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W ciągu ostatnich piętnastu lat gwałtownie wzrosła liczba mię-
dzynarodowych migrantów i migrantek, czyli osób, które miesz-
kają w innym państwie, niż się urodziły. W 2015 roku były to 244 
miliony osób na świecie, co oznacza wzrost o 41% (71 milionów 
osób) w stosunku do roku 2000. 

Przyczyn, dla których ludzie migrują, jest wiele – czasem zmusza-
ją ich do tego względy bezpieczeństwa (nie tylko związane z kwe-
stią konfliktów zbrojnych czy destabilizacji politycznej, ale także 
sytuacją środowiskową > bezpieczeństwo żywnościowe), czasem 
chęć lub potrzeba poprawy lub zmiany swojego statusu społecz-
no-ekonomicznego (praca, nauka). Ludźmi kieruje także po pro-
stu ciekawość świata, chęć poznania osób z różnych kultur czy 
szereg innych względów osobistych. 

Przyglądając się migracjom z perspektywy globalnej warto mieć 
na uwadze kwestię coraz bardziej pogłębiających się nierówności 
na świecie – nierównego dostępu do zasobów, usług, nierówności 
w dochodach i możliwościach  poprawy warunków życia. Mamy do 
czynienia z coraz większym rozwarstwieniem społecznym – coraz 
większa staje się przepaść w dochodach, a prognozy wskazują, 
że jest to tendencja, która będzie się nasilać. Podobnie wygląda 
kwestia migracji – będzie to zjawisko coraz bardziej rozpowszech-
nione, a my – obywatele i obywatelki świata musimy być na nie 
przygotowani. 

Z tego punktu widzenia warto myśleć o procesie migracji w kon-
tekście globalnej solidarności i współodpowiedzialności.

Obejrzyj ciekawy i zabawny wykład TED Simona Anholta pt. „Który 
kraj czyni najwięcej dobrego na świecie?” (17:50). Poznasz dzięki 
niemu zaskakujący Wskaźnik Dobrych Krajów i dowiesz się, dla-
czego warto patrzeć na świat z szerszej, globalnej perspektywy. Po 
obejrzeniu prelekcji zastanów się, jakie znaczenie ma ta perspek-
tywa dla zagadnienia migracji i uchodźstwa. 

Polecane lektury:
�� Artykuł Moniki Lisiewicz pt. „Migracje w kontekście global-
nym”, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka 2016
�� Artykuł Kingi Białek pt. „Migracje na świecie”, (aktualiza-
cja Anna Paluszek), CEO 2015
�� Scenariusz (geografia) Iwony Kryczki: pt.„Dlaczego i do-
kąd ludzie migrują?”, CEO 2016
�� Scenariusz (j. angielski) Anny Hentel pt. „Why do people 
move? Dlaczego ludzie się przemieszczają?”, CEO 2016
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https://www.ted.com/talks/simon_anholt_which_country_does_the_most_good_for_the_world?language=pl
https://www.ted.com/talks/simon_anholt_which_country_does_the_most_good_for_the_world?language=pl
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/material_merytoryczny_migracje_w_kontekscie_globalnym_monika_lisiewicz_0.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/material_merytoryczny_migracje_w_kontekscie_globalnym_monika_lisiewicz_0.pdf
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/o_migracjach.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scen_geografia_dlaczego_i_dokad_ludzie_migruja.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scen_geografia_dlaczego_i_dokad_ludzie_migruja.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scen_ang_why_do_people_move_dlaczego_ludzie_sie_przemieszczaja.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scen_ang_why_do_people_move_dlaczego_ludzie_sie_przemieszczaja.pdf
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MIGRACJE A CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ
Kwestia międzynarodowych migracji została uznana za jedno 
z większych wyzwań globalnych w najbliższych latach i znala-
zła się wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. SDGs 
– Sustainable Development Goals) wyznaczonych w Agendzie 
ONZ do 2030 roku. Poprzedzające je Milenijne Cele Rozwoju, obo-
wiązujące w latach 2000-2015, nie poruszały tej kwestii, choć 
dostrzegano wyraźną zależność pomiędzy migracjami a rozwo-
jem społeczno-ekonomicznym na świecie, w tym zmniejszaniem 
ubóstwa, poprawą opieki zdrowotnej czy zwiększaniem dostępu 
do edukacji. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju odnoszące się do migracji:

» Źródło: http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/ 

SKĄD? DOKĄD?

» Źródło: https://www.iom.int/world-migration 

Skorzystaj z interaktywnego narzędzia opracowanego przez IOM – 
Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji i sprawdź, z jakich 
kierunków i dokąd migrują ludzie na świecie. 

Kliknij na dane państwo, a następnie zaznacz IN lub OUT, w za-
leżności od tego, czy chcesz sprawdzić ilość imigrantów (IN) czy 
emigrantów (OUT). Na granatowym pasku u góry wyświetlą Ci się 
dane statystyczne (ilość osób oraz procent populacji > dane z 2015 
roku), a na mapie pojawią się kropki prezentujące skalę migracji 
(jedna kropka odpowiada liczbie do 20 000 migrantów). 

