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Αβστραχτ There is growing interest in the ╅sharing economy╆ as a different way of living in 
νεολιβεραλ χαπιταλιστ σοχιετιεσ, βυτ τηισ δισχυσσιον ισ φρεθυεντλψ ηεαϖιλψ χλασσεδ ανδ τηε 

ετηοσ γενεραλλψ ρεστσ ον εξχεσσ χαπαχιτψ (οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ). Τηισ αρτιχλε ιντερϖενεσ 

ιν τηισ εmεργινγ βοδψ οφ ωριτινγ το αργυε τηατ ιτ ισ εθυαλλψ ιmπορταντ το εξπλορε τηε 

τψπεσ οφ σηαρινγ ανδ εξχηανγε τηατ αρε συρϖιϖαλ−χοmπελλεδ αmονγ τηοσε ωιτη πρεχαριουσ 

λιϖελιηοοδσ. Πρεχαριουσ mιγραντσ αρε α γρουπ φαχινγ σιγνιφιχαντ λιϖελιηοοδ πρεσσυρεσ, ανδ we are concerned here with a particular category of insecure migrants衾 ιρρεγυλαρ 

mιγραντσ ινχλυδινγ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ ιν τηε ΥΚ. Συχη mιγραντσ αρε εσπεχιαλλψ σηαπεδ 

βψ τηειρ σοχιο−λεγαλ στατυσ, ανδ ωιτηουτ ριγητσ το ωορκ ορ ωελφαρε τηεψ αρε συσχεπτιβλε το 

εξπλοιτατιον ιν τηειρ συρϖιϖαλ−οριεντεδ λαβουρινγ. Εξιστινγ λιτερατυρε φροm λαβουρ 

γεογραπηιεσ ανδ τηε συβ−δισχιπλιναρψ αρεα οφ υνφρεε/ φορχεδ λαβουρ ηασ νοτ γενεραλλψ 

φοχυσεδ ον τηε εξπεριενχεσ οφ τηεσε mιγραντσ ασ ηουσε γυεστσ ιν δοmεστιχ ρεαλmσ νορ ηασ 

ιτ τηορουγηλψ εξπλορεδ τηειρ τρανσαχτιοναλ λαβουρ. Ασ συχη, τηισ αρτιχλε αργυεσ τηατ τηε 

mοραλ εχονοmιεσ οφ γιφτινγ ανδ σηαρινγ ωιτηιν συχη λαβουρ χρεατε ανδ ρεπροδυχε 

παρτιχυλαρ σοχιαλ στρυχτυρεσ, χυλτυραλ νορmσ ανδ ρελατιονσηιπσ ωηιχη ποσιτιον πεοπλε 

αλονγ α σπεχτρυm οφ φρεεδοm ανδ εξπλοιτατιον. 

Ι. Ιντροδυχτιον 

Τηε mυχη ϖαυντεδ χοντεmποραρψ σηαρινγ εχονοmψ refers to a way of ╅doing economies╆ that rests on the sharing of human and physical assets┹ ╉a different way of living that is 
βασεδ ον χοννεχτεδνεσσ ανδ σηαρινγ ρατηερ τηαν οωνερσηιπ ανδ χονσπιχυουσ consumption╊ ゅParsons にどなねょ┻ This is lauded as a respoνσε το ινδιϖιδυαλιστ ανδ 

mατεριαλιστ ασσυmπτιονσ οφ νεολιβεραλ χαπιταλισm ανδ ισ σαιδ το βε α mορε χαρινγ ανδ ╅moral╆ way of doing economies to encourage the sharing and re−υσε οφ εξχεσσ χαπαχιτψ 
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ιν γοοδσ ανδ σερϖιχεσ, οφτεν φαχιλιτατεδ τηρουγη νεω τεχηνολογψ (Σχηορ ετ αλ. 2015). Σο 

ωε ηεαρ mανψ δισχυσσιονσ αβουτ νεω εχονοmιχ αχτιϖιτιεσ ινχλυδινγ τηε σηαρινγ οφ χαρσ, 

βιχψχλεσ, ηουσινγ, ωορκπλαχεσ, φοοδ, ηουσεηολδ ιτεmσ, ανδ εϖεν τιmε ορ εξπερτισε1. Σοmε 

οφ τηεσε ενδεαϖουρσ αρε φορ−προφιτ, ωηιλστ οτηερσ αρε οργανισεδ αρουνδ νοτ−φορ−προφιτ, 

βαρτερ ορ χο−οπερατιϖε στρυχτυρεσ. Μυχη δισχυσσιον οφ τηεσε πραχτιχεσ ισ περηαπσ υν−

συρπρισινγλψ εmεργινγ ασ ηεαϖιλψ χλασσεδ ωηερε τηε ετηοσ ρεστσ ον εξχεσσ χαπαχιτψ. Τηε 

πιονεερσ ανδ ϖανγυαρδσ οφ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ αρε οφτen portrayed as today╆s younger┸ 
τεχη−σαϖϖψ γενερατιον κνοων ασ Γενερατιον Ψ ορ τηε Μιλλεννιαλσ2. Τηεψ αρε σεεν το βε 

παρτιχιπατινγ ιν ελεχτιϖε σηαρινγ πραχτιχεσ ιν ρεσπονσε το δαmαγινγ χαπιταλισm ανδ ιν τηε 

πυρσυιτ οφ αν αλτερνατιϖε χουντερ−χυλτυραλ mοϖεmεντ το δισρυπτ ηψπερ−ινδιϖιδυαλισm ανδ 

mατεριαλισm (Αγψεmαν, ΜχΛαρεν, ανδ Σχηαεφερ−Βορρεγο 2013). 

Ιν τηισ παπερ ωε φοχυσ ον τηε λιmιναλ λαβουρ−σχαπεσ οφ γλοβαλ νορτη εχονοmιεσ το 

ιλλυmινατε τηε προσαιχ ανδ εϖερψδαψ−συρϖιϖαλ οριεντεδ τψπεσ οφ σηαρινγ τηατ αππεαρ ιν 

συχη πλαχεσ.  Τηεσε τψπεσ οφ σηαρινγ αρε ρατηερ διφφερεντ φροm τηοσε οφ τηε οφτ−τρυmπετεδ 

Μιλλεννιαλσ. Τηε ρεχεντ ωορκ οφ Ριχηαρδσον (2016 φορτηχοmινγ) σηινεσ α ωελχοmε λιγητ 

ον νεω φορmσ οφ ινεθυαλιτψ τηατ χαν εmεργε ιν τηε τεχη−savvy Millennials╆ sharing 
εχονοmψ. Ουρ παπερ βρινγσ α σιmιλαρ χριτιθυε οφ τηε χοντεmποραρψ χελεβρατορψ 

                                                           
1 The sharing economy has even made it into Time Magazine╆s top など list of ╅ideas that will change the world╆┸ see http://content.time.com/time/specials/packages/0,28757,2059521,00.html, πλυσ ισ τηε φοχυσ ιν τηε UK of a specially commissioned Department of Business┸ )nnovation and Skills report entitled ╅Unlocking the sharing economy╆┸ see 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-
the-sharing-economy-an-independent-review.pdf 

2 This is not to present ╅tech╆ Millennials as homogenous however┹ Ross ゅにどどぱょ suggests┸ for example┸ that 
τηερε mαψ βε σοmε χοmmον εξπεριενχεσ οφ πρεχαριτψ βετωεεν ωορκερσ ιν λοω−ενδ σεχτορσ ανδ τηοσε ιν the ╅creative class╆ tεmπινγ ιν ηιγη−ενδ κνοωλεδγε σεχτορσ. Τηυσ εξπεριενχεσ οφ τηε σηαρινγ εχονοmψ φορ 

mεmβερσ οφ τηε λαττερ γρουπ mαψ αλσο, ατ παρτιχυλαρ τιmεσ φορ χερταιν ινδιϖιδυαλσ, βε δριϖεν λεσσ βψ εξχεσσ 

ανδ mορε βψ νεχεσσιτψ. 

http://content.time.com/time/specials/packages/0,28757,2059521,00.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf
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ιντερπρετατιον οφ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ βψ φοχυσινγ ον πρεχαριουσ mιγραντσ δυρινγ τιmεσ οφ 

χρισισ ανδ αυστεριτψ (Βλοχη, Σιγονα, ανδ Ζεττερ 2011, Χραωλεψ, Ηεmmινγσ, ανδ Πριχε 

2011). Τηε παραδιγm οφ σηαρινγ ισ ηαρδλψ νεω οφ χουρσε − ιτ ισ αν αγε−ολδ πρινχιπλε τηατ 

αλλοωεδ ουρ ανχεστορσ το βανδ τογετηερ το ηυντ, φαρm ανδ χρεατε σηελτερ. Σηαρινγ ηασ 

φορmεδ α τοπιχ οφ ιντερεστ φορ ατ λεαστ τηρεε ρελατεδ λιτερατυρε φιελδσ: φιρστ γιφτ εξχηανγε 

ανδ ποωερ; σεχονδ εξπλοιτατιον, τρανσαχτιοναλ λαβουρ ανδ αλτερνατιϖε εχονοmιχ πραχτιχεσ; 

ανδ τηιρδ mοραλ εχονοmιεσ. Τηισ σεχτιον ωιλλ ιντροδυχε εαχη αρεα ασ α φουνδατιον φορ ουρ 

λατερ εmπιριχαλ χοντριβυτιονσ. 

Ιν τερmσ οφ τηε φιρστ αρεα, αντηροπολογιστσ ιντερεστεδ ιν ινδιγενουσ σοχιετιεσ δεπενδεντ 

ον σηαρινγ ανδ χοοπερατιον στυδιεδ σψστεmσ οφ γιφτ εξχηανγε ανδ ρεχιπροχιτψ ασ α λογιχαλ 

υσε οφ σοχιαλ ρελατιονσ ‒ αλβειτ ιmβυεδ ωιτη ποωερ ρελατιονσ − το φυρτηερ βοτη ινδιϖιδυαλ 

ανδ χοmmυνιτψ ωελλ−βεινγ (Μαλινοωσκι 1922, 1935, Σαηλινσ 1972, Μαυσσ 1925).  Μορε 

ρεχεντλψ, σηαρινγ ηασ βεεν ρεχογνισεδ ασ χεντραλ το τηε ινφορmαλ σεχτορ ιν παρτιχυλαρλψ 

γλοβαλ σουτη χουντριεσ. Ροβερτσ (1994) αργυεδ mορε τηαν τωο δεχαδεσ αγο τηατ τηε ποορ often pooled incomes or shared shelter as a means of ╅getting by╆┹ see also Escobar ゅにどどなょ┻ Notions of sharing have been also invoked in ╅Western╆ countries in the context 
οφ βροαδερ προχεσσεσ οφ informality or ╅informalisation╆┹ Sassen ゅなひひぱょ┸ within ╅shadow economies╆ ゅSchneider and Enste にどどどょ┻  
Ηενχε, τηισ ωορκ ον γιφτινγ/σηαρινγ ανδ ποωερ ρελατιονσ ηασ αν ενδυρινγ ρελεϖανχε φορ 

χοντεmποραρψ δισχυσσιονσ οφ τηε σηαρινγ εχονοmψ ιν γλοβαλ νορτη χουντριεσ, ανδ λινκσ το 

τηε σεχονδ mορε ρεχεντ λιτερατυρε αρεα αρουνδ εξπλοιτατιον, τρανσαχτιοναλ λαβουρ ανδ 

αλτερνατιϖε εχονοmιχ πραχτιχεσ. Ουρ φοχυσ ον πρεχαριουσ λαβουρσχαπεσ mακεσ ιτ 

ιmπορταντ το νοτε ωηψ mιγραντσ ιν παρτιχυλαρ αρε ιmπλιχατεδ ιν τηεσε αρενασ. Α γροωινγ 

βοδψ οφ ωορκ νοω δεταιλσ τηε χλεαρ χοννεχτιονσ βετωεεν mιγραντσ ανδ εξπλοιτατιον ιν ιτσ 
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ϖαριουσ− ανδ σοmετιmεσ εξτρεmε ‒ φορmσ ιν ριχη χουντριεσ (Ανδερσον ανδ Ρογαλψ 2005; 

Wαιτε ετ αλ 2015); αγαινστ α βαχκδροπ οφ αν αργυαβλε λινκ βετωεεν ινχρεασεσ ιν 

ιmmιγρατιον (εσπεχιαλλψ υνδοχυmεντεδ) ανδ ινφορmαλ εmπλοψmεντ (ε.γ. Ρεψνερι 

2001). Σαmερσ (2005) συγγεστσ τηατ ιτ ισ ωιτηιν τηεσε χοντεξτσ τηατ τηερε ισ α λικελψ increase in ╅sharing activities as coping mechanisms╆ in affluent neoliberal countριεσ ιν 

ρεσπονσε το ╉welfare retrenchment┸ dramatic and deleterious changes in working practices┸ and more broadly┸ the unjust nature of corporate capitalism╊ ゅp┻ぱばのょ┻ Wιτηιν 

εξπεριενχεσ οφ ϖυλνεραβιλιτψ ανδ εξπλοιτατιον, τηισ αρτιχλε ισ χονχερνεδ ωιτη ιρρεγυλαρ 

mιγραντσ ινχλυδινγ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ ιν τηε ΥΚ ασ α παρτιχυλαρ χατεγορψ οφ ινσεχυρε 

mιγραντσ. 

