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Zdecydowana wi!kszo"# publikacji dotycz$cych migracji zaczyna si! od s%ów 
typu: „Migracje towarzyszy%y ludzko"ci od zawsze…”, „Migracje s$ nieod-

%$czn$ cech$ rozwoju gatunku ludzkiego…”, „Ludzie migrowali, odk$d pierwszy 
cz%owiek pojawi% si! na Ziemi…” itp. Nie sposób równie& i tu nie rozpocz$# od 
uznania prawdziwo"ci tych twierdze', cho# wspó%czesne migracje charakteryzu-
j$ si! wyj$tkowo"ci$ z dwóch blisko powi$zanych ze sob$ g%ównych powodów. Po 
pierwsze, za wa&no"ci$ tego zjawiska przemawiaj$ liczby. Wed%ug szacunków na 
rok 2020 na "wiecie &y% ponad miliard osób, które nie zamieszkiwa%y w miejscu 
swojego sta%ego pobytu (zob. ramka Liczba migrantów mi!dzynarodowych w ska-
li "wiata w latach 1970–2020), co mo&na podzieli# na ok. 281 mln migrantów, 
którzy zmienili pa'stwo pobytu, oraz ok. 780 mln ludzi przemieszczaj$cych si! 
w granicach swojego pa'stwa obywatelstwa lub sta%ego pobytu.

Nigdy w historii ludzko"ci nie mieli"my do czynienia z tak masowymi ru-
chami migracyjnymi, szczególnie w odniesieniu do migracji mi!dzynarodowych. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy szuka# nale&y w drugiej cesze charakteryzuj$cej 
wspó%czesne ruchy migracyjne: mobilno"# ludzka nigdy nie by%a tak %atwa, jak 
obecnie (st$d wci$& rosn$ jej wska(niki). Rewolucja cyfrowa i technologiczna do-
prowadzi%y do zwi!kszenia dost!pno"ci nie tylko "rodków transportu, ale tak&e 
informacji. Wspó%czesny migrant mo&e przed podj!ciem decyzji o opuszczeniu 
swojego miejsca zamieszkania próbowa# zobaczy# swoj$ now$ okolic! na zdj!ciu 
zamieszczonym w sieci i w zdecydowanej wi!kszo"ci przypadków to zrobi. Nie 
b!dzie mia% te& problemu z zakupem biletu na samolot, statek czy z op%aceniem 
przemytnika. Dowie si! przed podró&$, jakie wymogi musi spe%ni#, by wjecha# 
na teren pa'stwa obcego, a gdy ju& b!dzie w podró&y, mo&e jej przebieg udo-
st!pni# rodzinie i znajomym, korzystaj$c z geolokalizacji, dzi!ki której znajdzie 
drog! przez teren niedost!pny, patrolowany przez s%u&by graniczne. Warunek 
realizacji pomys%u na migracj! b!dzie jeden – zasoby finansowe. Przy okre"lo-
nym ich poziomie min$# mo&na zdecydowan$ wi!kszo"# ogranicze', z którymi 
od wieków wi$za%a si! migracja, cho# oczywi"cie pieni$dz nie stanowi panaceum 
na wszystkie z nich.

W zwi$zku z pojawieniem si! i rozwojem pandemii COVID-19 na prze%omie 
lat 2019/2020 znacznie ograniczone zosta%y np. mo&liwo"ci podró&y mi!dzyna-
rodowych, szczególnie przy wykorzystaniu transportu lotniczego.
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Cele Zrównowa!onego Rozwoju odnosz"ce si# do migracji

Cele Zrównowa!onego Rozwoju* nie zawieraj" jednego konkretnego odniesienia do migracji, jednak-
!e problematyka ta okazuje si# szczególnie istotna w realizacji wielu celów i zada$ SDGs. Cele, je%li 
maj" by& osi"gni#te, musz" przyczynia& si# do zwi#kszania i umacniania zysków z migracji, a zarazem 
redukowa& ich negatywne skutki.
Cel 1: Koniec z ubóstwem

Zadanie 1.3: Wdro!y& w'a%ciwe dla poszczególnych krajów systemy i mechanizmy ochrony socjal-
nej dla wszystkich ludzi, w'"czaj"c w to najni!sze klasy spo'eczne oraz do 2030 r. obj"& nimi jak 
najwi#ksz" liczb# grup ubogich i wra!liwych.
Zadanie 1.5: Do 2030 r. zbudowa& odporno%& osób ubogich i wra!liwych wobec zagro!e$, zmniej-
szy& ich ekspozycj# i wra!liwo%& na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz wstrz"sy gospodarcze, 
spo'eczne i %rodowiskowe, a tak!e katastrofy naturalne.

