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Rozwój badań nad migracjami środowiskowymi

Determinizm geograficzny

środowisko jako czynnik wypychający z obszarów  ekologicznie zagrożonych do 
bezpiecznych

migracja jako efekt przekroczenia granicy tolerancji dla "niedogodności", ograniczeń 
ze strony środowiska przyrodniczego

Posybilizm geograficzny

o wszystkim decyduje człowiek

Trzy główne reakcje na presję środowiska przyrodniczego:

ekonomiczna – zwiększenie powierzchni pól uprawnych lub/i poprawa produktywności pól 
uprawnych; 

demograficzna – niższa płodność, 

ekonomiczno-demograficzna – migracja                              (Davis 1963; Bilsborrow 1987)



 Czy uchodźca czy migrant środowiskowy?

 Jaka jest definicja migranta środowiskowego?

 Czy środowisko może być uznawane za czynnik początkowy? 

 Które czynniki środowiska przyrodniczego, kształtują jakie migracje?

 Jak dużo osób będzie migrować na skutek zmian środowiska przyrodniczego?

 Kto, skąd, dokąd i kiedy będzie migrował?

 Czy migracja będzie stała czy czasowa?

 Wewnętrzna czy międzynarodowa?

 Jakie będą konsekwencje migracji zarówno dla uczestniczących w nich jak i dla 
pozostających w regionie wysyłającym?

 Jakie istnieją formy adaptacji do zmian/ograniczeń środowiska przyrodniczego?

 Kto jest odpowiedzialny za ochronę migrantów środowiskowych?

Najważniejsze elementy w obecnej dyskusji nad 
migracjami środowiskowymi 



Zmiany klimatu są współcześnie jednymi z
głównych czynników kształtujących migracje
przymusowe, zarówno bezpośrednio przez
wpływ na środowisko – nie pozwalające ludziom
żyć w obszarach, które były tradycyjnie
zamieszkiwane – ale również jako wyzwalacz
skrajnego ubóstwa i konfliktów.

Antonio Guterres UN High Commissioner for Refugees 17 June 2008



DEFINICJE



Terminologia

environmental refugee, 
environmental migrants, 
environmentally displaced persons,
environmentally induced population movements,
environmentally induced migrants,
environmental emergency migrants,
environmentally forced migrants, 
environmentally motivated migrants, 
ecological refugees, 
climate migrants i in.



Uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem 
swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę 
przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na 
rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub 
przynależność do określonej grupy społecznej

Definicje
Uchodźca wg Konwencji Genewskiej

Konwencja Dotyczącą Statusu Uchodźców z 1951 r.
zmieniona Protokołem Nowojorskim z 1967 r.



Uchodźca to osoba, która „z powodu obawy przed 
prześladowaniem ze względu na swoją rasę, religię, 
narodowość, przynależność do określonej grupy 
społecznej lub politycznej, przebywa poza granicami 
państwa, którego jest obywatelem” lub która, jest 
zmuszona do opuszczenia miejsca zamieszkania „z 
powodu zewnętrznej agresji, okupacji, obcej dominacji 
lub zdarzeń poważnie zakłócających porządek publiczny 
w części lub całości kraju pochodzenia lub narodowości”

Konwencji UNHCR z 1969 roku „regulującej 
specyficzne aspekty uchodźstwa w Afryce” 

UNHCR 1969



Osoby przesiedlone w związku z katastrofami 
naturalnymi
Osoby przesiedlone w wyniku katastrofy naturalnej
(powódź, wybuch wulkanu, osuwisko, trzęsienie
ziemi), zmian środowiska przyrodniczego (wylesienie,
pustynnieniem degradacja środowiska
przyrodniczego, globalne ocieplenie) oraz katastrof
wywołanych przez człowieka (katastrofy
przemysłowe, radioaktywność).

Definicje
Migranci przymusowi wg FMO

FMO 2012



Migranci środowiskowi - osoby lub grupy osób, którzy z 
powodu niebudzących wątpliwości przyczyn związanych 
z nagłą lub postępującą stopniowo zmianą środowiska 
przyrodniczego, która niekorzystnie wpływa na ich życie 
lub warunki życia, są zmuszone do opuszczenia swoich 
miejsc zamieszkania lub wybierają taką opcję, czasowo 
lub na stałe, i którzy przemieszczają się wewnątrz lub 
poza granice swojego kraju.

Definicje
Migranci środowiskowi wg IOM

IOM 2007



TYPOLOGIE MIGRACJI 
ŚRODOWISKOWYCH

Wprowadzenie do migracji środowiskowych



Typy migrantów środowiskowych
 Environmental emergency migrants - osoby, które na 

stałe lub czasowo uciekają w wyniku nagłego zdarzenia 
środowiskowego takiego jak trzęsienie ziemi, powódź 
czy tsunami.