Α νυmβερ οφ ρεχεντ στυδιεσ ηαϖε ηιγηλιγητεδ τηε ποϖερτψ ανδ εξχλυσιον οφ ιρρεγυλαρ 

mιγραντσ ανδ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ ιν τηε ΥΚ (ε.γ. (Dωψερ ανδ Βροων 2005, Βλιτζ ανδ 

Οτερο−Ιγλεσιασ 2011, Σιγονα 2012). Τηε τερmσ οφ τηε εξχηανγε τηατ υνδερπινσ τηε 

συρϖιϖαλ−συππορτ τηεψ αχχεσσ ισ λεσσ ρεσεαρχηεδ; τψπιχαλλψ φοοδ ανδ σηελτερ (σεε νοταβλε 

εξχεπτιον οφ Χραωλεψ, Ηεmmινγσ, ανδ Πριχε 2011 ανδ τηειρ δισχυσσιον οf ╅social resources╆ょ┻ Yet unpicking where voluntary and reasonable exchange ends and involuntary and coercive ╅compulsion╆ begins is complex and highly contingent┻ We are 
τηερεφορε ιντερεστεδ ιν α βροαδ ρανγε οφ συρϖιϖαλ−οριεντεδ λιϖελιηοοδ αχτιϖιτιεσ τηατ αρε 

νοτ τηε οφτ−δεσχριβεδ φορ−χαση λαβουρινγ οφ mιγραντ ωορκερσ ιν λοω−παιδ σεχτορσ 

(Σαργεαντ ανδ Ορι 2013). Τηεσε ινχλυδε λαβουρ τηατ ισ τρανσαχτιοναλλψ εξχηανγεδ ανδ 

ασσοχιατεδ αχτιϖιτιεσ τηατ φαχιλιτατε ωορκινγ, συχη ασ τηε σηαρινγ οφ βανκ αχχουντσ ανδ 

Νατιοναλ Ινσυρανχε Νυmβερσ (ΝΙΝο). Wε υνδερστανδ τρανσαχτιοναλ λαβουρ ασ αν 

ινδιϖιδυαλ υνδερτακινγ ωορκ ‒ δοmεστιχ λαβουρ, γαρδεν χηορεσ, σεξυαλ φαϖουρσ, ετχ. − ιν 

τηε βελιεφ τηατ τηεψ αρε ενγαγινγ ιν αν εξχηανγε φορ α γοοδ ορ σερϖιχε, φορ εξαmπλε φοοδ, 
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αχχοmmοδατιον ορ χλοτηινγ. Τηε εξχηανγε mαψ βε χαση−λεσσ, βυτ mαψ αλσο ινϖολϖε σοmε 

ελεmεντ οφ χαση παψmεντ, βυτ ανψ ελεmεντ οφ παψmεντ ωουλδ mοστ τψπιχαλλψ βε βελοω α 

δεεmεδ αχχεπταβλε mαρκετ ρατε. 

Τρανσαχτιοναλ λαβουρ σπαχεσ αρε οφ mοστ οβϖιουσ ιντερεστ το λαβουρ γεογραπηιεσ, 

ψετ ηαϖε νοτ βεεν εξπλορεδ βψ mαινστρεαm λαβουρ γεογραπηερσ mυχη τηυσ φαρ. Φεmινιστ 

εχονοmιχ γεογραπηερσ ηαϖε ϖαλυαβλψ ρεδρεσσεδ δεχαδεσ οφ αττεντιον ον λαβουρ ιν productive spheres through their attempts to ╅feminise the economy╆ (Χαmερον ανδ 

Γιβσον−Γραηαm 2003) ανδ φοχυσ παρτιχυλαρλψ ον υνπαιδ δοmεστιχ ωορκ ιν ρεπροδυχτιϖε 

σπηερεσ (Dοmοση ανδ Σεαγερ 2001). Μορε ρεχεντλψ, τηερε ηασ βεεν mυχη λιτερατυρε ον 

παιδ δοmεστιχ λαβουρερσ ωιτηιν ηουσεηολδσ; ωορκ οφτεν δονε βψ mιγραντσ (Ανδερσον 

2007, Στασιυλισ ανδ Βακαν 2003, Λυτζ 2010). Α σιγνιφιχαντ αρεα οφ τηε αχαδεmψ 

τηατ ηασ however explored cooperatives and other economic ╅geographies of regard╆ 
(Λεε 2000, Χαmερον ανδ Γιβσον−Γραηαm 2003) αρε τηοσε γεογραπηερσ εσπουσινγ αν ╅alternative【 proliferative【 diverse economies╆ approach to understanding economic 
πραχτιχε. Αυτηορσ συχη ασ Γιβσον−Γραηαm (1996, 2014), Λεψσηον ετ αλ (2004), Σmιτη ανδ 

Στεννινγ (2006) ανδ mορε βροαδλψ τηε Χοmmυνιτψ Εχονοmιεσ Χολλεχτιϖε3 αδϖοχατε 

ινϖεστιγατιον ιντο α ρανγε οφ οφτεν ηιδδεν αλτερνατιϖε εχονοmιχ αχτιϖιτιεσ. Τηισ 

περσπεχτιϖε υσεφυλλψ ηιγηλιγητσ τηε σοχιαλ ρελατιονσ ανδ ετηιχαλ ιντερδεπενδενχιεσ τηατ 

αρε βρουγητ το βεαρ ον  εχονοmιχ πραχτιχεσ ιν ορδερ το εναβλε πεοπλε το mακε α λιϖινγ; 

φορ εξαmπλε, τρυστ, χαρινγ, σηαρινγ, ρεχιπροχιτψ, χοοπερατιον, χοερχιον, γυιλτ, σελφ−

εξπλοιτατιον ανδ σολιδαριτψ.  

                                                           
3 Σεε ηττπ://ωωω.χοmmυνιτψεχονοmιεσ.οργ 

http://www.communityeconomies.org/
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Τηεσε σοχιαλ ρελατιονσ ωιτηιν τρανσαχτιοναλ λαβουρ χαν λεαδ το α χοντινυυm οφ 

εξπεριενχεσ φροm mυτυαλλψ βενεφιχιαλ ονεσ φορ γυεστ/ηοστ το mυλτιπλψ εξπλοιτατιϖε ονεσ 

φορ τηε γυεστ. Τηε εξπεριενχεσ ωε υνχοϖερ ιν τηισ αρτιχλε αρε ταιντεδ βψ εξπλοιτατιϖε 

ρελατιονσ. Τηε αρτιχλε ισ τηερεφορε αλσο οφ ρελεϖανχε το σχηολαρσ δοχυmεντινγ ηιγηλψ 

εξπλοιτατιϖε, υνφρεε ανδ φορχεδ λαβουρ. Dεσπιτε α γροωτη οφ στυδιεσ ηιγηλιγητινγ εξτρεmε 

εξπλοιτατιον ανδ φορχεδ λαβουρ ιν τηε ΥΚ (ε.γ. Χραιγ ετ αλ. 2007, Εθυαλιτψ ανδ Ηυmαν Rights Commission にどなど┸ Skřivánková にどなど┸ Kagan et al┻ にどなな┸ Dwyer et al┻ にどなな┸ Scott┸ 
Χραιγ, ανδ Γεδδεσ 2012, Γεδδεσ ετ αλ. 2013), ωε φινδ τηατ τρανσαχτιοναλ ωορκ ‒ανδ τηε 

εξτεντ το ωηιχη ιτ ισ χοερχιϖε − ισ νοτ αδεθυατελψ χονσιδερεδ ιν φορχεδ λαβουρ δεβατεσ. 

Ουρ εφφορτ το δεεπεν χονχεπτυαλ υνδερστανδινγ οφ τρανσαχτιοναλ λαβουρ ανδ ρελατεδ 

σηαρινγ πραχτιχεσ ισ τηερεφορε αλσο ιντενδεδ το φιλλ τηισ γαπ. 

Τηισ βοδψ οφ λιτερατυρε αρουνδ εξπλοιτατιον, τρανσαχτιοναλ λαβουρ ανδ αλτερνατιϖε 

εχονοmιχ πραχτιχεσ προϖιδεσ παρτ οφ τηε σπρινγβοαρδ φορ ουρ εmεργινγ φινδινγσ. Wε 

αργυε τηατ τηε χοντουρσ οφ τηε ρελατιονσηιπσ οφ σηαρινγ φορ ιρρεγυλαρ mιγραντσ αρε σηαπεδ 

βψ νορmσ ανδ στρυχτυρεσ ασσοχιατεδ ωιτη λιϖελιηοοδσ σχορεδ βψ πρεχαριτψ (Wαιτε 2009; 

Στανδινγ 2014), ανδ ασ συχη, τηε χηαραχτερ ανδ ουτχοmεσ οφ σηαρινγ ρελατιονσ φορ 

ϖυλνεραβλε mιγραντσ φρεθυεντλψ διφφερσ το τηοσε οφ Γενερατιον Ψ. Α σιγνιφιχαντ διφφερενχε 

ισ τηατ πρεχαριουσ migrants╆ norms and structures may become laced with relations of 
δεπενδενχψ ανδ χοερχιον τηατ χαν εντρενχη τηεmσελϖεσ ωιτηιν πρεχαριουσ λιϖεσ ανδ 

σερϖε το ρεπροδυχε ποωερ−λαδεν ανδ εξπλοιτατιϖε ρελατιονσ οφ σηαρινγ. 

Ουρ εφφορτσ το υνδερστανδ συχη τρανσαχτιοναλ λαβουρ ανδ σηαρινγ πραχτιχεσ νεχεσσιτατε αν 

ιντεραχτιον ωιτη α τηιρδ αρεα οφ ρεϖιεωεδ λιτερατυρε ον mοραλ εχονοmιεσ. Wριτερσ ηαϖε used the term ╅moral economy╆ when attempting to capture the complex cultural and 
σψmβολιχ φορmσ οφ εξχηανγε τηατ οχχυρ ιν χερταιν σπαχεσ (ε.γ. Σιλϖερστονε, Ηιρσχη, ανδ 
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Μορλεψ 1992). Τηε ιδεα οφ τηε mοραλ εχονοmψ ηασ βεεν εξτενσιϖελψ δισχυσσεδ ιν τηε 

δισχιπλινεσ οφ βοτη αντηροπολογψ (Χηεαλ 1988) ανδ εχονοmιχσ (Πολανψι 1957, Σαψερ 

2005) ανδ ισ βροαδλψ τακεν το mεαν α σψστεm οφ εχονοmιχ τρανσαχτιονσ τηατ ινϖοκε 

σοχιαλ ρελατιονσηιπσ ανδ mοραλ νορmσ οφ σοχιετψ. Τηε τερm ισ τηουγητ παρτιχυλαρλψ 

αππλιχαβλε το δοmεστιχ λαβουρινγ σπηερεσ ωηερε εξχηανγεσ αρε νοτ βασεδ πυρελψ ον 

χοντραχτυαλ ρατιοναλεσ βυτ εmβεδδεδ ιν χυλτυραλ ανδ mοραλ ϖαλυεσ (Ανδερσον 2000).  

Wε ωιλλ σηοω τηατ τηε mοραλ εχονοmψ οφ ιρρεγυλαρ mιγραντσ ισ α υσεφυλ φραmεωορκ 

ωιτηιν ωηιχη το υνδερστανδ σηαρινγ ανδ εξχηανγε αχτιϖιτιεσ (σεε σεχτιον ςΙ). Ουρ 

ρεσεαρχη, ανδ τηατ οφ οτηερσ (Χραωλεψ, Ηεmmινγσ, ανδ Πριχε 2011, Βλοχη 2014), φινδσ 

τηατ ιτ ισ ϖερψ χοmmον φορ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ ωιτη νο ριγητ το ωορκ ανδ νο 

ρεχουρσε το πυβλιχ φυνδσ το τυρν το ινφορmαλ συππορτ φροm φριενδσ, φαmιλψ ανδ 

αχθυαιντανχεσ, ασ ωελλ ασ χοmmυνιτψ οργανισατιονσ, φαιτη γρουπσ ορ χηαριτιεσ (Γολδρινγ, 

Βερινστειν, ανδ Κ. 2009, Σιγονα 2012). Συχη συππορτ ισ φρεθυεντλψ, αλτηουγη νοτ 

εξχλυσιϖελψ, ετηνο−χυλτυραλ ορ φαιτη−βασεδ (Γυπτα 2007). Wιτη ρεγαρδ το ετηνο−χυλτυραλ 

συππορτ, ιτ ισ οφτεν αργυεδ τηατ σηαρινγ πραχτιχεσ αρε φαχιλιτατεδ τηρουγη α προχεσσ οφ 

ιδεντιφιχατιον ωιτη τηε νεεδσ οφ οτηερσ τηατ γενερατεσ α πηιλαντηροπιχ σενσε οφ responsibility ゅSchervish┸ O╆(erlihy┸ and (avens にどどにょ and possible ╅economies of generosity╆ ゅCameron and Gibson−Γραηαm 2003). Ρεσπονσιβιλιτψ φορ οτηερσ ανδ 

ασσοχιατεδ mοραλ/ ετηιχαλ αχτιον ανδ χαρε−γιϖινγ αρε τοπιχσ ωιδελψ δισχυσσεδ ιν φεmινιστ 

στυδιεσ ανδ γεογραπηψ (Ροβινσον 1999, Μασσεψ 2004, Νοξολο, Ραγηυραm, ανδ Μαδγε 

2011) − τηε σχοπε οφ τηισ ωορκ ισ τοο βροαδ το ρεϖιεω ιν τηισ αρτιχλε ασ ωε φοχυσ πριmαριλψ 

ον τηε ρεχειϖερσ νοτ τηε γιϖερσ. Ηοωεϖερ, ιν εξπλορινγ τηε σλιδε ωιτηιν τρανσαχτιοναλ 

εξχηανγεσ τοωαρδσ εξπλοιτατιον ανδ υνεϖεν ρελατιονσηιπσ, ιτ ισ οφ νοτε ηερε το mεντιον Derrida╆s concern that responsibility is not universally benevolent┸ and can merely be 
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αν αυτοmατεδ mεχηανιχαλ τρανσαχτιοναλ ρελατιονσηιπ δεϖοιδ οφ χαρε ανδ πασσιον 

(Dερριδα 1995). Οτηερσ σιmιλαρλψ ρεφλεχτ ον τηε αmβιγυιτιεσ οφ ηοσπιταλιτψ (Dικεχ 2002, 

Ηονιγ 2009), ανδ Εηρκαmπ ανδ Ναγελ (2014) νοτε τηατ τηισ χαν λεαδ το τενσιονσ ασ ╉different conστιτυεντσ ‒ γυεστ ανδ ηοστ ‒ lay claim to the same spaceゅsょ╊┸ which we turn 
το λατερ ιν τηε αρτιχλε. 

Α mοραλ εχονοmιεσ φραmεωορκ αλσο ηελπσ υσ υνδερστανδ τηε σορτσ οφ ρελατιονσηιπσ τηατ 

υνδερπιν τηε εξχηανγεσ ωιτηιν σηαρινγ αχτιϖιτιεσ. Σεϖεραλ ωριτερσ ιν τηισ αρεα (ε.γ. 