Cel 3: Dobre zdrowie i jako!" #ycia
Zadanie 3.8: Zapewni& powszechn" opiek# zdrowotn", w tym zabezpieczenie przed ryzykiem 
finansowym, dost#p do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jako%ci oraz bezpiecznych, sku-
tecznych, wysokiej jako%ci, przyst#pnych cenowo lekarstw i szczepionek.
Zadanie 3.C: Znacznie zwi#kszy& finansowanie ochrony zdrowia, jak równie! nabór, rozwój, szko-
lenie i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijaj"cych si#, szczególnie w tych 
najmniej rozwini#tych oraz ma'ych rozwijaj"cych si# pa$stwach wyspiarskich.
Zadanie 3.D: Wzmocni& zdolno%& wszystkich krajów, szczególnie pa$stw rozwijaj"cych si#, w dzie-
dzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarz"dzania krajowym i globalnym ryzykiem 
w obszarze zdrowia.

Cel 4: Dobra jako!" edukacji
Zadanie 4.B: Do 2020 r. znacz"co zwi#kszy& liczb# stypendiów dla obywateli krajów rozwijaj"cych 
si#, w szczególno%ci dla osób pochodz"cych z krajów najmniej rozwini#tych, ma'ych pa$stw wy-
spiarskich i krajów afryka$skich. Stypendia powinny u'atwi& rekrutacj# na wy!sze uczelnie, w tym 
dost#p do szkole$ zawodowych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, programów tech-
nicznych, in!ynieryjnych i naukowych w krajach rozwini#tych i rozwijaj"cych si#.

Cel 5: Równo!" p$ci
Zadanie 5.2: Wyeliminowa& wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcz"t w sferze publicz-
nej i prywatnej, w tym handel lud(mi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku.
Zadanie 5.6: Zapewni& powszechny dost#p do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych, zgodnie z Programem Dzia'a$ Mi#dzynarodowej Kon-
ferencji na rzecz Ludno%ci i Rozwoju, Peki$sk" Platform" Dzia'ania i dokumentami ko$cowymi ich 
konferencji przegl"dowych.

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
Zadanie 8.7: Podj"& natychmiastowe i efektywne %rodki, by wyeliminowa& przymusow" prac#, 
wspó'czesne formy niewolnictwa i handel lud(mi; zakaza& i wyeliminowa& najgorsze formy pracy 
dzieci, w tym rekrutacj# i wykorzystywanie dzieci-!o'nierzy. Do 2025 r. wyeliminowa& prac# dzieci 
we wszystkich jej formach.
Zadanie 8.8: Chroni& prawa pracownicze oraz promowa& bezpieczne %rodowisko pracy dla wszyst-
kich, w tym dla pracowników, w tym pracowników-migrantów, w szczególno%ci dla kobiet migran-
tek i osób maj"cych niepewne zatrudnienie.

Cel 10: Mniej nierówno!ci
Zadanie 10.7: U'atwia& przemy%lan", bezpieczn", regularn" i odpowiedzialn" migracj# oraz prze-
p'yw ludzi, w tym poprzez implementacj# zaplanowanych i dobrze zarz"dzanych polityk migra-
cyjnych.
Zadanie 10.C: Do 2030 r. zmniejszy& koszty transakcyjne zagranicznych przekazów pieni#!nych do 
mniej ni! 3% i wyeliminowa& przekazy, których koszty wynosz" wi#cej ni! 5%.

Cel 11: Zrównowa#one miasta i spo$eczno!ci
Zadanie 11.1: Do 2030 r. zapewni& wszystkim ludziom dost#p do odpowiednich, bezpiecznych 
i przyst#pnych cenowo mieszka$ oraz podstawowych us'ug, a tak!e poprawi& warunki !ycia 
w slumsach.
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Ograniczenia te jednoznacznie odbi%y si! na liczbach migrantów mi!dzyna-
rodowych, a tak&e np. na transferach pieni!&nych (remittances) przekazywanych 
przez migrantów do pa'stw pochodzenia z 719 mld USD do 702 mld USD, co 
i tak oznacza%o prawie dziesi!ciokrotnie mniejszy spadek ni& pocz$tkowo spo-
dziewany1. Szacunki wskazuj$, &e w okresie pandemii na%o&onych zosta%o 108 tys. 
ogranicze' w przemieszczaniu si!, a liczba pasa&erów korzystaj$cych z po%$cze' 
lotniczych w 2020 r. wynosi%a 60% mniej (1,8 mld ni& roku 2019 – 4,5 mld)2.