 Environmentaly forced migrants - są to osoby zmuszone 
do opuszczenia miejsca zamieszkania ze względu na 
stopniowo pogarszające się warunki środowiska 
przyrodniczego takie jak obniżenie jakości wody czy 
gleby. 
Przy podejmowaniu decyzji o emigracji brane są pod 
uwagę także aspekty ekonomiczne, gdyż migranci mogą 
rozważać jak degradacja środowiska wpływa na ich 
sytuację ekonomiczną. 



 Environmentaly motivated migrants - migracja w tej 
sytuacji jest formą adaptacji do zmieniających się 
warunków środowiska przyrodniczego. Poszczególne 
osoby opuszczają obszar, w którym stopniowo pogarszają 
się warunki środowiska przyrodniczego lub ograniczony 
zostaje dostęp do zasobów w celu uniknięcia 
najdotkliwszych zmian (m.in. podnoszenie się poziomu 
mórz, pustynnienie). Decyzja o migracji podejmowana 
jest w celu uniknięcia dalszego pogorszenia warunków 
życia. Czynniki społeczno-ekonomiczne mogą odgrywać 
tu główną rolę, a degradacja środowiska jest 
przewidywana gdzieś w przyszłości. 

Typy migrantów środowiskowych

wg Renaud i in. 2008



Subkategorie 
migrantów 

środowiskowych

Katastrofa 
przyrodnicza

Zniszczony lub 
utracony dom 

i ziemia

Ucieczka w celu 
ratowania życia

Kryzysowy 
migrant 

środowiskowy

Natychmiastowa 
i skuteczna pomoc 

społeczna, ekonomiczna 
i psychologiczna na 

obszarach dotkniętych 
katastrofą

Powolna i nieefektywna 
pomoc społeczna, 

ekonomiczna 
i psychologiczna na 

obszarach dotkniętych 
katastrofą

Migrant nie powraca do 
obszaru pochodzenia

Migrant nie powraca do 
obszaru pochodzenia

Migrant powodowany 
środowiskiem 
przyrodniczym

Przymusowy migrant 
środowiskowy

Utrata funkcji 
ekosystemu i powolnie 

postępujące 
zagrożenia

Nasilająca się 
degradacja środowiska 

przyrodniczego np. 
zanieczyszczenie 

środowiska, nagła erozja 
gleby 

Stopniowa degradacja 
środowiska np. 

degradacja gleby, 
podnoszenie się poziomu 

mórz, utrata 
bioróżnorodności

Pogorszenie 
warunków rzycia

Emigracja osób 
z obszarów 
dotkniętych

Czynniki przyrodnicze są 
dominujące dla decyzji o 
migracji np. powtarzające 

się susze, erozja

Czynniki środowiskowe 
nie odgrywają roli przy 
podejmowaniu decyzji 

o migracji

Migrant 
nieśrodowiskowy

Możliwe są alternatywne 
źródła utrzymania 

w obszarze dotkniętym ale 
ich wdrożenie wymaga 

czasu

Nie było alternatywnego 
źródła utrzymania

Obszar dotknięty 
nie istnieje

Przymusowy 
migrant 

środowiskowy

Możliwe są alternatywne 
źródła utrzymania 

w obszarze dotkniętym 

Migrant powodowany 
środowiskiem 
przyrodniczym

Źródło: oprac. własne na
podstawie: Renaud i in. 2011.



Środowiskowe uwarunkowania migracji

(opracowanie własne na podstawie Lee 1966, Hugo 2008)



Nagłe zdarzenia ekstremalne
Trzęsienie ziemi w Agadirze

 W 1960 r. w Agadirze miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 5,7 stopni w skali 
Richtera. W jego wyniku zginęło 12 tys. osób, a 25 tys. zostało rannych. W celu 
uniknięcia rozprzestrzeniania się epidemii, dwa dni po katastrofie całe miasto 
ewakuowano.

pl.wikipedia.org



Czynniki kształtujące migracje

Społeczne

Środowiskowe

PolityczneEkonomiczne

Demograficzne



Powolnie zachodzące zmiany 
środowiska – Róg Afryki

Source: UK Environment Agency/OCHA

Susze: 1914, 1960, 1968-1974, 2010

W regionie Rogu Afryki panuje obecnie najgorszy kryzys humanitarny i  kryzys 
bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Są one spowodowane największą 
od 60. lat suszą, która doprowadziła do klęski głodu w Somalii, Kenii, Etiopii i 
Dżibuti. Kryzys humanitarny w Rogu Afryki doprowadził do drastycznego wzrostu 
zjawiska uchodźstwa w całym regionie. Natychmiastowej pomocy humanitarnej 
potrzebuje 13 milionów ludzi. W Somalii, która stanowi epicentrum kryzysu, 
pomocy humanitarnej potrzebują 4 miliony ludzi. 