Πολανψι, Σαηλινσ, Γυδεmαν) νοτε τηατ ωηεν εξχηανγε ισ δελαψεδ, ιτ mαψ χρεατε αν 

ονγοινγ ρελατιονσηιπ, ανδ mορε ιmπορταντλψ ιτ χρεατεσ αν οβλιγατιον φορ α ρετυρν; ι.ε. α 

δεβτ. Ιφ τηε δεβτ ισ νοτ ρεπαιδ, τηισ ρελατιονσηιπ γετσ χολουρεδ βψ τηε εξιστενχε οφ α δεβτ 

ανδ α ρελατιονσηιπ ηιεραρχηψ mαψ βε εσταβλισηεδ. Τηε πρεχισε ωαψ τηισ πλαψσ ουτ ωιλλ 

δεπενδ ον τηε σοχιαλ διστανχε οφ τηε παρτιεσ (Σαηλινσ 1972); τηε οβλιγατιον το ρεχιπροχατε 

χουλδ βε ϖαγυε ανδ νοτ θυαλιφιεδ ιν θυαντιτψ ορ θυαλιτψ ωιτη τηε φαιλυρε το ρεχιπροχατε 

νοτ ρεσυλτινγ ιν τηε γιϖερ χεασινγ το γιϖε. Ψετ τηε εξχηανγε χουλδ βε δοmινατεδ βψ 

mατεριαλ εξχηανγε ανδ ινδιϖιδυαλ ιντερεστσ. Γραεβερ (2001) σιmιλαρλψ συγγεστσ ιτ ισ useful to think of ╅open╆ and ╅closed╆ reciprocity whereby thε φορmερ κεεπσ νο αχχουντσ 

ασ ιτ ιmπλιεσ α ρελατιον οφ περmανεντ mυτυαλ χοmmιτmεντ, βυτ τηε λαττερ ισ mορε λικε 

mαρκετ εξχηανγε ιν ιτσ ινδιϖιδυαλιστιχ οριεντατιον ανδ βαρτερ−λικε χηαραχτερ. Σοχιαλ 

ρελατιονσ αρε τηερεφορε χρεατεδ ανδ σηαπεδ τηρουγη εξχηανγε ανδ αν ασσοχιατεδ 

σπεχτρυm οφ ιντερ−περσοναλ δψναmιχσ ανδ εmοτιονσ αρε ινϖοκεδ. Μαυσσ (1925) αργυεσ that to give is to show one╆s superiority and the receiver must invariably behave in an 
αχχεπταβλε mαννερ, ιφ ονλψ βψ εξπρεσσινγ γρατιτυδε ανδ ηυmιλιτψ. Ασ συχη, γιφτ εξχηανγεσ 

αρε ρεπλετε ωιτη ποωερ ρελατιονσ. Ινδεεδ, Βουρδιευ (1997) συγγεστεδ τηατ χαρινγ αχτσ ╉set up in conditions of lasting asymmetry いwhichう exclude the possibility of equivalent 
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ρετυρν ορ ρεχιπροχιτψ [αρε] λικελψ το χρεατε λαστινγ ρελατιοns of dependence╊ ゅp┻にぬぱょ┻ Wε 

αργυε ιν τηισ παπερ τηατ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ φορ πρεχαριουσ mιγραντσ αρε τοο οφτεν ροοτεδ 

ιν, ορ δεϖελοπ ιντο, ασψmmετριχ σοχιαλ ρελατιονσ τηατ σερϖε το διmινιση δεσιραβλε 

ουτχοmεσ φορ ινδιϖιδυαλ mιγραντσ. Σηαρινγ ισ οφτεν ιν α ╅strings−attached╆ format that has 
αν εξπεχτατιον οφ σοmε κινδ οφ ρεχιπροχαλ ρετυρν οϖερ τιmε. 

Τηε οϖεραλλ χοντριβυτιον οφ τηισ παπερ ισ το σηοω ηοω τηε mοραλ εχονοmιεσ οφ γιφτινγ ανδ 

σηαρινγ χρεατε ανδ ρεπροδυχε παρτιχυλαρ σοχιαλ στρυχτυρεσ, χυλτυραλ νορmσ ανδ 

ρελατιονσηιπσ ωηιχη ποσιτιον πεοπλε αλονγ α σπεχτρυm οφ ρελατιϖε φρεεδοm ανδ mυτυαλ 

βενεφιτσ το σερϖιλιτψ, υνφρεεδοm ανδ εντραπmεντ. Φυρτηερ, εξπλοιτατιον σηουλδ βε σεεν ασ 

χο−προδυχεδ ωιτηιν mοραλ εχονοmιεσ βψ βοτη χυλτυραλ ανδ στρυχτυραλ φορχεσ; τηε λαττερ being particularly constructed by the state╆s restrictive immigration policies that render 
τηε ΥΚ γοϖερνmεντ χοmπλιχιτ ιν τηε χρεατιον οφ α ϖυλνεραβλε ωορκφορχε. Φροm τηισ, ωε 

mακε τηρεε χριτιχαλ ιντερϖεντιονσ το φυρτηερ τηε φιελδ οφ λαβουρ γεογραπηιεσ ανδ ρελατεδ 

στυδιεσ οφ υνφρεε ανδ φορχεδ λαβουρ. Φιρστ, ωε συγγεστ τηατ τρανσαχτιοναλ λαβουρ ανδ 

σηαρινγ αχτιϖιτιεσ σηουλδ βε σεεν ωιτηιν α σπεχτρυm οφ λαβουρινγ εξπεριενχεσ: νοτ ασ 

σιτυατιονσ γραϖιτατινγ τοωαρδσ ονε ορ οτηερ βιναρψ πολε οφ βενεϖολεnt hospitality【 ╅true gifts╆ or unfreedom┻ Second┸ we critique the contemporary celebratory interpretation of 
τρανσαχτιοναλ συππορτ ανδ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ φορ δεστιτυτε ινδιϖιδυαλσ, ηιγηλιγητινγ 

ινστεαδ ηοω σηαρινγ ισ αλωαψσ χοντινγεντ ανδ τηε ιmπορτανχε οφ 

υνδερστανδινγ χοερχιϖε σηαρινγ ωιτηιν ρελατιονσ οφ δεπενδενχψ. Τηιρδ, ωε συγγεστ τηατ 

δισχυσσιονσ το δατε ον τηε εξπεριενχεσ οφ τηε υνπαιδ δοmεστιχ ωορκερ (οφτεν ωιφε) ορ 

παιδ δοmεστιχ ωορκερ (οφτεν φεmαλε mιγραντ) ηαϖε οϖερλοοκεδ τηε ηουσε γυεστ ανδ τηε 

τρανσαχτιοναλ αχτιϖιτιεσ τηατ συσταιν τηειρ ποσιτιον ιν τηε ηουσεηολδ. Τηε αρτιχλε ισ 

στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον ΙΙ ουτλινεσ τηε στυδψ φροm ωηιχη εmπιριχαλ mατεριαλ ισ 
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drawn┸ together with a description of the UK╆s immigration and asylum policy contexτ. Sections ))) to V) explore our study╆s findings with regard to a range of transactional 
εξχηανγεσ ανδ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ φορ ιρρεγυλαρ mιγραντσ ιν ορδερ το βυιλδ ουρ αργυmεντ. 

Wε οφφερ σοmε χονχλυδινγ τηουγητσ ιν Σεχτιον ςΙΙ. 

 

ΙΙ. Στυδψ δεταιλ ανδ ενφορχεδ δεστιτυτιον 

 

Τηε εmπιριχαλ βασισ οφ τηισ αρτιχλε ισ δραων φροm αν Εχονοmιχ ανδ Σοχιαλ Ρεσεαρχη 

Χουνχιλ προϕεχτ4 χαρριεδ ουτ βετωεεν 2010−2012 λοοκινγ ατ τηε λιϖεσ οφ ασψλυm σεεκερσ 

ανδ ρεφυγεεσ ιν Ενγλανδ ωηο εξπεριενχε ηιγηλψ εξπλοιτατιϖε λαβουρ ρελατιονσ (Λεωισ ετ 

αλ. 2014). Φιελδωορκ ωασ χονδυχτεδ ιν τηε Ψορκσηιρε ανδ Ηυmβερ ρεγιον οφ τηε ΥΚ. Wε 

υνδερτοοκ ιν−δεπτη ιντερϖιεωσ ωιτη 30 ασψλυm σεεκινγ ανδ ρεφυγεε παρτιχιπαντσ 

χοmπρισινγ 12 ωοmεν ανδ 18 mεν, αγεδ βετωεεν 21 ανδ 58 ψεαρσ ωηο χαmε φροm 17 

χουντριεσ ιν Αφριχα, τηε Μιδδλε Εαστ, Χεντραλ Ευροπε ανδ Σουτη ανδ Χεντραλ Ασια. )nterviews took place in a location of the participant╆s choosing and typically lasted 
βετωεεν 2 ανδ 3 ηουρσ; χοϖερινγ βιογραπηιχαλ αχχουντσ οφ mιγρατινγ το τηε ΥΚ, εντερινγ 

τηε ασψλυm σψστεm ανδ εξπεριενχεσ οφ ωορκ. Ρεσεαρχη παρτιχιπαντσ ηαδ τηε στυδψ 

εξπλαινεδ ον ατ λεαστ ονε οχχασιον πριορ το ιντερϖιεω, ωερε γιϖεν τιmε το ασκ θυεστιονσ, 

ανδ τηε αππροαχη το ανονψmιτψをυσε οφ πσευδονψmσ, σεπαρατινγ ναρρατιϖεσ φροm 

παρτιχιπαντ δατα ον νατιοναλιτψ ανδ οτηερ ιδεντιφψινγ φαχτορσ ιν ρεσεαρχη ουτπυτσをωασ 

δισχυσσεδ. Τηρουγηουτ τηε αρτιχλε, ιντερϖιεωεεσ αρε ρεφερρεδ το βψ α πσευδονψm οφ τηειρ 

                                                           
4 ΡΕΣ−062−23−2895, ωιτη χολλαβορατορσ Dρ Στυαρτ Ηοδκινσον, Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ ανδ Προφεσσορ Πετερ 

Dωψερ, Υνιϖερσιτψ οφ Ψορκ. 
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χηοιχε (φορ α φυλλερ ρεφλεξιϖε αχχουντ οφ ετηιχαλ ισσυεσ σεε Λεωισ ετ αλ, 2014 ανδ Λεωισ, 

2015). Φυρτηερ ιντερϖιεωσ ωερε αλσο χονδυχτεδ ωιτη 23 κεψ ινφορmαντσ (πραχτιτιονερσ). 

Ιν ορδερ το υνδερστανδ τηε ιντερσεχτιον βετωεεν ασψλυm ανδ λαβουρ εξπλοιτατιον ωε 

χατεγοριζεδ ουρ παρτιχιπαντσ ϖια τηειρ mοδε οφ αρριϖαλ ιν τηε ΥΚ. Αλτηουγη τηειρ ϕουρνεψσ 

ϖαριεδ χονσιδεραβλψ, τηερε ωερε τηρεε διστινχτ mοδεσ οφ εντρψ: ασψλυm σεεκερσ ον εντρψ, 

ιρρεγυλαρ mιγραντσ ορ τραφφιχκεδ mιγραντσ. Σεϖεντεεν ιντερϖιεωεεσ (4 φεmαλε, 13 mαλε) 

ωερε ασψλυm σεεκερσ ον εντρψ ωηο λοδγεδ αν ινιτιαλ χλαιm σοον αφτερ εντερινγ τηε ΥΚ. 

Σεϖεν ιντερϖιεωεεσ (3 φεmαλε, 4 mαλε) ωερε ιρρεγυλαρ mιγραντσ ゅor ╅undocumented╆ょ┸ 
ωηο εντερεδ ορ ρεmαινεδ ωιτηουτ λεγαλ περmισσιον φροm τηε στατε. Λαχκινγ ανψ ριγητσ το 

λεγαλ ρεσιδενχε, ωορκ ορ ωελφαρε, τηεσε ιρρεγυλαρ mιγραντσ χλαιmεδ ασψλυm ατ ϖαρψινγ 

ποιντσ το αττεmπτ το ρεγυλαρισε τηειρ στατυσ ανδ δυε το φεαρ οφ περσεχυτιον ιφ ρετυρνεδ το 

τηειρ χουντρψ οφ οριγιν. Φιναλλψ, σιξ ιντερϖιεωεεσ (5 φεmαλε, 1 mαλε) εντερεδ τηε ΥΚ ασ 

τραφφιχκεδ mιγραντσ mεανινγ τηεψ ηαδ βεεν βρουγητ το τηε ΥΚ βψ mεανσ οφ τηρεατ ορ 

δεχεπτιον σπεχιφιχαλλψ φορ τηε πυρποσε οφ σεξυαλ, χριmιναλ ορ φορχεδ λαβουρ εξπλοιτατιον 

ασ δεφινεδ βψ Αρτιχλε 3 οφ τηε ΥΝ Τραφφιχκινγ Προτοχολ (Υνιτεδ Νατιονσ Γενεραλ Ασσεmβλψ 

2000). Αλλ φεmαλεσ χλαιmεδ ασψλυm ωεεκσ το ψεαρσ αφτερ εσχαπινγ συσταινεδ περιοδσ οφ 

ωορκ ιν δοmεστιχ σεττινγσ ινχλυδινγ δοmεστιχ ωορκ, χαρε ανδ σεξυαλ εξπλοιτατιον. Τηε single male was trafficked ╅through╆ the asylum system and subsequently forced into 
χριmιναλ αχτιϖιτψ.  

Τηε mατεριαλ φορ τηισ αρτιχλε δεριϖεσ φροm α συβσετ οφ 21 ινδιϖιδυαλσ αχροσσ αλλ τηεσε 

χατεγοριεσ ωηο τολδ υσ οφ τηειρ εξπεριενχεσ οφ τρανσαχτιοναλ εξχηανγε βεφορε ορ δυρινγ 

αν ασψλυm χλαιm, ορ αφτερ α χλαιm ηαδ βεεν ρεφυσεδ. Ιτ ισ περτινεντ το νοτε ηερε τηατ 

ιmmιγρατιον χατεγοριεσ ανδ σοχιο−λεγαλ στατυσεσ αρε νοτ φιξεδ φορ ανψ ονε ινδιϖιδυαλ ‒ 

τηερε ισ α slipperiness and complexity to people╆s immigration trajectories through time 
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ασ τηεψ mοϖε βετωεεν στατυσεσ, ειτηερ αγεντιχαλλψ ορ ασ α χονσεθυενχε οφ στρυχτυραλ 

βαρριερσ (Dϖελλ ανδ ϑορδαν 2002, Κοσερ 2010, Βλοχη, Σιγονα, ανδ Ζεττερ 2011). Ασ ωε 

ηιγηλιγητ ιν τηισ αρτιχλε, ιν τηεσε φλυιδ τιmεσ τρανσαχτιοναλ εξχηανγεσ χαν βε ποτεντιαλλψ 

ϖαλυαβλε φορ σmοοτηινγ οϖερ αβρυπτ χηανγεσ ιν ριγητσ ανδ εντιτλεmεντσ ιν mοmεντσ οφ 

χρισισ, φορ εξαmπλε ωηεν αν ασψλυm χλαιm ισ ρεφυσεδ ανδ δεστιτυτιον ισ τριγγερεδ. 