Migracji nie da si! zatrzyma#, ograniczy# do zera i dotyczy to zarówno migra-
cji zagranicznych, jak i wewn!trznych. Polityka i dzia%ania pa'stw mog$ s%u&y# 
regulacji procesów migracyjnych. Natomiast szczególnie wspó%cze"nie, w zwi$z-
ku z rozwojem technologii, musimy uzna# migracje jako zjawisko, które ludzko-
"ci b!dzie towarzyszy# zawsze, cho# jego dynamika mo&e by# zmienna.
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Jak ju& zwrócono uwag!: ze wzgl!du na to, czy migrant w swej podró&y przekra-
cza granic! pa'stwow$ czy te& nie, rozró&ni# nale&y migracje mi!dzynarodo-
we od migracji wewn!trznych. Ruchy migracyjne mo&emy równie& dzieli# przy 
uwzgl!dnieniu przyczyny migracji. Najogólniej rzecz ujmuj$c, migracja mo&e 

1 World Migration Report 2022, International Organisation for Migration, 2021, s. 2.
2 Ibidem.

Zadanie 11.5: Do 2030 r. znacz"co zmniejszy& liczb# zgonów w wyniku katastrof naturalnych, 
w tym powodzi oraz zmniejszy& liczb# osób nimi dotkni#tych; znacz"co obni!y& bezpo%rednie 
straty ekonomiczne w stosunku do globalnego PKB, poniesione w wyniku katastrof, skupiaj"c si# 
na ochronie osób ubogich i grup szczególnie wra!liwych.

Cel 13: Dzia$ania w dziedzinie klimatu
Zadanie 13.1: Wzmocni& zdolno%ci adaptacyjne i odporno%& na zagro!enia klimatyczne i katastro-
fy naturalne we wszystkich krajach.

Cel 16: Pokój, sprawiedliwo!" i silne instytucje
Zadanie 16.1: Znacz"co zmniejszy& poziom przemocy we wszystkich formach oraz zwi"zany z ni" 
wska(nik %miertelno%ci na ca'ym %wiecie.
Zadane 16.2: Wyeliminowa& nadu!ycia, wykorzystywanie i handel lud(mi oraz wszelkie formy 
przemocy i tortur wobec dzieci.

Cel 17: Partnerstwa na rzecz Celów
Zadanie 17.16: Wzmocni& globalne partnerstwo na rzecz zrównowa!onego rozwoju, uzupe'nio-
ne o partnerstwa wielostronne, które mobilizuj" i dziel" si# wiedz", kompetencjami, technologi" 
i %rodkami finansowymi, by wspiera& osi"gni#cie Celów Zrównowa!onego Rozwoju we wszystkich 
krajach, szczególnie w tych rozwijaj"cych si#.
Zadanie 17.18: Do 2020 r. zwi#kszy& wsparcie na rzecz budowy potencja'u w pa$stwach rozwija-
j"cych si# i po'o!onych na ma'ych wyspach, by znacz"co zwi#kszy& dost#p do aktualnych, rzetel-
nych danych dobrej jako%ci, uporz"dkowanych wed'ug dochodu, p'ci, wieku, rasy, pochodzenia 
etnicznego, statusu migracyjnego, niepe'nosprawno%ci, po'o!enia geograficznego i innych cha-
rakterystyk dostosowanych do kontekstu narodowego.

* Cele Zrównowa!onego Rozwoju, https://www.un.org.pl [dost#p: 6.07.2022].
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mie# charakter dobrowolny lub przymusowy. Ten pierwszy w literaturze przed-
miotu jest najcz!"ciej rozumiany jako migracja w celach zarobkowych (ekono-
miczna). Migracje przymusowe za" mo&na w kolejnym kroku podzieli# na te, 
które zwi$zane s$ w uwarunkowaniami politycznymi lub – szerzej – z prze"lado-
waniem, oraz na te %$cz$ce si! z czynnikami "rodowiskowymi, w tym negatyw-
nymi skutkami zmian klimatycznych (szerzej na temat zmian klimatycznych zob. 
rozdzia% 5. Zmiany klimatyczne). Je"li cz%owiek uciekaj$cy przed zagro&eniem 
dla swego &ycia czy zdrowia przekroczy granic! w%asnego pa'stwa pochodzenia, 
b!dzie móg% si! stara# o ochron!, któr$ najcz!"ciej przyznaj$ w%adze pa'stwa 
trzeciego w formie statusu uchod(cy. Taka osoba mo&e te& otrzyma# ró&ne for-
my ochrony uzupe%niaj$cej, czasowej, azylu itd. Ludzie, którzy cz!sto z tych sa-
mych dok%adnie powodów uciekaj$ ze swoich domów, gospodarstw, ale pozostaj$ 
w swym pa'stwie obywatelstwa lub sta%ego pobytu, cz!sto b!d$ zaliczani do tzw. 
uchod(ców wewn!trznych (internally displaced persons, IDPs). Jako oddzieln$ 
kategori! migrantów wyró&ni# nale&y tzw. migrantów "rodowiskowych – czasa-
mi, gdy przekraczaj$ granic! pa'stwow$, zaw!&aj$co u&ywa si! na ich okre"lenie 
nazwy „uchod(cy klimatyczni”. Dost!pne szacunkowe dane jednoznacznie wska-
zuj$, &e migranci "rodowiskowi, a w"ród nich szczególnie ci uciekaj$cy przed 
negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, którzy b!d$ chcieli przekroczy# 
granic! swojego pa'stwa, stan$ si! najliczniejsz$ grup$ migrantów na "wiecie. 
Oko%o roku 2050 mo&e by# ich nawet 200 mln. Wi!kszo"# nich nigdy nie prze-
kroczy granicy pa'stwowej3.