Slow onset disasters – Horn of 
Africa



Zagrożenie Katastrofa / 
Zdarzenie nagłe

Powolne 
katastrofy 
naturalne

Podnoszenie się 
poziomu mórz

Zmiana klimatu

Czas trwania Krótko Długo
(kilkanaście 
miesięcy/lat)

Powolny czas 
oddziaływania

Powolny czas 
oddziaływania

Relacja czynnik 
środowiska a 
decyzja

Bezpośredni 
związek

Złożone 
przyczyny

Bezpośredni 
związek

Złożone 
przyczyny

Czas wyjazdu Nagłe Zależy od 
sytuacji

Długotrwały 
proces wyboru

Często migracje 
sezonowe

Dobrowolność 
decyzji

NIE / ratowanie 
życia

NIE (choć są 
przypadki gdy 
można 
zaplanować 
kiedy i gdzie 
wyjechać)

Planowana
relokacja / 
konsultacje

Możliwość
decyzji dokąd i 
kiedy wyjechaćPomoc wojska, 

NGO, władz 
lokalnych

Kierunek 
migracji

Blisko, najbliższe 
bezp. miejsce

Dalej, również 
przekraczając 
granice kraju

W miarę możliwości w obrębie 
kraju, również przekraczając 
granice kraju

Chęć powrotu TAK, choć nie do 
pierwotnych 
domów

Nie jest możliwa 
w krótkim czasie

Powrót nie jest 
możliwy

TAK, choć z 
czasem może się 
zamienić na 
migrację stałą



Dolina Dades



Zależności między działalnością człowieka 
a zmianami środowiska przyrodniczego 

w odcinku Id doliny Dades-Draa

Degradacja szaty 
roślinnej na 

zboczach doliny

Wzrost 
intensywności 

procesów 
stokowych

Zwiększenie ilości 
materiału 

dostarczanego ze 
stoków do koryt 

bocznych

Regulacja koryta 
rzeki 

Zmniejszenie 
przekroju 

poprzecznego 
koryta rzeki

Nasilenie erozji 
bocznej i dennej w 

czasie wezbrań

Wzrost liczby ludności

Zwiększenie ilości 
materiału 

dostarczanego z 
koryt bocznych do 
koryta głównego

Zwiększona 
akumulacja materiału 

na tarasach 
zalewowych i 

nadzalewowych

Zwiększenie ilości 
materiału 

transportowanego 
przez rzekę w czasie 

wezbrań

Ograniczenie 
możliwości 

rozwoju rolnictwa

Zmniejszenie 
powierzchni rolnej

Spadek jakości 
gleb



Czynniki 
kształtujące migracje 

ludności 
w odcinku Id doliny 

Dades-Draa



Wzrost 
dysproporcji w 
społeczeństwie

Rozwój postaw i 
kultury 

emigracyjnej

Szukanie nowych 
możliwości 
emigracji

Szukanie 
nielegalnych dróg 

emigracji za 
granicę?

Szukanie nowych 
źródeł utrzymania

Emigracja do 
dużych miast 

Maroka

Ograniczenie 
rozwoju rolnictwaCzynniki kształtujące 

migracje ludności 
w odcinku Id doliny 

Dades-Draa cd

Sobczak 2012





Source: Foresight (2011)

Vulnerability to extreme 
environmental events and 
ability to move.





Migracje środowiskowe a konflikty we 
współczesnym świecie – czy jest powiązanie?

http://climatemigration.org.uk/video-climate-change-and-armed-
conflict-how-are-they-linked/



Migracje środowiskowe a konflikty we 
współczesnym świecie

Wzrost temperatur 
globalnych – skutek 
zwiększonej emisji 
CO2

KONFLIKT – większa 
liczba konfliktów 
lub/i nowe obszary

Katastrofy 
naturalne –częstsze 
lub silniejsze

Obozy dla 
uchodźców

Przesiedlenia –
migracja aby 
przeżyć

Rekrutacja do grup 
zbrojnych – wzrost 
liczby wojowników



Migracje środowiskowe a konflikty we 
współczesnym świecie

Wzrost temperatur 
globalnych – skutek 
zwiększonej emisji 
CO2

KONFLIKT –
przemoc zbrojna

Katastrofy 
naturalne / Zmiany 
środowiska 
przyrodniczego

Konflikty między 
migrantami a 
społecznościami 
przyjmującymi

Migracje i 
przesiedlenia

Rywalizacja o 
zasoby



Przypadek Darfuru



Zmienność klimatu a wojna w Syrii

Między 2006 a 2009
 ok 1.3 mil obywateli Syrii 

straciło plony 
 Ok 800 000 straciło źródło 

utrzymania i podstawowe 
źródło żywności (Solh 2010). 