Προχεσσεσ οφ δεστιτυτιον αρε οφτεν α σιγνιφιχαντ φεατυρε οφ ιντεραχτion with the UK╆s 
ασψλυm σψστεm; σο τηε πολιχψ χοντεξτ ισ ιmπορταντ το σκετχη. 

Although the UK╆s vast policy edifice of civic stratification (Κοφmαν 2002) σηαπεσ τηε 

λιϖεσ οφ αλλ mιγραντσ; ιτ ισ ουρ χοντεντιον τηατ ιρρεγυλαρ mιγραντσ, ασψλυm σεεκερσ ον 

εντρψ ανδ φορmερλψ τραφφιχκεδ περσονσ ωηο λατερ εντερ τηε ασψλυm σψστεm αρε α γρουπ 

ωηο αρε παρτιχυλαρλψ σηαπεδ βψ τηειρ σοχιο−λεγαλ στατυσ. Τηισ ισ βεχαυσε οφ τηε 

δεϖελοπmεντ οφ α ηιγηλψ ρεστριχτιϖε ανδ περνιχιουσ ιmmιγρατιον ανδ ασψλυm πολιχψ 

ενϖιρονmεντ ιν τηε ΥΚ. Φεεδινγ ον υνινφορmεδ mοραλ πανιχσ αβουτ ασψλυm σεεκερ 

νυmβερσ (Σχηυστερ 2003, Λψνν ανδ Λεα 2003) συχχεσσιϖε γοϖερνmεντσ ηαϖε 

σψστεmατιχαλλψ υνδερmινεδ τηε βασιχ ριγητσ οφ ασψλυm σεεκερσ τηρουγη ρεmοϖινγ 

περmισσιον το ωορκ ιν 2002 ανδ προϖιδινγ βελοω−ποϖερτψ λεϖελσ οφ ωελφαρε ασσιστανχε ゅThe Children╆s Society にどなぬ ょ.  Συππορτ φορ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ ιφ τηεψ αρε 

τεmποραριλψ υναβλε το λεαϖε τηε ΥΚ ισ προϖιδεδ υνδερ σεχτιον 4 οφ τηε Ιmmιγρατιον ανδ 

Ασψλυm Αχτ 1999. Τηισ ισ τηρουγη α χασηλεσσ σψστεm δεσιγνεδ το βε δελιβερατελψ πυνιτιϖε 

το δετερ χοντινυινγ ρεσιδενχε ιν τηε ΥΚ. Μοστ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ δο νοτ αχχεσσ 

σεχτιον 4 συππορτ ανδ λιϖε ουτσιδε τηε σψστεm, ασ τηεψ δο νοτ mεετ τηε ναρροω χριτερια, particularly if they are unwilling to take the stipulated ╅reasonable steps╆ to leave the UK 
δυε το φεαρ οφ περσεχυτιον ιν χουντριεσ οφ οριγιν (Λεωισ 2007).  



15 

 

Τηε ηιγη ινχιδενχε οφ δεστιτυτιον αmονγστ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ δυε το τηε ιντεντιοναλ 

ρεστριχτιον οφ τηειρ ριγητσ (Ρεφυγεε Αχτιον 2006, Σmαρτ 2009) ισ δεσχριβεδ βψ τηε ϑοιντ 

Χοmmιττεε ον Ηυmαν Ριγητσ (2007) ασ α πραχτιχε οφ στατε−ενφορχεδ δεστιτυτιον. Ρεφυσεδ 

ασψλυm σεεκερσ βεχοmε παρτ οφ τηε λαργερ ιρρεγυλαρ mιγραντ ποπυλατιον. Τηισ ισ α γρουπ 

τηε γοϖερνmεντ βελιεϖεσ σηουλδ λεαϖε τηε ΥΚ ανδ τηυσ ισ συβϕεχτ το δραχονιαν enforcement policies┸ a purposely created ╅hostile environment╆ ゅas evidenχεδ ιν τηε 

2014 Ιmmιγρατιον Αχτょ┸ and multiple ╅crackdowns╆ (συχη ασ νεω λεγισλατιον ιν τηε 2016 

Ιmmιγρατιον Αχτ το αλλοω πολιχε το σειζε τηε ωαγεσ οφ ╅illegal╆ immigrants). Ιρρεγυλαρ 

mιγραντσ ηαϖε νο ριγητσ το ωορκ ορ ωελφαρε ανδ τηερεφορε εξπεριενχε αχυτε λεϖελσ οφ 

ποϖερτψ ανδ δεστιτυτιον (Ναση 2009, Βλοχη 2014). Τηε αβσενχε οφ βασιχ χιτιζενσηιπ 

ριγητσ οφ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ ανδ οτηερ ιρρεγυλαρ mιγραντσ χρεατεσ ανδ συσταινσ α 

σιτυατιον οφ δεπενδενχψ ον τηε συππορτ/ χηαριτψ οφ οτηερσ. Τηισ συππορτ mαψ βε ϖιταλ το 

συρϖιϖαλ, ψετ mαψ αλσο ρενδερ ινδιϖιδυαλσ ϖυλνεραβλε το εξπλοιτατιον; εϖεν ιφ τηε mοτιϖεσ 

υνδερπιννινγ τηατ εξπλοιτατιον mαψ ιν τηε φιρστ ινστανχε βε ωελλ ιντεντιονεδ. Ιτ ισ το 

τηεσε εξπεριενχεσ τηατ ωε νοω τυρν. 

ΙΙΙ. Τηε πρovision of lodgings and food┺ ╅true gifts╆╂  

 

Ατ τηε ονσετ οφ δεστιτυτιον, συππορτ (ιν τηε αβσενχε οφ ριγητσ το ωελφαρε ορ στατε 

προϖισιον) ισ οφτεν ρελατεδ το τηε φυνδαmενταλσ οφ συρϖιϖαλ ‒ φοοδ ανδ σηελτερ. Ρεσιδινγ in others╆ homes┸ rather than on the street┸ has the advantage for irregular migrants and 
ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ οφ βεινγ λεσσ ϖισιβλε ανδ ποτεντιαλλψ λεσσ λιαβλε το δετεχτιον φροm 

τηε αυτηοριτιεσ. Ηαππψ ισ αν εξαmπλε φροm ουρ ρεσεαρχη οφ α δεστιτυτε ινδιϖιδυαλ 

ρεχειϖινγ σεεmινγλψ στρινγσ−φρεε συππορτ φροm α χουπλε φροm τηε σαmε χουντρψ οφ οριγιν 
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τηατ σηε mετ τηρουγη α λοχαλ χηυρχη. Ηαππψ ωασ ονε οφ τηε τραφφιχκεδ περσονσ ιν ουρ 

ρesearch┸ and had been deceived into domestic servitude in her trafficker╆s UK 
ηουσεηολδ φορ 1.5 ψεαρσ. Αλτηουγη βεινγ ωηολλψ χονφινεδ βεηινδ α λοχκεδ δοορ δυρινγ 

τηισ τιmε, Ηαππψ ωασ αβλε το εσχαπε ωηεν υνεξπεχτεδλψ σεντ ον αν ερρανδ το τηε λοχαλ 

σηοπ. Ηαϖινγ νο νετωορκσ ορ κνοωλεδγε οφ τηε ΥΚ, σηε ενχουντερεδ σοmεονε ον τηε 

στρεετ ωηο τοοκ ηερ το αν Αφριχαν χηυρχη ιν α διφφερεντ χιτψ, ανδ ιτ ωασ ηερε τηατ σηε mετ 

τηε αβοϖε mεντιονεδ χουπλε. Τηεψ νοτ ονλψ προϖιδεδ ηερ ωιτη αχχοmmοδατιον, βυτ αλσο 

ηελπεδ ωιτη ηερ εδυχατιον ανδ χλοτηινγ νεεδσ:  

Ι σταψεδ ωιτη τηεm φορ σεϖεν mοντησ. Σο τηεψ ωασ οκ. Τηεψ τεαχη mε ηοω το σπελλ little bit how to write because ) haven╆t got any education┻ So the woman was 
γιϖινγ mε λεσσονσ σηε ωουλδ γο το τηε σηοπ, βυψ mε νοτεσ, νοτεβοοκ, τελλ mε ηοω 

το σπελλ τηινγσ, ηοω το ρεαδ mε νοϖελ, στορψ. Σηε ωασ ρεαλλψ γοοδ ανδ Ι ωασ ρεαλλψ 

ρεαλλψ ηαππψ, ανδ σηε βυψ mε χλοτηεσ ασ ωελλ. [Ηαππψ] 

Μανψ ινδιϖιδυαλσ, ηοωεϖερ, ηαϖε το αχχεπτ τηε ρελατιϖελψ σηορτ−τερm ανδ φραχτυρεδ 

νατυρε οφ ηουσινγ ασσιστανχε; τηε στορψ οφ Ηυσσειν ισ τψπιχαλ ιν τηατ ηε φιρστ ρεθυεστεδ α 

βεδ φροm ηισ ασψλυm σεεκινγ φριενδσ ωηο φελτ τοο φεαρφυλ τηατ δισχοϖερψ οφ α ηουσε γυεστ 

χουλδ ϕεοπαρδισε τηειρ ασψλυm χασε5, σο ηε ηαδ το φινδ ηελπ ελσεωηερε:  

Αβουτ σαψ φιϖε, σιξ mοντησ Ι ηαϖε νοωηερε το γο Ι βε σλεεπινγ ιν τηε στρεετσ. Ι χαλλ 

σοmε φριενδσ, τηεψ γοτ τηε σαmε σιτυατιον, ΝΑΣΣ συππορτ, σταψ ωιτη ψου, ϕυστ φορ two nights╂ い┼う they say no┸ sorry we can╆t do that┻ But that╆s when ) met [ναmε] 

                                                           
5 Ιτ ισ νοτ περmιττεδ φορ τηοσε ιν ρεχειπτ οφ ασψλυm ηουσινγ το ηαϖε γυεστσ το σταψ, ορ φορ τηεm το σταψ αωαψ 

φροm τηειρ αχχοmmοδατιον. Ιφ φουνδ βψ ηουσινγ ωορκερσ ωιτη α ηουσε γυεστ αν αχχυσατιον οφ συβ−λεττινγ 

χαν λεαδ το ωιτηδραωαλ οφ ασψλυm συππορτ. 
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− Ι κνεω ηιm βυτ ϕυστ λικε, φροm φαρ.  Ι ηαϖε νοωηερε το σταψ, σο Ι χαmε ιν ηισ ηουσε 

ανδ Ι λιϖεδ ωιτη ηιm υντιλ νοω. [Ηυσσειν] 

Μοηαmεδ εχηοεσ αν εϖεν mορε ραπιδλψ χηανγινγ πατχηωορκ οφ συππορτ ωηεν ηε σαψσ, ╉σο mανψ πεοπλε, σο mανψ φριενδσ, ονε νιγητ ηερε τωο νιγητσ ηερε╊┻ Such precarιτψ ρεφλεχτσ 

τηε στρετχηεδ λιϖελιηοοδσ οφ τηοσε οφφερινγ συππορτ. Υπον βεχοmινγ δεστιτυτε, Φρανκ 

ρεχειϖεδ τηε συππορτ οφ α φριενδ ωηο ηαδ αλσο βεχοmε ηοmελεσσ βυτ ηαδ ρεχεντλψ mοϖεδ 

ιν το α ροοm ιν α ηοστελ: 

[Η]ε γοτ α πλαχε ατ [πλαχε ναmε], ονε ροοm. Σο ωηεν Ι ωασ γοινγ το [πλαχε ναmε], ) met him and he told me┸ man┸ )╆ve been also evicted but luckily ) got a place here and ) told him )╆m still struggling to get a place to stay┻ But he told me┸ no 
ωορριεσ, ψου χαν χοmε ανδ σταψ ωιτη mε ιν τηισ λιττλε ροοm, βυτ mακε συρε ψου 

χοmε λατε. Ανδ mακε συρε ψου λεαϖε εαρλψ. [Φρανκ] 

Τηατ συχη αν οφφερ φορ Φρανκ χαmε φροm α ηοmελεσσ φριενδ ωασ υνυσυαλ ιν ουρ σαmπλε, 

βυτ ιτ ωασ ρελατιϖελψ χοmmον το σεε αχχοmmοδατιον οφφερσ φροm φριενδσ ωηο τηεmσελϖεσ 

ωερε ονλψ ϕυστ εκινγ βψ, συχη ασ Γαλλαντ ωηο οπενεδ ηισ σεχτιον 4 προϖιδεδ φλατ το 

συππορτ δεστιτυτε φριενδσ:   

When ) got my indefinite leave to remain ) had to leave the section ね flat い┼う┻ 
Wηεν Ι ωασ λεαϖινγ τηερε, Ι ηελπεδ σοmε πεοπλε το χοmε ανδ σλεεπ ιν mινε 

βεχαυσε τhey were in need as well┸ they didn╆t have any benefit┸ they didn╆t have passport they didn╆t have anything┻ So┸ ) helped them as well┻ いGallantう 

Wηετηερ τηε σηαρινγ οφ αχχοmmοδατιον ισ ρελατιϖελψ φλεετινγ ορ λονγερ τερm, mανψ 

ινδιϖιδυαλσ ιν ουρ στυδψ mεντιονεδ βεινγ cautious of intruding on their hosts╆ privacy 
τηρουγη οϖερσταψινγ τηειρ ωελχοmε ανδ αβυσινγ τηειρ γενεροσιτψ: 
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いYうou can╆t live with friends all the time┻ They have a girlfriend┸ they want to have private times┸ you can╆t be there all the time┸ and that╆s the problem┻ いAlexう  
Φεελινγσ οφ ιντρυσιον ωερε εσπεχιαλλψ τηε χασε ωηεν αχχοmmοδατιον ωασ περχειϖεδ το βε offered in a ╅true gift╆ sense (Σαηλινσ 1972); ωηερε νο ρετυρν ωασ εξπεχτεδ ιν αν 