Kategoryzacja poszczególnych grup migrantów okazuje si! wa&na nie tylko 
ze wzgl!du na konieczno"# porz$dkowania obrazu ruchów migracyjnych, ale 
równie& dlatego, &e w zale&no"ci od tego, z jakim rodzajem migracji mamy do 
czynienia, inne b!d$ ich krajowe i prawnomi!dzynarodowe uwarunkowania oraz 
konsekwencje. Dodatkowo znaczenie poszczególnych typów migracji dla rozwo-
ju i wp%yw na niego b!d$ ró&ne. Inaczej te& mo&na ocenia# zyski i straty p%yn$ce 
z migracji w przypadku pa'stw pochodzenia i pa'stw docelowych migrantów, 
cho# dla jednych i drugich znaczenie migracji dla rozwoju b!dzie wielowarstwo-
we i rozleg%e.
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Spo%eczno"# mi!dzynarodowa, pocz$wszy od pierwszych regulacji prawnomi!-
dzynarodowych przyj!tych jeszcze w okresie funkcjonowania Ligi Narodów, 
utworzy%a prawno-instytucjonalny re&im ochrony uchod(ców, którego podstaw! 
stanowi Konwencja Genewska dotycz$ca statusu uchod(cy z 1951 r., zmieniona 

3 Zob. M. Lavelle, By 2050, 200 Million Climate Refugees May Have Fled Their Homes. 
But International Laws Offer Them Little Protection, “Inside Climate News”, 2021, 2.11, 
https://insideclimatenews.org/news/02112021/climate-refugees-international-law-cop26/ 
[dost!p: 6.07.2022].
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w roku 1967 Protoko%em Nowojorskim. Dla rozwoju dzia%a' na rzecz uchod(ców 
w 1950 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ powo%a%o jako swój organ pomocniczy 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchod(ców (United Nations 
High Commissioner for Refugees, UNHCR).

Podobny re&im prawno-instytucjonalny nie zosta% utworzony ani dla ochro-
ny zagranicznych migrantów ekonomicznych, ani te& dla IDPs. W roku 1990 
przyj!ta zosta%a Konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migru-
j$cych oraz ich rodzin4, ale obecnie jej stronami jest tylko 48 pa'stw (Polska do 

4 Zob. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families, 18.12.1990, UNHCHR, https://www.ohchr.org/en/instru-
ments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-
-workers [dost!p: 10.04.2022].

Dewastacja $rodowiska naturalnego a migracje

Nielegalnie otwarta droga prowadz"ca przez Bugoma Central Forest Reserve w Ugandzie

)ród'o: I. Khisa, Refugees and Environmental Degradation, “The Independent” 2022, 7.02, https://www.independent.
co.ug/refugees-and-environmental-degradation/ [dost#p: 10.04.2022].

Uganda nale!y do grupy pi#ciu pa$stw na %wiecie goszcz"cych najwi#ksz" liczb# uchod(ców. 
W kraju tym zamieszkuje ich ok. 1,5 mln, g'ównie z Sudanu Po'udniowego. Cz#%& z nich !yje w obozach 
(w sumie 48 w ca'ym kraju), wokó' których dosz'o w ostatnich latach do bardzo powa!nej degradacji 
%rodowiska naturalnego, w'"cznie z nielegaln" wycink" lasów, zanieczyszczeniem wód gruntowych 
czy wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Nale!y do nich obóz znajduj"cy si# w bliskiej odleg'o%ci od 
Bugoma Central Forest Reserve. Badania wskazuj", !e nie tylko spo'eczno%ci uchod(ców odpowiadaj" 
za ten stan rzeczy; wskazuje si# równie! na 'upie!cz" dzia'alno%& gospodarcz", m.in. polegaj"c" na 
wycinaniu drzew wykorzystywanych w przemy%le i budownictwie, jak równie! w celu znalezienia ziemi 
do uprawy kukurydzy*.