 Plony pszenicy i żyta spadły 
odpowiednio o 47% i 67%, 

 Obniżyła się liczba zwierząt 
hodowlanych (ACSAD 2011).

2011
 sytuacja uległa dalszemu 

pogorszeniu
 1,5 mln ludzi – głównie 

pracownicy rolni i ich 
rodziny przenieśli się z 
obszarów wiejskich do miast 
i obozów na przedmieściach 
dużych miast syryjskich 
(Aleppo, Damascus, Dara’a, 
Deir ez Zour, Hama, Homs)



Zmienność klimatu a wojna w Syrii
Środki „zaradcze”

 Pierwsze zamieszki w 
mieście Dara’a  - szczególnie 
wysoka liczba młodych, 
bezrobotnych mężczyzn 
przesiedlonych z powodu 
nieurodzaju

 Duże subsydiowanie upraw 
wymagających dużych nakładów 
wody (pszenica, bawełna)

 Brak modernizacji systemów 
nawadniających

 Mniej niż 1/5 wykorzystuje 
nawadnianie kropelkowe lub 
zraszanie

 Połowa zasobów wody to wody 
gruntowe, które są coraz bardziej 
wyeksploatowane

 Błędy przy inwestycjach 
hydrologicznych spowodowały 
obniżenie poziomu wód 
gruntowych i zasolenie obszarów 
rolnych.



POLITYKA WOBEC MIGRACJI 
ŚRODOWISKOWYCH



Uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem 
swego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę 
przed prześladowaniem w tym kraju ze względu na 
rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne lub 
przynależność do określonej grupy społecznej

Uchodźca wg Konwencji Genewskiej

Konwencja Dotyczącą Statusu Uchodźców z 1951 r.
zmieniona Protokołem Nowojorskim z 1967 r.



Skutki regulowań prawnych

 Prawa ludzi, którzy zostają zmuszenie do opuszczenia 
swojego miejsca zamieszkania w wyniku 
zmian/ograniczeń środowiska przyrodniczego oraz 
katastrof przyrodniczych nie są uregulowane, 

Wielu z nich powinno być chronionych przez 
istniejące prawo dotyczące podstawowych praw 
„human rights”. 

Większość z tych osób nie jest objętych ochroną 
prawną i wpada w stan prawnej niepewności.



Global Compact for Migration:
Thematic Session on Addressing Drivers of Migration

• Szansą dla patowej sytuacji migrantów środowiskowych jest 
tworzone pod egidą ONZ międzyrządowo negocjowane 
porozumienie The Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration. Zgodnie z założeniami ma ono objąć 
wszystkie wymiary migracji międzynarodowych, dając szansę 
na poprawę zarządzania migracjami, lepsze stawianie czoła 
wyzwaniom i zwiększenie udziału migrantów i migracji w 
rozwoju zrównoważonym. 



Global Compact for Migration:
Thematic Session on Addressing Drivers of Migration

W trakcie spotkania, które odbyło się w maju 2017 r., 
wypracowano kilka istotnych rekomendacji dla 
zarządzania migracjami środowiskowymi:
• wsparcie osób w adaptacji do zmian klimatu przez 

dobrze zarządzaną migrację i zaplanowaną relokację,
• ustanowienie zasad zatrudniania osób, które 

podróżują ze względu na różnego rodzaju skutki 
zmian klimatu,

• wprowadzenie czasowych wiz z prawem do pracy 
oraz wzmocnienie czasowych środków ochrony dla 
ofiar katastrof naturalnych.



Rodzaje przesiedleń związanych ze zmianami 
klimatu

• Przesiedlenie w sytuacji, gdy powrót do 
pierwotnego miejsca jest niemożliwy

• Przesiedlenie prewencyjne przed spodziewaną 
katastrofą naturalną

• Przesiedlenie jako element większego projektu 
inwestycyjnego – np. budowa tamy

• Przesiedlenie w związku z działaniami 
łagodzącymi dla skutków zmian klimatu – np. 
eksploracja obszarów pod źródła energii 
odnawialnej



Przesiedlenia – zalecenia

• Informacja i konsultacje z ludnością przesiedlaną
• Zapewnienie jasnych i klarownych procedur przesiedlania 

– zadbanie o grupy szczególnie wrażliwe
• Nowe miejsce musi zapewniać podstawowe potrzeby 

przesiedlanej społeczności
• Należy wziąć pod uwagę dynamikę społeczności i jej 

spójność – przesiedlenie musi zapewnić jedność rodzin i 
ułatwić integrację ze społecznością już zamieszkującą

• Benefit-sharing



Dziękuję za uwagę
Karolina Sobczak-Szelc
Ośrodek Badań nad Migracjami
k.sobczak-szelc@uw.edu.pl