Chcesz dowiedzieć się, ilu uchodźców i uchodźczyń dotarło do Eu-
ropy od 2012 roku? Skorzystaj z tego interaktywnego narzędzia, 
opierającego się na danych ONZ.

Polecane lektury:
�� Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Cele 
Zrównoważonego Rozwoju
�� Artykuł Manuela Manrique Gila pt. „Rola, jaką odgrywa 
migracja w pobudzaniu rozwoju powinna zyskać szersze 
uznanie”, Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 2015
�� Scenariusz (geografia) Karoliny Kryściak pt. „Zrówn-
oważone migracje we współczesnym świecie”, CEO 2016 
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http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/
http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj---cele/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030/3042
http://www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj---cele/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030/3042
https://europa.eu/eyd2015/pl/eu-european-parliament/posts/role-migration-plays-spurring-development-should-be-more-widely
https://europa.eu/eyd2015/pl/eu-european-parliament/posts/role-migration-plays-spurring-development-should-be-more-widely
https://europa.eu/eyd2015/pl/eu-european-parliament/posts/role-migration-plays-spurring-development-should-be-more-widely
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scen_geografia_wos_zrownowazone_migracje_we_wspolczenym_swiecie.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scen_geografia_wos_zrownowazone_migracje_we_wspolczenym_swiecie.pdf
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UCHODŹCY NA ŚWIECIE
Obecnie na świecie 65,6 miliona ludzi to osoby, które były zmuszone opuścić swoje 
domy, stając się uchodźcami bądź osobami wewnętrznie przesiedlonymi. 

Choć w Polsce i Europie najgłośniej 
jest o uchodźcach przybywających 
do UE z Syrii, Afganistanu czy krajów 
Afryki Północnej, to warto wiedzieć, 
że w innych częściach świata również 
mają miejsce migracje na większą 
skalę. Jednym z takich przykładów 
jest Azja Południowo-Wschodnia.

Tysiące imigrantów z zachodniej 
części Mjanmy (dawnej Birmy) 
i Bangladeszu próbują przedostać 
się drogą morską do Indonezji, Ma-
lezji i Tajlandii. Najczęściej są to 
przedstawiciele liczącej 1,1 mln 
osób muzułmańskiej mniejszości 
Rohingya prześladowanej w Birmie 
na tle religijnym i etnicznym. W Za-
toce Bengalskiej dołączają do nich 
uciekający przed ubóstwem imi-
granci z Bangladeszu.

Przeczytaj tekst na ten temat pt. 
„Zamknięte granice Azji Południo-
wo-Wschodniej”, Biuletyn Migracyj-
ny, wrzesień 2015 oraz apel Amnesty 
International na stronie https://
amnesty.org.pl/mjanma-smiertel-
ne-zagrozenie-dla-uciekajacych-
-rohingjow/
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Polecane lektury:
�� Tekst pt. „Uchodźca czy migrant? Tłumaczymy różnice i wyjaśniamy ich sens”, UNHCR, 
marzec 2016
�� Migracje – słownik, Urząd do Spraw Cudzoziemców 2015
�� Scenariusz (biologia) Michała Szczepanika pt. „Migrujące DNA”, CEO 2016

» Źródło: www.unhrc.org/figures-at-a-glance.html  (19 marca 2017)

Gdzie są przyjmowane osoby 
zmuszone do opuszczenia 
swoich domów?

Bliski wschód 
i północna Afryka

Afryka

Azja i Pacyfik

Turcja
2,9 mln

Pakistan
1,4 mln

Liban
1,0 mln

Liban
979,400 mln

Islamska 
Republika Iranu

Uganda
940,800 mln

Etiopia
791 600 mln

Sudan Południowy
1,4 miliona

Afganistan
2,5 miliona

Syria
5,5 miliona

Ameryki

Europa

uchodźców i uchodźczyń 
na świecie pochodzi 
z trzech krajów:

Kraje, które przyjęły największą 
liczbę uchodźców i uchodźczyń:

http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/52-wrzesien-2015/zamkniete-granice-azji-poludniowo-wschodniej
http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/52-wrzesien-2015/zamkniete-granice-azji-poludniowo-wschodniej
https://amnesty.org.pl/mjanma-smiertelne-zagrozenie-dla-uciekajacych-rohingjow/
https://amnesty.org.pl/mjanma-smiertelne-zagrozenie-dla-uciekajacych-rohingjow/
https://amnesty.org.pl/mjanma-smiertelne-zagrozenie-dla-uciekajacych-rohingjow/
https://amnesty.org.pl/mjanma-smiertelne-zagrozenie-dla-uciekajacych-rohingjow/
http://www.unhcr.org/pl/365-plwiadomosci2016uchodzca-czy-migrant-tlumaczymy-roznice-i-wyjasniamy-ich-sens-html.html
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scenariusz_migrujace_dna_autor_michal_szczepaniak_0.pdf
http://migracje.ceo.org.pl/content/biologia
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
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ZAPOMNIANE KONFLIKTY, 
CICHE KRYZYSY UCHODŹCZE 
Nie o wszystkich konfliktach na 
świecie słyszymy na co dzień w me-
diach, o istnieniu niektórych pew-
nie nawet nie wiemy.  O tych mniej 
medialnych mówi się „zapomniane 
konflikty” – kto o nich zapomniał? 
Poszukajcie wraz z młodzieżą przy-
kładów takich konfliktów i związa-
nych z nimi ruchów migracyjnych. 
Poniżej znajdziecie kilka przykła-
dów.  Co można robić, aby społecz-
ność międzynarodowa  dostrzegła 
je i nie odwracała wzroku? Co może 
zrobić każdy i każda z nas, aby nie 
były zapomniane?

