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Morze Śródziemne:
zapętlenie miejsca, czasu i przestrzeni

P.Bruegel Starszy, Pejzaż z upadkiem Ikara, ca. 1560. 



Płaszczyzny tragedii migracji i uchodźctwa i wynikające z nich 
imperatywy/sfery działania

humanitarna

prawna

polityczna

gospodarcza

informacja o migracji i 
uchodźctwie: od 

uromantycznionej wizji matki z 
dzieckiem do terrorysty

dyskurs o kryzysie uchodźczym 
i migracyjnym

upolitycznienie, nie 
uwspólnotowienie, 

wyzwań związanych z 
kryzysem m/u
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Specyfika kryzysów m/u w Europie XXI w. 

1. Kompresja czasu i przestrzeni: bezprecedensowa 

skala napływu ludności, w bardzo krótkim czasie, w 

ograniczonej przestrzeni; 

2. Dynamika społeczna: przestrzeń społeczna w Europie 

jest już ‚nasycona’, niekontrolowany napływ ludności 

prowokuje nowe napięcia; 

3. Rewolucja komunikacyjna post-1989: zmienia 

sposób, w jaki migracja jest komunikowana, w formie 

dyskursu, na poziomie całego społeczeństwa;  

Źródło: Mazzucelli, C.G., Visvizi, A., Bee, R. (2016) ‘Secular States in a “Security Community”: The Migration-Terrorism 
Nexus?”, Journal of Strategic Security 9(3): 16-27, Fall 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.9.3.1545

https://theartstack.com/artist/banksy/migration-not-crime



Przeciwdziałanie implikacjom kryzysu: ograniczenia i wyzwania

Konceptualizacja migracji redukcjonistyczna i (binarna) 
niespójna z rzeczywistością: wpływ na procesy 

decyzyjne oraz sposoby przeciwdziałania związanymi z 
nią skutkami i wyzwaniom 

Procesy dezintegracyjne w Europie i ich implikacje na 
poziomie decyzyjnym

Upolitycznienie, nie uwspólnotowienie, wyzwań 
związanych z kryzysem m/u i implikacje:

• „migration-terrrorism” nexus
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Źródło: Mazzucelli, C.G., Visvizi, A., Bee, R. (2016) ‘Secular States in a “Security Community”: The Migration-Terrorism Nexus?”, Journal of Strategic Security 
9(3): 16-27, Fall 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.9.3.1545



Wyzwania dla UE, Europy, NATO: 
próby koordynacji działania: 
wyzwania/błędy
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• Bezpieczeństwo (Syria, Rosja)
• Energia (ropa, gaz)
• Cypr
• ….



Region śródziemnomorski: negocjując odpowiedzi na kryzys: mapa współzależności

Strony kryzysów:

• migranci/uchodźcy

• przemytnicy/grupy 
przestępcze

• kraje pochodzenia 
imigrantów

• UE

• Turcja

• Grecja?

• wspólnota 
międzynarodowa, w 
tym organizacje 
międzynarodowe, 
NGOs

Co się negocjuje i z kim? 

• migranci/uchodźcy?

• Przemytnicy?

• kraje pochodzenia 
imigrantów?

• UE?

• Turcja?

• Grecja?

• wspólnota 
międzynarodowa, w tym 
organizacje 
międzynarodowe?  

Czynniki uniemożliwiające 
wypracowanie efektywnych 
rozwiązań

?

UNCLOS?

Zasada non-refoulement? 
Inne?
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Pytanie zasadnicze:

-- Co jest stawką kryzysów 
m/u?

-- Co może być wynikiem 
braku umiejętności 
wypracowania efektywnej 
odpowiedzi ze strony 
wspólnoty międzynarodowej?
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Dziękuję za uwagę.