* Zob. I. Khisa, Refugees and Environmental Degradation, “The Independent” 2022, 7.02, https://www.independent.
co.ug/refugees-and-environmental-degradation/ [dost#p: 10.04.2022].
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Konwencji nie przyst$pi%a); umowa 
wesz%a w &ycie w 2003 r. Szczególne 
wyzwanie stanowi ochrona uchod(-
ców wewn!trznych, bowiem s$ to oso-
by wci$& znajduj$ce si! pod jurysdyk-
cj$ pa'stwa pochodzenia, niezale&nie 
od przyczyn ich ucieczki z miejsca 
zamieszkania. Najwa&niejszym do-
kumentem (nieposiadaj$cym mocy 
wi$&$cej) jest Guiding Principles 
of Internal Displacement z 1998 r. 
Dotychczas na "wiecie przyj!te zosta-
%y tylko dwie konwencje regionalne 
reguluj$ce kwesti! ochrony i pomo-
cy IDPs: Protokó% dot. IDPs do%$czo-
ny do Paktu Wielkich Jezior z 2008 r. 
oraz Konwencja z Kampali w sprawie 
ochrony IDPs i pomocy im z 2009 r.5

Nie istniej$ równie& w prawie mi!-
dzynarodowym normy, których celem 
by%aby regulacja opieki nad osobami 
zmuszonymi do opuszczenia swoje-
go miejsca zamieszkania przez nega-
tywne skutki zmian klimatycznych. 
W zale&no"ci od okoliczno"ci towa-
rzysz$cych oraz tego, czy znajd$ si! na 
terenie pa'stwa trzeciego czy te& nie, 
uznawane b!d$ za migrantów ekono-
micznych (ewentualnie mo&e zosta# 
im przyznana ochrona mi!dzynaro-
dowa, je"li okoliczno"ci towarzysz$ce 
na to wskazuj$) lub te& za migrantów 
wewn!trznych (ewentualnie za IDPs).

5 Zob. Guiding Principles of Internal Displacement, IDMC, https://www.internal-dis-
placement.org/internal-displacement/guiding-principles-on-internal-displacement [dost!p: 
10.04.2022]; Protocol on the Protection and Assistance to Internally Displaced Persons, In-
ternational Conference on the Great Lakes Region, 30.11.2006, https://www.refworld.org/
pdfid/52384fe44.pdf [dost!p: 10.04.2022]; African Union Convention for the Protection and 
Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (Kampala Convention), African Union, 
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internal-
ly-displaced-persons-africa [dost!p: 10.04.2022].

Nansen Initiative on Disaster-Induced 
Cross Border Displacement*

W odpowiedzi na brak konkretnych rozwi"za$ 
potrzebnych do ochrony osób przymusowo 
wysiedlonych ze wzgl#du na negatywne skutki 
zmian klimatycznych, m.in. kl#ski !ywio'owe, 
w pa(dzierniku 2012 r. powo'ano Nansen Initia-
tive on Disaster-Induced Cross Border Displa-
cement. Jest to inicjatywa zaproponowana 
przez Szwajcari# i Norwegi#, z poparciem kilku 
innych pa$stw. Jej celem sta'o si# wypracowa-
nie konsensusu na rzecz rozwoju zasad ochrony 
osób, które w zwi"zku z negatywnymi skutka-
mi zmian klimatycznych zosta'y zmuszone do 
opuszczenia swoich domów i przekroczenia 
granicy pa$stwowej. Trzy lata pó(niej, tj. w pa(-
dzierniku 2015 r., cz'onkowie inicjatywy zapro-
ponowali tekst dokumentu Agenda for the Pro-
tection of Cross-Border Displaced Persons in the 
Context of Disaster and Climate Change, który 
jest zbiorem narz#dzi i mechanizmów pomoc-
nych w opanowywaniu kryzysów migracyjnych 
wywo'anych problemami %rodowiskowymi. 
Stanowi"c kontynuacj# inicjatywy Platform on 
Disaster Displacement, jest niesformalizowan" 
struktur" wspó'pracy pa$stw i %rodowisk po-
zarz"dowych na rzecz ochrony osób przesie-
dlonych poza pa$stwa pochodzenia w wyniku 
kl#sk !ywio'owych i innych negatywnych kon-
sekwencji zmian klimatycznych.

* Creating New Norms? The Nansen Initiative on Disas-
ter-Induced Cross-Border Displacement, IOM UN Mi-
gration, https://environmentalmigration.iom.int/blogs 
/creating-new-norms-nansen-initiative-disaster-in-
duced-cross-border-displacement [dost#p: 3.08.2022]; 
Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced 
Persons in the Context of Disaster and Climate Change, 
Vol. I, The Nansen Initiative, https://disasterdis-
placement.org/wp-content/uploads/2014/08/EN_ 
Protection_Agenda_Volume_I_-low_res.pdf [dost#p: 
3.08.2022].
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Migracje s$ na tyle z%o&onym zjawiskiem, &e mog$ wywo%ywa#, nawet w tym 
samym momencie, przeciwstawne skutki, szczególnie gdy porównamy pa'stwa 
pochodzenia i docelowe. Do pozytywnych konsekwencji dla tej pierwszej gru-
py pa'stw nale&$ na pewno: poprawa warunków &ycia migrantów, mo&liwo"# 
podnoszenia przez nich kwalifikacji, poziomu edukacji, przesy%anie transferów 
pieni!&nych do pa'stwa pochodzenia, co wzmacnia, niekiedy w znacznym stop-
niu, poziom &ycia w pa'stwach pochodzenia. Negatywne skutki migracji dla 
pa'stw wysy%aj$cych to z kolei przede wszystkim: drena& mózgów, odp%yw ta-
niej si%y roboczej, mo&liwa stagnacja gospodarcza. Dla pa'stw przyjmuj$cych 
z kolei migracje skutkuj$ wzmocnieniem rynku pracy (zwi!kszenia mo&liwo"ci 
zatrudniania pracowników) b$d( wzrostem dochodu narodowego przez prac! 
migrantów. Negatywne skutki obejmuj$ wp%yw na rynek pracy oraz potencjalne 
napi!cia spo%eczne. Zdarza si!, &e te same skutki migracji mog$ by# zupe%nie 
inaczej postrzegane ze wzgl!du na partykularyzmy cechuj$ce okre"lone spo%ecz-
no"ci przyjmuj$ce.