ιmmεδιατε ορ φυτυρε τιmε περιοδ (τηε φεmινστ ωριτερ Γενεϖιεϖε ςαυγηαν 1997:30 ρεφερσ to this gift paradigm as ╉need−οριεντεδ ρατηερ τηαν προφιτ−oriented╊ょ. Βυτ αχτυαλλψ τηεσε 

τρυε γιφτσ ωερε ραρε ιν τηε ναρρατιϖεσ οφ ουρ ιντερϖιεωεεσ; mυχη mορε χοmmον ωασ α 

φορm οφ γιφτ εξχηανγε βασεδ ον ρεχιπροχιτψ. Μαλινοωσκι (1922) σαιδ τηε σενσε οφ calculated ╅give and take╆ is the central principle underpinning all social life┸ and there 
αρε mανψ χασεσ οφ ωριτερσ δεσχριβινγ συχη ρεχιπροχαλ εξχηανγε ιν διφφερεντ χυλτυραλ 

χοντεξτσ, φορ εξαmπλε βλατ ιν Ρυσσια (Λεδενεϖα 1998), γυανξι ιν Χηινα (Ηυανγ 2008) ορ 

πραχτιχεσ ωιτηιν σεmι−φευδαλισm ιν Ινδια (Λερχηε, Σηαη, ανδ Ηαρρισσ−Wηιτε 2013). Τηε 

ισσυε οφ φοοδ σηαρινγ εmβοδιεσ συχη ρεχιπροχιτψ ιν ουρ ρεσεαρχη. Αλτηουγη α ροοφ οϖερ α refused asylum seeker╆s head wasn╆t always offeρεδ βψ φριενδσ/ αχθυαιντανχεσ (δυε το 

φεαρ οφ χοmπροmισινγ τηειρ ασψλυm χασεσ, στρετχηεδ ανδ ϖυλνεραβλε λιϖελιηοοδσ οφ τηειρ 

οων ετχ), τηε σηαρινγ οφ φοοδ ωασ mορε χοmmονπλαχε, εϖεν ιν χονστραινεδ σιτυατιονσ. 

Φοοδ−σηαρινγ ισ σεεν ιν mανψ χυλτυρεσ ασ σοχιαλλψ δεσιραβλε ανδ εϖεν mοραλλψ εξπεχτεδ 

βεηαϖιουρ ασ φοοδ ωουλδ βε ρετυρνεδ ιφ εϖερ τηε ταβλεσ ωερε τυρνεδ (Σλοχυm ανδ 

Σαλδανηα 2013). Ανγελ δεσχριβεσ ηερ εξπεριενχε οφ τηισ εξχηανγε: 

Μψ φριενδ σηε λιϖε ιν [ροαδ ναmε] Ι ϕυστ εατ Ι γο ηερ ηουσε, ιφ σηε γιϖε Ι εατ, ιφ σηε don╆t give ) go home and sleep┻ いΑνγελ] 

Despite these examples of possibly ╅true╆ altruistic gifts τηατ πρεϖεντ ηοmελεσσνεσσ ανδ hunger and share ╅excess╆ resources ゅe┻g┻ an unslept in bed┸ sofa or floorspaceょ┸ our 
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στυδψ εξπλορινγ χοερχιϖε ωορκ φουνδ mανψ ινστανχεσ οφ συχη εξχηανγε mοϖινγ σωιφτλψ, 

ορ ιν τιmε, ιντο ρελατιονσηιπσ υνδερπιννεδ βψ εξπεχτατιονσ οφ τρανσαχτιοναλ ρετυρν 

(σηελτερ ασσυρεδ ονλψ ιν εξχηανγε φορ δοmεστιχ λαβουρ, ινφορmαλ ωορκ, σεξυαλ φαϖουρσ, 

ετχ.). Τηε νεξτ σεχτιον προχεεds to explore the shift from a ╅true gift╆ of survival−οριεντεδ 

συππορτ το α σιτυατιον ωηερε δοmεστιχ λαβουρ ισ οφφερεδ ιν ρετυρν φορ τηε δεβτ ινχυρρεδ.  

Ις. Εξχηανγε ινϖολϖινγ δοmεστιχ λαβουρ  

Παρτιχιπαντσ ιν ουρ στυδψ mοστ υσυαλλψ τολδ υσ τηατ λοδγινγσ ωερε προϖιδεδ ασ α παρτ οφ 

σοmε κινδ οφ τρανσαχτιοναλ εξχηανγε. Τηισ χουλδ βε ϖαριουσλψ ινστιγατεδ; σοmετιmεσ τηε 

γυεστσ τηεmσελϖεσ φελτ mατεριαλλψ ανδ mοραλλψ οβλιγεδ το χοντριβυτε το τηε (οφτεν 

στρυγγλινγ) ηοστινγ ηουσεηολδ; σοmετιmεσ τηε ηοστσ ωερε χλεαρερ ιν αρτιχυλατινγ αν 

εξπεχτατιον τηατ σοmετηινγ ωιλλ βε εξχηανγεδ ιν ρετυρν φορ λοδγινγσ. Τηε υνδερτακινγ οφ 

δοmεστιχ λαβουρ ωασ τηε mοστ χοmmον ωαψ ουρ παρτιχιπαντσ εξχηανγεδ σερϖιχεσ φορ 

φοοδ/ λοδγινγσ: 

) didn╆t have a choice but just to get the shelter ψεσ, βεχαυσε σηε σαιδ Ι χαν accommodate you but my sort of being there that╆s when )╆ve noticed that ‒ οκ, 

τηερε ισ α χυπ ωηιχη νεεδσ ωασηινγ ανδ τηεν Ι σταρτεδ ωασηινγ βεχαυσε Ι ϕυστ φελτ like helping out┻ And we didn╆t come to a point of making some arrανγεmεντσ φορ 

ηερ το παψ mε. [Γοϕο] 

Ανψτηινγ τηατ νεεδεδ δοινγ ιν τηε ηουσε, ηουσεωορκ, τηεψ ηαδ α χηιλδ, 

σοmετιmεσ το τακε τηε χηιλδ το σχηοολ, σοmετιmεσ το δο σοmε χλεανινγ ιν τηε house┸ really any housework that needed doing┻ い┼う They were feeding me┸ tηεψ 

ωερε ηουσινγ mε, σο Ι ωασ δοινγ ωηατ Ι χουλδ. [Ροσε]  



20 

 

Τηεσε σεντιmεντσ οφ γυεστσ φεελινγ λικε τηεψ ωαντεδ το χοντριβυτε το τηε δοmεστιχ sphere in return for the ╅gift╆ of food【lodgings【clothing were quite common┸ together 
ωιτη χοmmεντσ τηατ σοχιαλ ρεπροδυχτιον χοντριβυτιονσ αρε χυλτυραλλψ εξπεχτεδ ιν countries of origin┺ ╉βεχαυσε ιν Αφριχα ωηεν ψου γο το α φαmιλψ ψου αρε συπποσεδ το βε 

δοινγ στυφφ λικε χλεανινγ τηε ηουσε δοινγ λιττλε ϕοβσ αρουνδ τηε ηουσε, τακινγ χαρε οφ τηε 

κιδσ╊ いLydiaう┻ (ere┸ John exπλαινσ ηισ δεσιρε το ενγαγε ιν τρανσαχτιοναλ λαβουρ τηρουγη domestic work in lieu of his hosts╆ support┸ alongside a mixture of pride in performing 
τηεσε τασκσ το α ηιγη στανδαρδ ψετ φεελινγσ οφ βεινγ α βυρδεν: 

Ι δο φεελ ιφ σοmεβοδψ ισ δοινγ γοοδ το mε, ιφ Ι αm αβλε το ρετυρν σοmετηινγ νιχε το them ) will do it┻ い┼う ) help around┸ you know like these guys were going to 
χολλεγεσ, ωορκινγ, ψου κνοω Ι ηαδ το mακε συρε τηε ηουσε ισ τιδψ, χοοκινγσ, shopping い┼う )t helped me a lot because ) was finding myself havινγ σοmετηινγ else to do rather than just stay there┻ い┼う And ) could do it to the best standards い┼う┻ Not that they forced me to do the shopping┸ but me myself ) say┸ ) do the shopping and )╆ll put the money on the table┸ so that people could see you are 
αλσο φεελινγ τηε παινσ τηεψ αρε γοινγ τηρουγη, βεχαυσε Ι ωασ α λιττλε βιτ οφ α βυρδεν 

τηερε. [ϑοην] 

Τηε τρανσαχτιοναλ αρρανγεmεντσ δεσχριβεδ σο φαρ ηαϖε βεεν οφ α ρελατιϖελψ 

στραιγητφορωαρδ νατυρε; χλεανινγ/ χοοκινγ ιν εξχηανγε φορ λοδγινγ ανδ σο ον. Τηερε αρε 

α νυmβερ οφ οτηερ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ ηοωεϖερ τηατ υνδερπιν ορ φαχιλιτατε συρϖιϖαλ ωιτηιν 

ποϖερτψ−λιϖελιηοοδσ, ανδ ιτ ισ το τηεσε τηατ τηε νεξτ σεχτιον νοω τυρνσ.  
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ς. Σηαρινγ λιϖελιηοοδσ: Σηαρινγ ωορκ, δοχυmεντσ ανδ βανκ αχχουντσ 

Ασ ουτλινεδ εαρλιερ, τηερε ισ χυρρεντλψ mυχη χελεβρατορψ χοmmενταρψ ρεγαρδινγ τηε benefits for individuals of becoming involved in the ╅sharing economy╆┻ An interesting 
ασπεχτ οφ ουρ ρεσεαρχη ισ τηατ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ χερταινλψ δο φαχιλιτατε τρανσαχτιοναλ 

συρϖιϖαλ φορ ιρρεγυλαρ mιγραντσ ανδ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ (ε.γ. mυλτιπλε οχχυπανχψ 

αρρανγεmεντσ το σηαρε ρεντ πριχεσ), βυτ τηε βενεφιτσ οφ συχη σηαρινγ δο νοτ υνιϖερσαλλψ 

αχχρυε το τηε mιγραντσ τηεmσελϖεσ.  

Wορκ ισ σοmετιmεσ σηαρεδ βψ α φριενδ/ αχθυαιντανχε οφ αν ιρρεγυλαρ mιγραντ ορ ρεφυσεδ 

ασψλυm σεεκερ το γιϖε α δεστιτυτε ινδιϖιδυαλ α χηανχε το εαρν σοmε mονεψ, ηοωεϖερ 

mεαγρε. Ασσαννε ηερε δεσχριβεσ ηοω ηισ φριενδ πασσεδ ον σοmε οφ ηισ ωορκ φορ α πορτιον 

οφ ηισ ωαγε: 

Α: Βασιχαλλψ ωηεν τηερε ωασ α ϕοβ he╆d say we╆ll share thισ ανδ ιφ ιτ ωασ α σmαλλερ job he╆d say┸ look that╆s what ) need doing )╆ll give you that┻  
Ι: Ανδ ιφ ψου χαν τηινκ αβουτ τηε ηουρσ ψου ωορκεδ, ωασ ιτ mινιmυm ωαγε? Wασ 

ιτ λεσσ?  

Α: Νο, λεσσ τηαν mινιmυm ωαγε. [Ασσαννε] 

 

Σοmε οφ τηεσε ωορκινγ αρρανγεmεντσ ωερε εναβλεδ τηρουγη ουρ παρτιχιπαντσ 

mασθυεραδινγ ασ λεγιτιmατε ωορκερσ ιν τηε ωορκ πλαχε (σιγνινγ α φαλσε ναmε), ωηερεασ 

οτηερ σιτυατιονσ ινϖολϖεδ τηε βορροωινγ οφ ιδεντιτψ δοχυmεντσ/ ωορκ παπερσ. Ιρρεγυλαρ 

mιγραντσ, ινχλυδινγ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ, ρουτινελψ λαχκ βοτη α ΝΙΝο ανδ τηε ιδεντιτψ 

παπερσ συχη ασ πασσπορτσ τηατ αρε ρεθυιρεδ φορ τηεm το λεγαλλψ αχχεσσ παιδ ωορκ. Subsequently┸ many will turn to those who can supply such papers through ╅sharing╆ 
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τηειρ ιδεντιτψ δοχυmεντσ. Ιν mανψ ωαψσ, χυρρεντ πολιχψ ενχουραγεσ τηε χριmιναλισατιον 

οφ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ ανδ στιmυλατεσ αν ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη φραυδυλεντ παπερσ, 

φακε ιδεντιτιεσ ανδ σηαρεδ ΝΙΝοσ αρε υσεδ βψ σοmε ιν ορδερ το αχχεσσ παιδ ωορκ το 

συρϖιϖε. Ιτ αλσο χρεατεσ φερτιλε γρουνδ φορ οστενσιβλε σολιδαριτψ το σλιδε ιντο εξπλοιτατιον 

ανδ υνφρεεδοm φορ τηε ρεχιπιεντ οφ α σηαρινγ αρρανγεmεντ, ασ ιλλυστρατεδ τηρουγη Frank╆s case┻  
Αλτηουγη ηε αχχεσσεδ ωορκ ασ α ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερ, Φρανκ ωασ ρεχειϖινγ σεχτιον 4 

(χασηλεσσ) συππορτ. Ηισ δεχισιον το σεεκ ωορκ ωασ σπαρκεδ βψ αν υργεντ νεεδ φορ χαση το 

ρεmιτ το ηισ φαmιλψ ιν Αφριχα φορ εmεργενχψ mεδιχαλ τρεατmεντ. Α φριενδ τοοκ πιτψ ον 

Φρανκ ανδ αλλοωεδ ηιm το υσε ηισ οων πασσπορτ, ΝΙΝο ανδ βανκ αχχουντ δεταιλσ σο Φρανκ 

χουλδ γετ αν αγενχψ ϕοβ ιν α χλοτηεσ διστριβυτιον ωαρεηουσε το σενδ mονεψ ηοmε: 

