguleerde migratie naar de EU te 
stoppen. Dit heeft geleid tot een toenemende betrokkenheid van de EU bij de 
grensinfrastructuur van de transitielanden en van toenemende activiteiten van 
internationale organisaties zoals UNHCR en het IOM; het heeft ook gezorgd voor 
veranderingen in de wettige infrastructuur van de transitielanden. Het achterhalen 
van het internationale aspect van de productie van illegale migratie is waar ik 
bijdraag aan de literatuur over de productie van illegale migratie, maar ik draag 
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hiermee ook direct bij aan de literatuur over de uitbesteding van migratiebeleid door 
de EU.  

Eén gemeenschappelijk aspect van hoe deze internationale druk in beide 
landen werd ontvangen, is dat ongereguleerde migratie als een veiligheidsissue werd 
gezien. Als gevolg hiervan werden migranten en vluchtelingen fundamentele rechten 
ontzegd. Beide landen gingen van een periode van ontkenning van ongereguleerde 
migratie naar een waarin het een onderwerp van beleid werd. Dit hield 
veranderingen van het wettelijke kader in en de totstandkoming van nieuwe 
instituties om met ongereguleerde migratie om te gaan. In Marokko werd de 
politisering en criminalisering van ongereguleerde migratie onderdeel van het 
publiek debat, wat leidde tot sterkere betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties en sociale bewegingen. In Turkije werd ongereguleerd migratiebeleid 
bediscussieerd binnen een technische discussie over de toetreding van het land tot 
de EU en was er een lager niveau van politisering in het publiek debat. 

Hoofdstuk 4, Stop de klopjachten, We zijn in Marokko, we leven in Marokko, 
we houden van Marokko, Illegale migratie in de praktijk: Marokko als een case van 
politieke incorporatie, achterhaalt de ervaringen van migranten in de illegaliteit en 
de factoren die de politieke mobilisatie van het issue in Marokko veroorzaakten. Wat 
opvallend is voor de casus Marokko, is dat de dagelijkse dreiging van uitzetting en 
buurtgeweld een directe impact hebben op de percepties van illegalen omtrent hun 
wettige status en sociaal-economische positie. Migranten hadden tevens een 
gemarginaliseerde positie op de arbeidsmarkt, met zeer sporadische mogelijkheden 
tot werkgelegenheid. Deze praktijken van harde uitzettingsaangelegenheden, geweld 
bij de grensbewaking en beperkte toegang tot de arbeidsmarkt in de stad 
gecombineerd met buurgeweld hebben geleid tot uitsluiting. Maatschappelijke 
organisaties hebben, ondanks hun beperkte capaciteit, een belangrijke rol gespeeld 
in het verkrijgen van toegang tot zorg en onderwijs voor migranten. 

De slechte levensomstandigheden vormden een basis van solidariteit onder 
Afrikaanse migranten en tussen de migranten en pro-migranten actoren. Terwijl ze te 
maken hadden met uiteenlopende mechanismen van uitsluiting, vormden 
ongereguleerde migranten vanaf 2005 samen informele organisaties. Ik heb de 
institutionele en discursieve contexten onderzocht waaronder politieke mobilisatie 
van ongereguleerde migratie een haalbare optie werd. Ik heb laten zien dat 
ongereguleerde migranten in Marokko, gestimuleerd door hun ervaringen van 
marginalisatie, in staat zijn geweest om een politiek veld te creëren waarin ze, met 
dank aan Marokkaanse en internationale organisaties, rechten en een wettige status 
kunnen claimen. Het gebruik van een kader gebaseerd op een discours van rechten, 
een gemeenschappelijke Afrikaanse identiteit en ervaringen van emigratie 
versterkten de gedeelde ideële gronden van zulke verbonden. Vanwege deze 
mobilisatie werden ongereguleerde migranten zichtbaar als politieke actoren 
voordat ze werden erkend door staatsautoriteiten. 
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Gespiegeld aan hoofdstuk 4, achterhaalt Hoofdstuk 5, Turkije: de 
depolitisering van illegaliteit en de impact op de roep van migranten om een 
wettige status verschillende aspecten van illegale migratie in de stad Istanbul. Zoals 
wordt aangegeven door het concept van uitzetbaarheid (De Genova, 2002) voelen 
migranten een constante dreiging van uitzetting. Zoals is verteld door ambtenaren, 
maatschappelijke organisaties en migranten zelf zijn detentiepraktijken sporadisch 
en arbitrair. Daardoor resoneert in de verhalen van uitzetbaarheid van de migranten 
een gevoel van getolereerd worden door de politie enerzijds, maar van misbruik 
anderzijds. Migranten, zelfs zij die naar Europa toe willen, hebben een positie op de 
arbeidsmarkt in Istanbul opgenomen, als goedkope, flexibele krachten. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat dit desondanks een selecte opname in de arbeidsmarkt is. 
Aangezien de condities op de arbeidsmarkt hard zijn en om lange uren vragen, is er 
behoefte aan jonge, sterke krachten. Migranten krijgen geen steun wanneer ze 
misbruikt worden of als ze op zoek zijn naar toegang tot zorg of onderwijs. Het 
privilege van bepaalde rechten en diensten (zoals toegang tot wonen, zorg en 
onderwijs) is alleen te verkrijgen via een asielverblijf. Het hoofdstuk laat zien hoe 
praktijken van illegaliteit en processen op de arbeidsmarkt en binnen asielregimes 
elkaar op bepaalde momenten aanvullen en versterken. 