Badania nad migracjami wskazuj$ równie&, &e szczególnie dla miejsc, do któ-
rych przybywaj$ migranci, masowe ruchy ludno"ci mog$ przynosi# powa&ne 

Liczba migrantów mi#dzynarodowych w skali $wiata w latach 1970–2020

Rok Liczba migrantów 
mi#dzynarodowych

Odsetek migrantów mi#dzynarodowych 
w populacji %wiata (w %)

1970  84 460 125 2,3

1975  90 368 125 2,2

1980 101 983 149 2,3

1985 113 206 691 2,3

1990 152 986 157 2,9

1995 161 289 976 2,8

2000 173 230 585 2,8

2005 191 446 828 2,9

2010 220 983 187 3,2

2015 247 958 644 3,4

2020 280 598 105 3,6

ħUyGáR��World Migration Report 2022��,QWHUQDWLRQDO�2UJDQLVDWLRQ�IRU�0LJUDWLRQ��������V�����

Liczba migrantów mi#dzynarodowych na %wiecie wzrasta. Czynniki, takie jak u'atwienia w transporcie, 
koszty transportu, dost#p do informacji, technologie cyfrowe, przyczyniaj" si# do mo!liwo%ci prze-
mieszczania si# po %wiecie. W roku 2021 na %wiecie !y'o ponad 281 mln migrantów mi#dzynarodo-
wych.
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skutki dla "rodowiska naturalne-
go (zob. ramka Nansen Initiative on 
Disaster-Induced Cross Border 
Displacement). Wystarczy spojrze# 
na procesy urbanizacji w pa'stwach 
rozwijaj$cych si! i warunki bytowania 
migrantów w slumsach. W przypad-
ku uchod(ców wartymi uwagi przy-
k%adami s$ problemy wokó% obozów 
dla uchod(ców w takich pa'stwach 
jak Bangladesz (uchod(cy z Mjanmy, 
np. obóz Kutupalong – Cox’s Bazar; 
w 2022 r. niemal 600 tys. mieszka'-
ców), Tanzania (uchod(cy z DRK 
i Burundi, szczególnie na prze%omie lat 
2005–2006, to ponad 600 tys. osób)6. 
Do najcz!"ciej wyst!puj$cych zagro-
&e' nale&$ niekontrolowana wycinka 
drzew na opa%, k%usownictwo, zu&y-
wanie zasobów wody, niszczenie ob-
szarów przyrodniczych prawnie chro-
nionych, nawet tych znajduj$cych si! 
na li"cie dziedzictwa niematerialnego 
UNESCO7. Wyzwanie stanowi fakt, &e 
niszczenie zasobów naturalnych przez 

nowych przybyszów prowadzi, po pierwsze, do pogorszenia sytuacji &yciowej 
spo%eczno"ci przyjmuj$cych, do nieodwracalnych czasem strat w przyrodzie, ale 
równie& do powstania zamkni!tego ko%a ponownych migracji (cz!sto o pod%o&u 
"rodowiskowym), ze wzgl!du na wyczerpanie si! zasobów potrzebnych do &ycia 
dla migrantów; po drugie za" dla spo%eczno"ci lokalnych, których cz%onkowie s$ 
zmuszeni opu"ci# swoje domy i do%$czy# do migracji.

�������������×�����Ă��������×��Ȃ�����¦������������Ă��ä��

Wraz z nastaniem XXI w. problem migracji sta% si! przedmiotem debaty poli-
tycznej na wielu mi!dzynarodowych forach. Zanim dosz%o do wydarze', któ-
rych konsekwencj$ by%y masowe ruchy migracyjne do pa'stw Unii Europejskiej 

6 L. Berry, The Impact of Environmental Degradation on Refugee-Host Relations: A Case 
Study from Tanzania, “New Issues in Refugee Research” 2008, No. 151, s. 2.