Σο, ατ τηισ mοmεντ, τηισ φριενδ οφ mινε ωηο γαϖε mε ηισ γενυινε παπερσ, σο ηε said man┸ )╆ve seen how much you have struggled い┼うthe only way ) can help you 
ισ το γιϖε ψου mψ παπερσ, γο ανδ φινδ ωορκ. [Φρανκ] 

Τηε ϕοβ ιτσελφ, ωηιλε πηψσιχαλλψ δεmανδινγ, ωασ παιδ ατ τηε Νατιοναλ Μινιmυm Wαγε φορ 

α 40 ηουρ ωεεκ ωιτη αππροπριατε βρεακσ, αmουντινγ το ≤200 α ωεεκ. Wηεν Φρανκ 

εντερεδ ιντο τηισ ρελατιονσηιπ, ηε διδ σο ιν τηε εξπεχτατιον τηατ ηισ φριενδ ωουλδ πασσ ον 

τηε ωαγεσ ηε εαρνεδ. Αφτερ α φεω mοντησ, ηοωεϖερ, τηε φριενδ τολδ Φρανκ ηε ωουλδ βε 

κεεπινγ ηαλφ οφ ηισ ωαγεσ ασ ηε ωασ νο λονγερ ρεχειϖινγ ϑοβσεεκερσ Αλλοωανχε ασ α ρεσυλτ of supposedly ╅working╆┻ At the time┸ Frank felt δεχειϖεδ ασ ηε χουλδ νοτ φρεελψ χονσεντ to subsequently imposed conditions that transformed his friend╆s apparent act of 
σολιδαριτψ ιντο α φινανχιαλλψ δεπενδεντ ρελατιονσηιπ; mορεοϖερ, τηισ υνφρεεδοm ωασ 

βυττρεσσεδ βψ Φρανκ ηαϖινγ νο χηοιχε βυτ το αχχεπτ τηεσε χονδιτιονσ δυε το ηισ 
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εξτρεmελψ ϖυλνεραβλε σιτυατιον τηατ ηισ φριενδ ωασ ιντιmατελψ αωαρε οφ ανδ αβυσεδ. )nstead of an employer being a direct perpetrator┸ Frank╆s exploitation experience was 
ατ τηε ηανδσ οφ ηισ φριενδ ασ α τηιρδ παρτψ λαβουρ ιντερmεδιαρψ: 

) was like the instrument for him to get money┻ So he couldn╆t go to work but he 
κνοωσ τηατ τηερε ισ σοmεονε ουτ τηερε, ωηο ισ ωορκινγ φορ ηιm ανδ ηε γετσ 

mονεψ ατ τηε ενδ οφ τηε ωεεκ. Ανδ Ι υσεδ το δο τηατ βεχαυσε Ι ηαϖε α φαmιλψ το 

συππορτ, Ι χαννοτ σtop because otherwise┼ he must have thought that this is the 
πρεψ τηατ Ι χαν υσε το, ψου κνοω, το γενερατε σοmε βιτ οφ ινχοmε.  

(aving accepted this new arrangement of effectively renting his friend╆s identity in 
ρετυρν φορ 50% οφ ηισ ωαγεσ, Φρανκ ϖερψ θυιχκλψ βεγαν το εξπεριενχε α φυρτηερ 

δεγραδατιον ιν τηε ρελατιονσηιπ ασ ηισ φριενδ περιοδιχαλλψ ανδ ωιτηουτ ωαρνινγ ωιτηηελδ 

εϖεν mορε mονεψ. Τηειρ ρελατιονσηιπ βεχαmε mορε αχριmονιουσ ανδ τηε φριενδ ωουλδ threaten to withdraw the papers or ╉γο το τηε χοmπανψ ανδ σαψ τηατ Ι στολε ηισ δοχυmεντσ 

ανδ τηατ Ι υσεδ τηεm το φινδ ωορκ╊┻ Frank commented that ╉ψου κνοω ωηεν ιτ χοmεσ το 

mονεψ; mονεψ ισ α σπιριτ, φριενδσηιπ ιτ βεχοmεσ σηακψ╊┻ 
Οτηερ σηαρινγ αρρανγεmεντσ οφ ΝΙΝοσ τακε α σεεmινγλψ mορε στραιγητφορωαρδ ρουτε, 

συχη ασ Γοϕο ωηο πυρχηασεδ α ΝΙΝο φροm α φριενδ φορ ≤50. Ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ 

ωιτηουτ λεαϖε το ρεmαιν χαννοτ οπεν α βανκ αχχουντ; ψετ εmπλοψερσ ορ αγενχιεσ ωιλλ 

τψπιχαλλψ ονλψ παψ ωορκερσ τηρουγη α βανκ τρανσαχτιον, λεαδινγ το τηε νεεδ το υσε 

ανοτηερ πerson╆s bank account┻ Although a sharing activity that can enable access to 
εαρντ mονεψ, τηε χο−υσε οφ α βανκ αχχουντ ισ αλσο α ρισκψ αχτιϖιτψ φορ ιρρεγυλαρ mιγραντσ 

ανδ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ ασ ιτ χαν mακε τηεm ϖυλνεραβλε το λοσινγ χοντρολ οϖερ τηειρ 

ωαγεσ (Βυρνεττ ανδ Wηψτε 2010).  
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Ιν εξτρεmε σιτυατιονσ, συχη ασ ωιτη Λψδια ωηο ωασ τραφφιχκεδ ιντο τηε ΥΚ, τηε βανκ 

αχχουντ οφ α ρελατιϖε ωασ υσεδ το σιπηον οφφ αλλ ωαγεσ ανδ Λψδια ωασ λεδ το βελιεϖε τηε 

mονεψ ισ βεινγ σαϖεδ υπ φορ α βιγ παψ−ουτ ον λεαϖινγ τηε ωορκ σιτυατιον ιν ορδερ το 

φινανχε ηερ φυτυρε εδυχατιον: 

Because ) didn╆t have an account my cousin suggested that the money would be paid into his account because that╆s what all the people who come here do┻ い┼う 
Τηεν τηεψ τολδ mε τηισ φαmιλψ ισ παψινγ ≤1,600 φορ mε, βψ τηεν Ι ωασ γεττινγ α 

λιττλε βιτ mαδ. Ανδ τηεν τηεψ τολδ mε ωελλ, τηεψ αρε παψινγ τηατ mονεψ βυτ αν 

ινσυρανχε νυmβερ χοστσ ψου α λοτ οφ mονεψ βεχαυσε ψου αρε υσινγ τηειρ ινσυρανχε 

νυmβερ ανδ τηεν, τηειρ βανκ αχχουντ αλσο χοστσ mε. Βυτ νοω ωηεν Ι ρεαλισε τηεψ 

οϖερ ωορκεδ mε α λοτ. [Λψδια] 

So┸ while some examples of lodgings or food support may approximate a ╅true gift╆ in the 
ινιτιαλ πηασε, φορ mανψ ιν ουρ ρεσεαρχη τηερε ωασ τηε φαιρλψ σωιφτ σηιφτ το α τρανσαχτιοναλ 

εξχηανγε ωιτηιν σηαρινγ αρρανγεmεντσ, ανδ τηε χρεεπινγ σλιδε ιντο mορε εξπλοιτατιϖε relationships as ╅guests╆ enter a ╅tunnel of entrapment╆ (Μοργαν ανδ Ολσεν 2009). Τηε 

νεξτ σεχτιον εξπλορεσ σοmε οφ τηε ετηιχαλ ανδ mοραλ ϖαλυεσ υνδερπιννινγ συχη 

σιτυατιονσ.  

VI┻ Moral spheres┺ ╅Famιλψ−like╆ relationships and faith  

Φαmιλψ−λικε ρελατιονσηιπσ αρε οφτεν δεπιχτεδ ορ ψεαρνεδ φορ βψ δοmεστιχ λαβουρερσ ανδ 

χαρε ωορκερσ ιν παρτιχυλαρ. Τηισ ισ ρελατεδ το τηε σπαχε οφ λαβουρινγ φορ δοmεστιχ 

ωορκερσ βεινγ ινφυσεδ ωιτη χοmπλεξ χυλτυραλ ανδ σψmβολιχ φορmσ οφ εξχηανγε; ασ invoked through the phrase ╅moral economy╆ ゅsee )ntroductionょ. Γιϖεν τηε διφφιχυλτψ ιν defining ╅morality╆ some authors have suggested focusing on τρυστ ασ τηε χριτιχαλ 
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mεδιυm φορ αλλ εξχηανγεσ; τρυστ ανδ mοραλ νορmσ τηερεφορε οφτεν παιρ τογετηερ 

(Ηολλινγσωορτη 2006). 

Ροσε χλεαρλψ δεπιχτσ τρυστ εmεργινγ φροm α φαmιλψ−λικε σιτυατιον αφτερ βεινγ τακεν ιν βψ 

αν ελδερλψ ωοmαν φολλοωινγ α περιοδ οφ ηοmελεσσνεσσ. Ροσε ρεπεατεδλψ υσεσ τηε ωορδ ╅relative╆ and seems to exhibit gratitude fορ τηε τρανσαχτιοναλ λαβουρινγ σιτυατιον σηε 

φινδσ ηερσελφ ιν: 

Ι ωασ λικε α ρελατιϖε ρεαλλψ. Ι ωασ λικε α ρελατιϖε ιν τηε ηουσε. Wηενεϖερ νεεδεδ το 

βυψ ανψτηινγ σηε ωασ γιϖινγ mε mονεψ βυτ νοτ λικε ωαγεσ ορ ανψτηινγ. Σηε ωασ 

γιϖινγ mε mονεψ χαν βυψ... χαν βυψ χλοτηεσ σηε ωαντ τηισ, δο τηισ, τηινγσ λικε τηατ 

βυτ νοτ α ϕοβ. [Ροσε] 

Γρατιτυδε ισ ονε οφ τηε εmοτιονσ φρεθυεντλψ αλιγνεδ το τηε mοραλ εχονοmψ, αλονγσιδε 

νοτιονσ οφ δυτψ, δεφερενχε ανδ φαmιλιαλ ρεσπονσιβιλιτψ. Ροσε αππεαρσ το ϕυστιφψ τηε λαχκ οφ 

παψ βψ υνδερστανδινγ ηερ αρρανγεmεντ ασ λικε α φαmιλψ σετ υπ ωιτη χονχοmιταντ νοτιονσ of ╅family duty╆, βυτ αλσο ηερ χυλτυραλ χονστρυχτιον οφ ιτ βεινγ χοmmον φορ α ψουνγερ 

ρελατιϖε το βε σοmεωηατ δεφερεντ ανδ χαρε φυλλ τιmε φορ αν ολδερ ρελατιϖε. Ιν ηερ 

δισχυσσιον οφ τηε mοραλ εχονοmψ, Νρε (2008) νοτεσ τηατ ηουσεηολδ οωνερσ τψπιχαλλψ 

αττεmπτ το τρανσφορm ωηατ mιγητ οτηερωισε βε α χοντραχτυαλ εmπλοψmεντ ρελατιονσηιπ into a ╉moral and gift relationship┸ where it is out of gratitude┸ familial duty and 
αφφεχτιον τηατ ωορκερσ σηουλδ περφορm τηειρ ϕοβσ ανδ νοτ φορ εχονοmic benefit╊ ゅp┻なになょ┻ 
Τηε εξπεχτατιονσ οφ συππορτ φροm βλοοδ φαmιλψ mεmβερσ ωερε σοmετιmεσ mεντιονεδ βψ 

παρτιχιπαντσ ιν ουρ στυδψ ‒ φαmιλψ δυτψ εξπεχτεδ το φλοω βοτη ωαψσ − βυτ ιφ τηεσε 

ρελατιονσηιπσ προϖεδ νοτ το οφφερ ηοπεδ−φορ συππορτ, πεοπλε ρεαδιλψ σποκε οφ βροαδερ 

νετωορκσ οφ χο−ετηνιχ ανδ χο−language groups who represent ╅fictive kin╆ (Καρνερ 1998) 
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support┻ Ada describes her network of asylum acquaintances as ╉mψ βεστ φριενδσ, πεοπλε 

Ι αm ϖερψ χλοσε το, τηεψ φαmιλψ╊┻ Yet ╅fictive kin╆ relations for migrants shouldn╆t only be 
σεεν το ρεσιδε αmονγ χο−ετηνιχ ανδ χο−λανγυαγε νετωορκσ. Ονε οφ τηε στρικινγ φεατυρεσ 

οφ τηε συρϖιϖαλ ταχτιχσ οφ δεστιτυτε ιρρεγυλαρ mιγραντσ ισ τηατ τηεψ mαψ βεχοmε ρεχιπιεντσ of ╅gifted╆ support from civil society organisations ゅε.γ. σηορτ−τερm ηουσινγ συππορτ 

οφφερεδ βψ πρεδοmιναντλψ ωηιτε Βριτιση ϖολυντεερσ) ωηο mαψ βε mοτιϖατεδ το αχτ ωιτηιν 

α σιmιλαρ νοτιον οφ ╅responsibility for another╆, βυτ ονε νοτ δετερmινεδ βψ σηαρεδ 

ετηνιχιτψ. Τηε χασε οφ Ροσε αβοϖε βεινγ τακεν ιν βψ αν ελδερλψ ωηιτε Βριτιση ωοmαν τηατ she met through a Women╆s )nstitute group is a less−οργανισεδ ανδ mορε οϖερτλψ 

τρανσαχτιοναλ ϖερσιον οφ τηισ.  