Politieke mobilisatie is nauwelijks doorgedrongen tot de ervaringen van 
illegalen in Turkije. Het maatschappelijk middenveld richt zich op asielissues in plaats 
van ongereguleerde migratie of immigratie in de bredere zin, en heeft beperkte 
interesse voor het mobiliseren van vluchtelingen of migranten. Daardoor missen 
migranten de institutionele kanalen om rechten te claimen. De bestaande 
migrantenorganisaties zijn georganiseerd op basis van etniciteit en nauwelijks 
geïnteresseerd in ongereguleerde migratie. Zelfs als deze organisaties 
ongereguleerde migranten als leden accepteren, dan nog zijn hun claims om hun 
leden te legaliseren gebaseerd op verwijzingen naar een gedeelde Turkse identiteit in 
plaats van naar een kader van mensenrechten. 

In Hoofdstuk 6, Illegale migratie voorbij de grenzen van de EU: Turkije en 
Marokko vergeleken, wordt bekeken hoe ongereguleerde migranten hun 
aanwezigheid duidelijk maken aan de staat in twee verschillende contexten. Deze 
vergelijking laat zien hoe dagelijkse ervaringen van illegaliteit en mechanismen van 
incorporatie van ongereguleerde migranten tot uiteenlopende vormen van 
legitimiteit voor ongereguleerde migranten hebben geleid. Terwijl alledaagse 
legitimiteit het belangrijkste aspect van de incorporatie van migranten is in Turkije 
(specifiek Istanbul), hebben ervaringen van illegaliteit in Marokko geleid tot een 
zoektocht naar politieke legitimiteit. 

In het geval van Marokko is er sprake van uitsluiting op de niveaus van beleid, 
discours en de praktijk. Wat betreft het vraagstuk van incorporatie is Marokko een 
cruciale casus voor de studie van mobilisatie voor rechten van illegale migranten, 
buiten die van gewoonlijke immigratielanden in Noord-Amerika en West-Europa. In 
Turkije zijn ongereguleerde migranten, ondanks ervaringen van misbruik en 
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discriminatie, alledaags legitiem, vooral door hun deelname op de arbeidsmarkt. 
Tolerante controleregimes in de stedelijke omgeving hebben het proces van 
informele incorporatie versterkt. Illegale migranten zijn er opgenomen in de 
informele stedelijke economie. De de facto aanwezigheid van ongereguleerde 
migranten is niet gekoppeld aan het bestaan van een inclusieve pro-
migrantenrechten beweging. Als gevolg hiervan zijn de rechten van ongereguleerde 
migranten geen legitiem politieke discussieonderwerp geworden. De casus Turkije 
laat zien dat de mechanismen waarmee ongereguleerde migranten legitimiteit 
verwerven niet noodzakelijkerwijs te maken hebben met een zoektocht naar 
politieke erkenning. Met andere woorden: ongereguleerde migranten hoeven niet 
per se als politieke subjecten te worden gezien om hun aanwezigheid te legitimeren. 

In Hoofdstuk 7, Conclusies, wordt uiteengezet dat één van de belangrijke 
conceptuele bijdragen van de studie de uitbreiding is van het denken over de 
wettelijke productie van illegale migranten. De analyse van de constructie van 
transitiegebieden maakt het nodig dat dit proces op een internationaal niveau wordt 
bestudeerd. Dit houdt in dat onderzoekers van illegale migratie zich moeten richten 
op deze internationale aspecten en het is een herinnering aan diegenen die de 
externe aspecten van het migratiebeleid van de EU bestuderen dat dit het resultaat 
is van een specifieke productie van illegale migratie. Een andere conceptuele en 
methodologische bijdrage is de aanzet tot een vergelijkende studie van illegale 
migratie, met een blik op verschillende niveaus, vooral in contexten waarin dit 
onderwerp nog niet goed is onderzocht. Het doel is om de productie van illegaliteit 
te bestuderen, als ook de stijlen van incorporatie van migranten en politieke 
mobilisatie, en hoe deze stijlen en vormen van mobilisatie zorgen voor verschillende 
vormen van in- en uitsluiting van subjecten. Een andere conceptuele ambitie van het 
boek is dan ook om de wettige/institutionele beleidsanalyse van ongereguleerde 
migratie en sociologische/etnografische methoden van het alledaagse te 
combineren. 

 

 

 

 

 