7 UNHCR Environmental Guidelines, UNHCR, 2005, s. 5, https://www.unhcr.org/ 
en-us/protection/environment/3b03b2a04/unhcr-environmental-guidelines.html [dost!p: 
10.04.2022].

Film Bóg ma nas dosy!: Zagubieni ch"opcy 
z Sudanu (God Grew Tired of Us: The Story of 
Lost Boys of Sudan), re#. Christopher Dillon 
Quinn i Tommy Walker, z 2006 r.

Dokument Bóg ma nas dosy!… przedstawia 
histori# kilku m#!czyzn pochodz"cych z ogar-
ni#tego wojn" Sudanu Po'udniowego, nale-
!"cych do etnicznych grup Dinka i Nuer, a! po 
ich „nowe” !ycie na terenie Stanów Zjednoczo-
nych. W#drówka bohaterów rozpoczyna si# pod 
koniec lat 80. XX w., kiedy rz"d w Chartumie 
w 1987 r. postanowi' pozbawi& !ycia wszystkich 
ch'opców i m#!czyzn mog"cych zaanga!owa& 
si# w walk# o charakterze separatystycznym 
przeciwko w'adzy centralnej Sudanu. W%ród 
nich 27 tys. podj#'o si# ucieczki w kierunku gra-
nicy z Etiopi", wielu zmar'o po drodze. W Etiopii 
zostali umieszczeni w obozach dla uchod(ców, 
sk"d w 1991 r. ewakuowano ich do jednego 
z najwi#kszych i najstarszych dzi% obozów dla 
uchod(ców – Kakuma w Kenii. Ju! jako doro-
s'ym m#!czyznom cz#%ci z tzw. Lost Boys of 
Sudan umo!liwiono przesiedlenie do Stanów 
Zjednoczonych. Film pokazuje trudno%ci ada-
ptacyjne bohaterów, cz#sty brak mo!liwo%ci 
!ycia w godnych warunkach, brak akceptacji 
spo'ecznej, ale równie! znaczenie dzia'alno%ci 
diaspory po'udniowosuda$skiej dla rozwoju 
niepodleg'ego ju! Sudanu Po'udniowego.
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przez unijn$ po%udniow$ i po%udniowo-wschodni$ granic!, co doprowadzi%o 
do znacznego zwi!kszenia zainteresowania problematyk$ migracji w"ród spo-
%ecze'stw europejskich (tzw. kryzys migracyjny/uchod(czy), alarmuj$ce staty-
styki dotycz$ce prognozy ruchów migracyjnych w kolejnych dekadach sprowo-
kowa%y do podj!cia decyzji przez ONZ o konieczno"ci wypracowania nowego 
podej"cia do globalnego problemu migracji, które ostatecznie znalaz%o odzwier-
ciedlenie w Agendzie 2030 przyj!tej we wrze"niu 2015 r. W tym samym roku 
dosz%o do podpisania Porozumienia Paryskiego dotycz$cego zmian klimatycz-
nych (19 grudnia 2015 r.), który ma niebagatelne znaczenie w kontek"cie rozwo-
ju i ograniczenia przymusowej migracji. Rok pó(niej za" Zgromadzenie Ogólne 
ONZ przeg%osowa%o rezolucj! nr 71/1 pt. Deklaracja z Nowego Jorku dotycz$ca 
uchod(ców i migrantów8. Na jej podstawie wypracowano nast!pnie dwa globalne 
porozumienia dotycz$ce odpowiednio bezpiecznej i uregulowanej migracji oraz 
uchod(ców9. Deklaracja, jak i tre"# obydwu porozumie', jednoznacznie wskazuj$ 
na nierozerwalny zwi$zek pomi!dzy realizacj$ celów zrównowa&onego rozwo-
ju a migracjami. Porozumienie dotycz$ce bezpiecznej i uregulowanej migracji 
stwierdza nawet, &e jego tre"# jest zakorzeniona w Agendzie 2030 – migracje 
przyczyniaj$ si! do realizacji Celów Zrównowa&onego Rozwoju10 (zob. ramka 
Cele Zrównowa#onego Rozwoju odnosz$ce si! do migracji). Podobnie Globalne 
Porozumienie dotycz$ce uchod(ców precyzuje, i& jest komplementarne wzgl!-
dem Agendy na rzecz Rozwoju11.
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1951 – Konwencja Genewska dotycz$ca ochrony uchod(ców.
1967 – Protokó% Nowojorski do Konwencji Genewskiej dotycz$cej statusu uchod(ców.
1969 – Konwencja Organizacji Jedno"ci Afryka'skiej dotycz$ca specyficznych proble-

mów uchod(stwa w Afryce.
2016 – Globalne Porozumienie dotycz$ce bezpiecznej i uregulowanej migracji oraz 

Globalne Porozumienie dotycz$ce uchod(ców.