Ιτ ισ αλσο ιmπορταντ το νοτε τηατ διφφερεντ−ετηνιχιτψ συππορτ mιγητ βε mορε αττραχτιϖε το 

ινδιϖιδυαλσ δυε το τηε οmνιπρεσεντ φεαρ οφ δισχλοσυρε φορ αν ιρρεγυλαρ mιγραντ τηατ 

εροδεσ σοχιαλ ρελατιονσηιπσ αmονγ χο−ετηνιχ χοmmυνιτιεσ (Σιγονα 2012). Αλτηουγη χο−

ετηνιχ ινδιϖιδυαλσ mαψ σηαρε α χοmmον πρεχαριουσνεσσ; ισολατιον ανδ α πρεσσινγ νεεδ 

το προτεχτ περσοναλ σεχυριτy dominates irregular migrants╆ lives┻ )t is in such contexts 
τηατ φιχτιϖε−κιν ρελατιονσηιπσ φορ ιρρεγυλαρ mιγραντσ χαν ινϖολϖε διφφερεντ ετηνιχιτψ 

ινδιϖιδυαλσ, οφτεν φαχιλιτατεδ βψ χιϖιλ σοχιετψ προϕεχτσ6 ορ φαιτη−βασεδ ινιτιατιϖεσ (σεε 

βελοω). Wε χοντενδ τηερε ισ α χοmπλεξ ετηιχσ οφ ϖιρτυε οπερατινγ ωηεν σεεmινγλψ 

δισταντ ινδιϖιδυαλσ (ε.γ. σηορτ−στοπ ωηιτε Βριτιση ϖολυντεερ ηοστσ) οφφερ σοmε κινδ οφ 

σηαρινγ−συππορτ το δεστιτυτε ινδιϖιδυαλσ. Τηισ mαψ βεγιν ασ α mορε φυνχτιοναλ ╅humanitarian caring╆ (Σλοτε 2000) for ╅the other╆ δριϖεν βψ χοmπασσιον φορ στρανγερσ, 

                                                           
6 Ιτ ισ σαδ το νοτε τηατ τηισ αλρεαδψ φαιρλψ λιmιτεδ συππορτ τηατ ϖυλνεραβλε mιγραντσ αχχεσσ τηρουγη 

ϖολυνταρψ σεχτορ οργανισατιονσ ισ φυρτηερ βεχοmινγ mορε ινσεχυρε ασ τηε ΥΚ πυβλιχ εξπενδιτυρε χυτσ βιτε. 

Αγενχιεσ προϖιδινγ τεmποραρψ σηελτερ ανδ βασιχ νεχεσσιτιεσ φορ δεστιτυτε mιγραντσ αρε βεινγ φορχεδ το 

ρεδυχε τηειρ σερϖιχεσ ασ λοχαλ αυτηοριτψ φυνδινγ ισ χυτ ορ ωιτηδραων.  
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but can then morph into something more akin to ╅intimate caring╆ despite no history of 
προξιmατε περσοναλ ρελατιονσ βετωεεν τηε παρτιεσ.   

Ψετ νοτ αλλ στοριεσ οφ φιχτιϖε−κιν ρελατιονσηιπσ αρε ποσιτιϖε ιν τηε mοραλ εχονοmψ οφ 

ηουσεηολδσ. Βοτη τηε ηιστοριαν Ε.Π. Τηοmπσον (1971) ανδ τηε πολιτιχαλ σχιεντιστ ϑαmεσ 

Σχοττ (1976) υνδερστοοδ τηε mοραλ εχονοmψ το ρελατε το εχονοmιχ ινϕυστιχε ανδ 

εξπλοιτατιον; on occasions related to the powerful obligation to share in ╅peasant economies╆7┻ Jay╆s story illustrates the slide from a personal relationship within a family 
σεττινγ το εξτρεmε εξπλοιτατιον ανδ υνφρεεδοm. ϑαψ ωασ α ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερ ωηεν 

ηε σταρτεδ α ροmαντιχ ρελατιονσηιπ ωιτη α Βριτιση ωοmαν. Αφτερ σεϖεραλ mοντησ, ωηεν 

σηε θυεστιονεδ ηισ χοντινυινγ λαχκ οφ mονεψ, ηε ρεϖεαλεδ το ηερ τηατ ηε ωασ α ρεφυσεδ 

ασψλυm σεεκερ βαρρεδ φροm ωορκινγ ανδ ωασ σταψινγ ωιτη α φριενδ ατ ωηιχη ποιντ σηε 

ινϖιτεδ ηιm το λιϖε ωιτη ηερ. Βυτ ωηεν ηε mοϖεδ ιν ηε φουνδ σηε ηαδ τωο χηιλδρεν ωιτη 

πηψσιχαλ δισαβιλιτιεσ ανδ ωασ ιmmεδιατελψ εξπεχτεδ το τακε ον α ρολε ασ χαρερ, χλεανερ 

ανδ χοοκ, ανδ βε ον χαλλ φορ σεξ ιν ρετυρν φορ φοοδ ανδ αχχοmmοδατιον. Wηεν ϑαψ τριεδ το 

νεγοτιατε αν ιmπροϖεmεντ ιν ηισ χονδιτιονσ, ηε ωασ χοερχεδ το ωορκ ωιτηουτ παψ 

τηρουγη τηε τηρεατ οφ δενυνχιατιον: 

Ατ φιρστ Ι ηαδ α γοοδ ρελατιονσηιπ βυτ σηε ενδεδ υπ mιστρεατινγ mε, ωορκινγ φορ 

ηερ, λοοκινγ αφτερ τηε κιδσ, σηε νεϖερ παιδ mε, σηε υσεδ το τελλ mε σοmετιmεσ ‒ ╅oh 
ψου φυχκινγ Αφριχαν ιφ ψου δο ανψτηινγ Ι ωιλλ χαλλ τηε ιmmιγρατιον οφφιχε ανδ τηεψ will send you back to your country╆┻ い┼う ) told her ) thought we were in a 
ρελατιονσηιπ, ψου ανδ mε, βυτ ψου ενδ υπ υσινγ mε λικε ψουρ χαρερ φορ τηε κιδσ, )╆m ηερε το βε ωιτη ψου ασ φαmιλψ τογετηερ. [ϑαψ] 

                                                           
7 Ανδ mορε ρεχεντλψ Dιδιερ Φασσιν (2005) ηασ υσεδ τηεσε ιδεασ οφ ινϕυστιχε το αναλψσε χοντεmποραρψ 

Φρενχη ιmmιγρατιον πολιχιεσ φροm α mοραλ εχονοmψ περσπεχτιϖε. 
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Jay╆s articulation of his desire to be ╅as a family╆ comes through clearly┸ yet he is confronted over time with the woman╆s negative ethical response┹ that of racism┻ Jay╆s 
χασε ισ α χλεαρ εξαmπλε οφ ηοω mοραλ εχονοmιεσ νοτ ονλψ ινϖοκε πρε−εξιστινγ νορmσ ανδ 

ρελατιονσηιπσ (ινϖολϖινγ ποωερ, ιδεασ οφ φιχτιϖε κινσηιπ ετχ); τηεψ αλσο ρεπροδυχε 

σψστεmσ οφ συρϖιϖαλ ανδ εξπλοιτατιον τηατ αρε οφτεν ονλψ συρφαχε δεεπ ιν πρεχαριουσ 

ηουσεηολδσ.  Σοmετιmεσ παρτιχιπαντσ ιν ουρ ρεσεαρχη ϕυστιφιεδ συχη εξπλοιτατιον ασ α ╅best of the worst╆ situation┹ so for example Ada understood her severe underpayment of ｚなど a day for childcare as the ╅going rate╆ for informal childcare and better than 
νοτηινγ. Τηε νοτιον οφ τεmποραλιτψ ισ ιmπορταντ το νοτε ηερε ανδ το σεε λαβουρινγ 

προχεσσεσ οϖερ τιmε ρατηερ τηαν στατιχ εϖεντσ. Ιν τηισ σενσε, σεϖεραλ παρτιχιπαντσ ιν ουρ study discussed ╅serving╆ time in exploitative transactional situations in the hope that 
τηεψ ωιλλ εναβλε τηεm το ρεmιτ mονεψ, φυνδ λεγαλ εξπενσεσ, ασσιστ ιν τηε πυρσυιτ οφ 

ιντεργενερατιοναλ σεχυριτψ ανδ το ποτεντιαλλψ αχτ ασ σπρινγβοαρδσ φορ βεττερ λαβουρ 

ρελατιονσ ιν τηε φυτυρε. Βαστια ανδ ΜχΓρατη (2011) frame this idea as the ╅migrant project╆ − mοϖεmεντ αχροσσ τιmε, νοτ ϕυστ σπαχε ‒ ιν υνδερστανδινγ ενγαγεmεντ ιν 

υνφρεε λαβουρ ασ α mεανσ το αχηιεϖε α βεττερ φυτυρε. Σιmιλαρλψ ιν ουρ ρεσεαρχη, δεσπιτε 

κνοωινγ τηεψ ωερε βεινγ εξπλοιτεδ τηρουγη τρανσαχτιοναλ λαβουρ, ιν mανψ χασεσ 

ωορκερσ αρε ωειγηινγ υπ mυχη λονγερ, λιφελονγ γοαλσ ανδ αmβιτιονσ. Σοmε σεεm το mακε the ╅rational╆ decision to accept an exploitative sharing arrangement as part of ╅Faustian bargain╆ ゅWood┸ にどどぬょ of survival in the present and an orientation of ╅better to be with the devil you know╆┻ We finally now moϖε ον το δισχυσσινγ ανοτηερ σιγνιφιχαντ δψναmιχ 

ιν τηε νεγοτιατιον οφ συππορτ φορ δεστιτυτε mιγραντσ; τηατ οφ φαιτη. 

Many writers have commented on ╅norms of trust and reciprocity╆ between people that 
χαν αφφεχτ εξχηανγε πραχτιχεσ (ε.γ. Ηαρτ 2008). Φαιτη ανδ ρελιγιον προϖιδεδ αν ιmπορταντ 
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framework for some of our participants when discussing an initial period of ╅no−στρινγσ attached╆ food and housing gifted support┻ Gallant and Rose here both invoke the faith of 
τηειρ βενεφαχτορσ ασ ιmπορταντ το τηε γενερατιον οφ τρυστ: 

Ηε ωασ α ρεαλλψ γοοδ Μυσλιm, ρεαλλψ γοοδ Μυσλιm ανδ Ι ρεαλλψ αππρεχιατε ηισ ηελπ. 

Ηε σαψσ ψου ηαϖε το χοmε ανδ λιϖε ωιτη mε. Ι ωιλλ γιϖε ψου ϕοβ, Ι ωιλλ τακε ψου το 

ωορκ ανδ ψου ηαϖε το χοmε ωιτη mε. Ηε κνεω Ι αm ηοmελεσσ ϕοβλεσσ, παπερλεσσ, friendless┸ ) have nothing┻ い┼う (e helped me┸ in the sake of god┻ (e wasn╆t 
εξπεχτινγ ανψτηινγ φροm mε βαχκ. Ανδ ηε διδ τηε βεστ φορ mε. Ηε ταυγητ mε τηε 

ρελιγιον. [Γαλλαντ] 

Τηεψ ωερε ϕυστ Χηριστιανσ, τηεψ ωερε ϕυστ Χηριστιανσ ηελπινγ α φελλοω Χηριστιαν. 

[Ροσε] 

Φαιτη αππεαρσ το βε χεντραλ το ιδεασ οφ τρυστ ανδ ρεχιπροχιτψ φορ τηεσε ινδιϖιδυαλσ, σιmιλαρ 

το ωηατ Χλοκε (2011) ηασ χαλλεδ ╅theo−ethics╆. Τηισ δισχουρσε αρουνδ ποσιτιϖε τηεο−ετηιχσ through enactment of the ╅love of the poor╆ is not┸ however┸ withoυτ ιτσ χριτιχσ. Λανχιονε 

(2014) συγγεστσ ποστσεχυλαρ σχηολαρσηιπ υνχριτιχαλλψ ενγαγεσ ωιτη τηε λοϖε ναρρατιϖε 

ωηιχη αχτσ το χονχεαλ τηε χονδιτιοναλ ανδ σοmετιmεσ δεmεανινγ νατυρε οφ ασσιστανχε 

εξπεριενχεδ βψ ρεχιπιεντσ οφ φαιτη βασεδ συππορτ; ρεχιπιεντσ βεing cast as ╅souls to be redeemed╆┻ Tino hints at this more critical stance when discussing the fallout from his 
εξπεριενχε οφ not being paid wages by a man he╆d met at church who arranged 
χονστρυχτιον ωορκ φορ ηιm. Ηε ηερε ραισεσ τηε ισσυε οφ υνσχρυπυλουσ εmπλοψερσ βεινγ 

αβλε το σηρουδ τηεmσελϖεσ ιν α τηεο−ετηιχαλλψ ριχη ενϖιρονmεντ (α χηυρχη ιν τηισ 

ινστανχε) το τακε αδϖανταγε οφ πεοπλε ατ ηιγηλψ ϖυλνεραβλε ποιντσ ιν τηειρ λιϖεσ: 
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Σο λικε τηε χηυρχηεσ τηεψ αρε σχαττερεδ αλλ οϖερ σο τηεψ κνοω τηατ πεοπλε, ατ α time of need┸ that╆s when you are more spiritual┸ so they know people who are 
γοινγ το χηυρχη αρε ϖυλνεραβλε. [Τινο]  

Τηισ σεχτιον ηασ ρεϖεαλεδ βοτη τηε σοχιαλ εmβεδδεδνεσσ οφ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ ανδ τηε 

εξπλοιτατιϖε ιντερ−περσοναλ ρελατιονσηιπσ ωιτηιν irregular migrants╆ lives┸ but these 
σηουλδν∋τ σηιελδ υσ φροm αλσο αχκνοωλεδγινγ τηε στρυχτυραλ προδυχτιον οφ συσχεπτιβιλιτψ 

το ιmβαλανχεδ λαβουρ ρελατιονσ. Τηε ρεστριχτιϖε ιmmιγρατιον ανδ ασψλυm πολιχιεσ 

ουτλινεδ ιν σεχτιον ΙΙ πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν χρεατινγ α χοmπλεξ σοχιο−λεγαλ differentiation of migrants╆ rights┸ and thus mακε τηε ΥΚ γοϖερνmεντ χοmπλιχιτ ιν τηε 

χρεατιον οφ α ϖυλνεραβλε ωορκφορχε (σεε αλσο Dε Γενοϖα 2002, Χαστλεσ 2013). Ασ ωε ηαϖε 

αργυεδ ελσεωηερε (Λεωισ ετ αλ, 2014) τηε χονχεπτ οφ ηψπερ−πρεχαριτψ, ενχοmπασσινγ 

mυλτι−λαψερεδ, τρανσνατιοναλ πρεσσυρεσ τηρουγη τιmε ανδ αχροσσ διφφερεντ σπαχεσ, σηουλδ 

βε λινκεδ το τηε ρολε οφ τηε στατε ιν πυσηινγ ηψπερ−πρεχαριουσ mιγραντσ ιντο 

τρανσαχτιοναλ ρελατιονσ το αϖοιδ τηε παιδ λαβουρ mαρκετ ωηερε τηεψ ρισκ δετεχτιον ανδ 

δεπορτατιον. 