    8 New York Declaration for Refugees and Migrants, No. 71/1, A/RES/71/1, General As-
sembly, 19.09.2016.

    9 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, No. 73/195, General Assem-
bly, 19.12.2018; Global Compact for Refugees, A/73/12 (Part II), High Commissioner for Re-
fugees, United Nations.

10 Global Compact for Safe…, op. cit., s. 5.
11 Global Compact for Refugees, op. cit., s. 3.
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Migracje – proces przemieszczania si! osób fizycznych z miejsc sta%ego pobytu zarówno 
przez granice pa'stwowe (migracje mi!dzynarodowe), jak i w ramach pa'stwa pocho-
dzenia (migracje wewn!trzne).

Migracje ekonomiczne (economic migration) – proces przemieszczania si! osób fizycz-
nych zarówno przez granice pa'stwowe, jak i w ramach pa'stwa pochodzenia, które-
go jedynym lub najistotniejszym uzasadnieniem jest realizacja celów ekonomicznych. 
Tak zdefiniowane migracje ekonomiczne ró&ni$ si! od migracji pracowniczych, któ-
rych cel stanowi podj!cie zatrudnienia (za granic$ lub w innym miejscu w pa'stwie 
pochodzenia).

Migracje przymusowe (forced migration) – proces przemieszczania si! ludno"ci, który 
mo&e mie# ró&ne przyczyny, ale zawsze wyst!puje w"ród nich jaka" forma przymusu 
(bezpo"redniego lub po"redniego).

Uchod!ca (refugee) – osoba, która z uwagi na uzasadnion$ obaw! przed prze"ladowa-
niem ze wzgl!du na ras!, religi!, narodowo"#, przynale&no"# do okre"lonej grupy 
spo%ecznej lub pogl$dy polityczne przebywa poza swoim krajem pochodzenia, któ-
rego obywatelstwo posiada b$d( w którym zamieszkiwa%a na sta%e, oraz z powodu tej 
obawy nie mo&e albo nie chce korzysta# z ochrony tego pa'stwa. Niektóre pa'stwa 
stosuj$ szersz$ definicj!, dodaj$c do przes%anek przemieszczenia si! takie zdarzenia, 
jak powa&ne naruszenia praw cz%owieka, obca dominacja, agresja, wojna, inne zda-
rzenia w powa&ny sposób naruszaj$ce porz$dek publiczny na terenie ca%ego kraju lub 
w jego cz!"ci.

Uchod!ca wewn"trzny / osoba przymusowo przesiedlona wewn"trznie (internally 
displaced person, IDP) – osoba, która zosta%a zmuszona do opuszczenia swojego sta-
%ego miejsca zamieszkania lub do ucieczki z niego w szczególno"ci w wyniku konfliktu 
zbrojnego, sytuacji masowo stosowanej przemocy, narusze' praw cz%owieka, kl!ski 
&ywio%owej lub katastrofy wywo%anej dzia%alno"ci$ cz%owieka (albo te& w celu unik-
ni!cia konsekwencji wskazanych okoliczno"ci) i która nie przekroczy%a uznawanej 
granicy pa'stwowej.
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1. Jak odró&ni# uchod(c! od migranta? Czy to rozró&nienie jest istotne dla ochrony mi-
grantów?

2. Czy potrzebne jest stworzenie prawno-instytucjonalnej architektury ochrony migran-
tów "rodowiskowych (klimatycznych)?

3. W jaki sposób realizacja Celów Zrównowa&onego Rozwoju mo&e wp%yn$# na wzmoc-
nienie pozytywnych skutków migracji?
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Canelón Silva A.R., Martínez A.A., Migration: Challenges and Opportunities from the 
Perspective of Sustainable Development Goals (SDGs), “Revista de Ciencias de la 
Administración y Economía” 2018, Vol. 8, No. 16, s. 109–120.
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IOM Institutional Strategy on Migration and Sustainable Development, International 
Organisation for Migration, 2020.

Tacoli C., Okali D., The Links between Migration, Globalisation and Sustainable 
Development, World Summit on Sustainable Development Opinion, 2001.
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Refugees Are Fleeing Climate Change, The YEARS Project, 31.01.2020, https://youtu.be/
nIlMHFwC1MM [dost!p: 6.07.2022].

Prawdopodobnie w nadchodz$cych dziesi!cioleciach miliony ludzi na "wiecie zostan$ 
wysiedlone z miejsc swojego sta%ego zamieszkiwania w zwi$zku z negatywnymi skut-
kami zmian klimatycznych. Ekspert od problematyki zmian klimatycznych, Michael 
Oppenheimer, w niniejszym filmie wyja"nia, dlaczego ta problematyka jest wa&na i co 
mo&emy (a nawet musimy) zrobi#, by nie dopu"ci# do masowych migracji, a tak&e zadba# 
o prawa osób ju& wysiedlonych.