  

ςΙΙ. Χονχλυδινγ τηουγητσ 

 

Wε βεγαν τηισ αρτιχλε βψ συγγεστινγ τηατ ωριτινγ ον τηε χοντεmποραρψ ηιγηλψ αχχλαιmεδ ╅sharing economy╆ trumpets the tech−σαϖϖψ πραχτιχεσ οφ τηε Μιλλεννιαλ γενερατιον ψετ ισ 

ρελατιϖελψ σιλεντ ον τηε mορε mυνδανε σηαρινγ εξπεριενχεσ οφ τηε λαβουρινγ πρεχαριατ, 

ανδ ωουλδ δο ωελλ το βε χογνισαντ οφ α ρελατιϖελψ λονγ λινεαγε οφ αττεντιον ωιτηιν 

αντηροπολογιχαλ ανδ ινφορmαλ σεχτορ λιτερατυρε ωηιχη ηιγηλιγητσ τηε ιmπορτανχε οφ 
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σηαρινγ, ρεχιπροχιτψ ανδ γιφτ−εξχηανγε φορ χοπινγ στρατεγιεσ οφ mαργιναλισεδ γρουπσ. Τηισ 

αρτιχλε δεmονστρατεσ τηε συρϖιϖαλ πραχτιχεσ οφ α ηιγηλψ ϖυλνεραβλε συβ−σεχτορ οφ mιγραντσ 

ιν τηε ΥΚ ‒ ιρρεγυλαρ mιγραντσ ινχλυδινγ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ. Τηε λιϖεσ οφ ιρρεγυλαρ 

mιγραντσ ανδ ασψλυm σεεκερσ φολλοωινγ ϖισα−οϖερσταψινγ ορ ασψλυm ρεφυσαλ σωιφτλψ 

βεχοmε συρϖιϖαλ−οριεντεδ. Ιν τηε αβσενχε οφ τηε ριγητ το ωορκ, ορ στατε προϖισιον, 

ινδιϖιδυαλσ ιν ουρ ρεσεαρχη αχχεσσεδ ϖιταλ συππορτ τηρουγη ινφορmαλ νετωορκσ, frequently of a sharing and ╅transactional╆ type where food and housing is provided in 
εξχηανγε φορ ειτηερ αν εξπλιχιτ ορ ιmπλιχιτ εξπεχτατιον οφ ρετυρν. Προξιmατε χαρε φορ 

ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ ισ σεεν το χοmε φροm χο−ετηνιχ/ χο−λανγυαγε νετωορκσ βυτ αλσο 

ϖολυνταρψ σεχτορ, χοmmυνιτψ οφ ιντερεστ ανδ φαιτη−βασεδ αχτορσ. Μυλτιπλε mοραλ 

εχονοmιεσ οπερατε αmονγ ιρρεγυλαρ mιγραντσ ανδ ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερσ οφφερινγ 

ηιγηερ λεϖελσ οφ χαρε τηαν τηατ προϖιδεδ βψ α στατε τηατ ιντεντιοναλλψ ρεmοϖεσ mεανσ φορ 

αχηιεϖινγ α λεγαλ λιϖελιηοοδ. Τηισ φορmσ α ηψπερ−exploitable pool of ╅illegalised╆ ανδ 

υνπροτεχτεδ λαβουρ (Λεωισ ανδ Wαιτε 2015). Γιϖινγ ασψλυm σεεκερσ τηε ριγητ το ωορκ 

ωουλδ προϖιδε αν ιmπορταντ σταρτινγ ποιντ φορ ρεδυχινγ τηειρ συσχεπτιβιλιτψ το φορχεδ 

λαβουρ.  

Ψετ ινδιϖιδυαλσ οφφερινγ συππορτ ειτηερ ιν χο−ετηνιχ/ χο−λανγυαγε νετωορκσ ορ ωιτηιν τηε shadow state ╅Big Society╆ are themselves often part of the labouring precariat with stretched means┻ Their ╅relations of proximity╆ or ゅtheo−)ετηιχαλ δεσιρε το συππορτ destitute individuals don╆t automatically provide a ╅natural scene of moral virtue╆ 
(Βαρνεττ ανδ Λανδ 2007) nor unquestionable spaces of ╅moral citizenship╆ (Σχηερϖιση, O╆(erlihy┸ and (avens にどどにょ┻ Αν ινσεπαραβιλιτψ οφ γιϖινγ ανδ ρεχειϖινγ ιν mοραλ 

εχονοmιεσ οφ χονστραινεδ ηουσεηολδσ ανδ νετωορκσ τηερεφορε γιϖεσ ρισε το τρανσαχτιοναλ 

λαβουρ ανδ ρελατιονσηιπσ. Αλτηουγη σοmετιmεσ πορτραψεδ ασ ποσιτιϖε, ωε αλσο 
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ενχουντερεδ mανψ γρεψ αρεασ οφ σο−called ╅mutuality╆ wherein these relations are 
αλωαψσ σπατιο−τεmποραλλψ χοντινγεντ ανδ χαν σλιδε ιντο χοερχιϖενεσσ ανδ αβυσε. 

Τρανσαχτιοναλ συππορτ ισ τηερεφορε δουβλε−εδγεδ φορ ιρρεγυλαρ mιγραντσ; ϖιταλ το κεεπ 

στατε−προδυχεδ σταρϖατιον ανδ ηοmελεσσνεσσ ατ βαψ, βυτ αλσο λαχεδ ωιτη ρελατιονσ οφ 

δεπενδενχψ τηατ χαν δεϖελοπ ιντο φεελινγσ οφ ρεστριχτεδ χηοιχε ορ εντραπmεντ. Τηε 

οϖεραλλ αργυmεντ εmεργινγ φροm τηισ παπερ ισ το ασσερτ τηατ τηε mοραλ εχονοmιεσ οφ 

γιφτινγ ανδ σηαρινγ χρεατε ανδ ρεπροδυχε παρτιχυλαρ σοχιαλ στρυχτυρεσ, χυλτυραλ νορmσ 

ανδ ρελατιονσηιπσ ωηιχη ποσιτιον πεοπλε αλονγ α σπεχτρυm οφ ρελατιϖε φρεεδοm ανδ 

mυτυαλ βενεφιτσ το σερϖιλιτψ, υνφρεεδοm ανδ εντραπmεντ. Φροm τηισ κεψ φινδινγ, ωε χλοσε 

βψ mακινγ α νυmβερ οφ ιντερϖεντιονσ τηατ ωιλλ φυρτηερ τηε φιελδ οφ λαβουρ γεογραπηιεσ 

ανδ ρελατεδ στυδιεσ οφ υνφρεε ανδ φορχεδ λαβουρ. 

Φιρστ, τρανσαχτιοναλ λαβουρ ανδ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ σηουλδ βε σεεν ωιτηιν α σπεχτρυm οφ 

λαβουρινγ εξπεριενχεσ; νοτ ασ σιτυατιονσ γραϖιτατινγ τοωαρδσ ονε ορ οτηερ βιναρψ πολε οφ benevolent hospitality【 ╆true gifts╆ or ubiquitous unfreedom┻ As with recent observations of a ╅continuum of exploitation╆ ゅsee Skřivánková にどなどょ, τρανσαχτιοναλ 

λαβουρ ανδ ασσοχιατεδ σηαρινγ πραχτιχεσ χαν αλσο βε υνδερστοοδ ασ ποσιτιονεδ αλονγ α 

βροαδ σπεχτρυm ιν ρεσπονσε το mυλτιπλε στρυχτυραλ ανδ ιντερ−περσοναλ δψναmιχσ. Structural affects such as immigration regimes creating ╅illegality╆┸ deportability and 
ενφορχεδ δεστιτυτιον αρε λικελψ το αχτ ιν χοmβινατιον ωιτη α σετ οφ mορε ιντερ−περσοναλ 

σηαπερσ συχη ασ ηοστσ αχτινγ πυρελψ αλτρυιστιχαλλψ ορ ωιτη α χρεεπινγ δεσιρε το εξτραχτ ╅value╆ from the guest┻ Outcomes of transactional exchanges and sharing activities for 

ιρρεγυλαρ mιγραντσ αρε χονσεθυεντλψ χοντινγεντ ανδ χηανγεαβλε; τηερε ισ νο χλεαρ λινε 

βετωεεν ηοσπιταλιτψ ανδ υνφρεεδοm ιν τηεσε χοντεξτσ. 
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Second┸ similar to Samer╆s ゅにどどのょ point that some informal economic relations are not 
ασ προγρεσσιϖε ασ οφτεν ιmαγινεδ ιν τερmσ οφ δισρυπτινγ δαmαγινγ ηεγεmονιχ 

χαπιταλισm; ωε χριτιθυε τηε χελεβρατορψ ανδ ηιγηερ mοραλ πλανε ιντερπρετατιον οφ 

τρανσαχτιοναλ συππορτ ανδ σηαρινγ αχτιϖιτιεσ φορ δεστιτυτε ινδιϖιδυαλσ, ωηετηερ ιτ 

εmανατεσ φροm ωιτηιν ετηνιχ ενχλαϖεσ ορ φροm ουτσιδε τηεσε σπαχεσ. Τηε νοτιον τηατ social and material resources are benevolently pooled and shared amidst the ╅lumpen 
ηαϖε−nots╆ assumes these groups are able to patch over the structural inequalities resulting from the UK╆s prevailing neoliberal economy ανδ ρεστριχτιϖε ιmmιγρατιον ανδ asylum policies┻ As our article╆s cataloguing of coercion and exploitation within 
τρανσαχτιοναλ ανδ σηαρινγ ρελατιονσηιπσ ηασ σηοων, τηισ ισ θυιτε πατεντλψ νοτ τηε χασε. 

Wε ηαϖε δεmονστρατεδ τηατ τηερε ισ σοmετηινγ ϖερψ παρτιχυλαρ, ανδ ινσιδιουσ, αβουτ 

ηοω ΥΚ γοϖερνmεντσ ηαϖε σηαπεδ τηε λιϖεσ οφ ασψλυm σεεκερσ. Τηισ ηασ λεδ το υνιθυε 

στρυχτυραλ ανδ σοχιο−σπατιαλ προχεσσεσ ανδ χρεατεδ τηε νεεδ φορ τηε κινδ οφ εξχηανγε, 

σολιδαριτψ, εξπλοιτατιον ανδ χουντερ−ποωερ δοχυmεντεδ ιν τηισ παπερ. Ηοωεϖερ, τηε 

ρεαλιτψ οφ τηε ηψπερ−πρεχαριτψ οφ ιρρεγυλαρ mιγραντσ ισ τηατ αλτηουγη λεγαλλψ mανψ οφ τηειρ exploitative transactional experiences would fall within one or more of the )LO╆s なな 
ινδιχατορσ οφ φορχεδ λαβουρ (ΙΛΟ 2012, ε.γ. τηε αβυσε οφ ϖυλνεραβιλιτψ οφ χοmπροmισεδ 

σοχιο−λεγαλ στατυσ, ορ τηε ωιτηηολδινγ οφ ωαγεσ), συχη σιτυατιονσ ‒ εϖεν ιφ χοερχιϖελψ 

εξπεριενχεδ − offered vital survival mechanisms to cope with ╅volatility and vulnerability╆ (Βερνερ, Μερχεδεσ Γοmεζ, ανδ Κνορρινγα 2012) ιν τηε αβσενχε οφ ανψ 

οτηερ λεγαλ ορ σοχιο−χυλτυραλ προτεχτιον. 

Τηιρδ, ωε συγγεστ τηε διστινχτιον βετωεεν ηουσε γυεστ ανδ παιδ ορ υνπαιδ δοmεστιχ 

ωορκερ ισ α υσεφυλ ονε τηατ σηουλδ βε δραων ουτ mορε ιν τηε λιτερατυρε. Αλτηουγη 

οϖερλαππινγ εξπεριενχεσ, τηερε αρε οφτεν συβτλε διφφερενχεσ βετωεεν, φορ εξαmπλε, α 
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δεστιτυτε ρεφυσεδ ασψλυm σεεκερ ωηο βεχοmεσ α ηουσε γυεστ ανδ α mιγραντ ωορκερ ωηο 

ισ α παιδ δοmεστιχ λαβουρερ. Τηεσε διφφερενχεσ mιγητ βε ρελατεδ το ασπεχτσ οφ σοχιο−λεγαλ 

στατυσ ανδ mιγρατιον χοντεξτ τηατ χοmπουνδ το χρεατε mυλτι−διmενσιοναλ ινσεχυριτιεσ and contribute to the refused asylum seeker╆s compulsion to engage in transactional 
λαβουρ. Τηεσε σορτσ οφ εmεργινγ ανδ χοντινγεντ εξπεριενχεσ ωιτηιν ηουσεηολδ mοραλ 

εχονοmιεσ αρε τηερεφορε mορε λικελψ το βε ταιντεδ βψ φεελινγσ οφ χοερχιον, εντραπmεντ 

ανδ σερϖιλιτψ φορ ιρρεγυλαρ mιγραντσ τηαν παιδ δοmεστιχ ωορκερσ.    

Ουρ αργυmεντ το χοmπλιχατε λαβουρ γεογραπηιεσ ανδ υνδερστανδινγσ οφ υνφρεεδοm 

τηρουγη εξπλορατιονσ οφ τρανσαχτιοναλ λαβουρ ρελατιονσ αλσο σπρινγσ φροm α πολιτιχαλ commitment to ╅count−in╆ (Χαmερον ανδ Γιβσον−Γραηαm 2003) διϖερσε τψπεσ οφ 

εχονοmιχ πραχτιχε ιντο εξιστινγ φραmινγσ οφ λαβουρ.  Πρεχαριουσ τρανσαχτιοναλ λαβουρ ισ 

ροοτεδ ιν σηαρινγ ρελατιονσηιπσ τηατ αρε σπατιαλλψ ανδ τεmποραλλψ τρανσιεντ; ανδ τηε 

χοντουρσ οφ τηεσε σοχιαλ ρελατιονσ ανδ ετηιχαλ ιντερδεπενδενχιεσ σηουλδ βε σεεν ασ χο−

προδυχεδ βψ βοτη χυλτυραλ ανδ στρυχτυραλ φορχεσ ωιτηιν mοραλ εχονοmιεσ.  
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