>> Źródło przykładów:  uchodzcy.info za: 
Adam Withnall,  The refugee crises the 
world forgot, The Independent Online 2016.
Tekst pt. „Ciche kryzysy uchodźcze”, 
www.uchodźcy.info za The Independent, 
4 września 2016.

>> Źródło ilustracji:  
https://pl.wikipedia.org/

SUDAN POŁUDNIOWY 
�� Trwające od lat walki doprowadziły do sytuacji, w której jedna 
na pięć osób została zmuszona do opuszczenia swojego domu. 
Mówimy o ponad dwóch milionach osób. 
�� „W tej chwili ogromna rzesza ludzi ucieka z Południowego Su-
danu do Ugandy” - mówi Kennedy Mabonga, regionalny dyrek-
tor NRC - „Oni uciekają od wszelkiego rodzaju nadużyć, w tym 
tortur i celowych ataków ze strony wojska”. 
�� Według danych NRC - Norwegian Refugee Council w tej chwi-
li 1500 uchodźców dziennie przybywa z Sudanu Południowego 
do Ugandy. To jest mniej więcej tyle, ile przybywało uchodź-
ców każdego dnia do wszystkich krajów Europy razem wziętych 
w 2016 roku. 
�� 87 procent osób uciekających to są kobiety i dzieci.

JEMEN 
�� UNHCR, the UN Refugee Agency szacuje, że ponad 82 procent 
ludności tego kraju, czyli 21,2 miliona osób, jest obecnie kla-
syfikowana jako wymagająca pilnej pomocy humanitarnej. 
To plasuje sytuację w Jemenie jako najgorszy współcześnie kry-
zys humanitarny na świecie. 
�� Od 2004 roku, kiedy zaczęły się tam poważne konflikty we-
wnętrzne, liczba osób, która musiała uciekać z własnego domu 
przekroczyła 3 miliony. Tylko w lipcu 179 661 osób uciekło do 
sąsiednich krajów. To jest równowartość dwóch trzecich liczby 
wszystkich uchodźców, którzy dotarli przez basen Morza Śród-
ziemnego do Europy od początku 2016 roku. 

Polecana lektura:
�� Tekst Arkadiusza Tomaszewskiego pt. „Kryzys humanitarny 
w Jemenie”, CEO 2016
�� „Ciche kryzysy uchodźcze” za www.uchodzcy.info 

https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/kryzys_humanitarny_w_jemenie_arkadiusz_tomaszewski.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/kryzys_humanitarny_w_jemenie_arkadiusz_tomaszewski.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/ciche_kryzysy_uchodzcze.pdf
http://www.uchodzcy.info/
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Polecana lektura:
�� Raport PISM: Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, red. Patrycja Sasnal
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SZLAKI MIGRACYJNE W 2015 I 2016 ROKU

Dane szacunkowe  
na 4 sierpnia 2015r.

>> Źródło: migration.iom.int

https://www.pism.pl/shop2/get_file.php?lang_id=3&id_product=2660
http://migration.iom.int/europe/
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W 2015 i 2016 roku kraje Unii Europejskiej mierzyły się z największą obecnością 
uchodźców od czasów II wojny światowej. Kraje Unii (szczególnie ze względu 
na obowiązującą wewnątrz UE wolność przepływu osób) to najbardziej pożą-
dany kierunek migracji. Wiele krajów europejskich ocenia się jako bogate, co 
przyciąga mieszkańców krajów globalnego Południa. Co więcej, wszystkie są 
sygnatariuszami Konwencji Genewskiej, która nakłada obowiązek udzielenia 
schronienia osobom starającym się o nadanie statusu uchodźcy. Dlatego też 
to Europa stała się głównym kierunkiem ucieczki dla obywateli krajów Afry-
ki Północnej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu (w tym Syrii), wreszcie Europy 
Wschodniej i Kaukazu, którzy uciekają z ojczyzny przed wojną czy prześlado-
waniami. W wyniku destabilizacji sytuacji w krajach arabskich po 2011 roku, 
ze względu na upadek reżimów autorytarnych np. w Tunezji, Egipcie czy Libii, 
zmniejszyła się rola tych krajów jako zewnętrznej bariery chroniącej granice 
Unii Europejskiej od strony Morza Śródziemnego. 

» Źródło: Urząd ds. Cudzoziemców, wrzesień 2015, Kinga Białek, „Migracje na świe-
cie”, (aktualizacja Anna Paluszek), CEO 2015 

RELOKACJE
Relokacja – przenoszenie uchodź-
ców w ramach państw członkow-
skich Unii Europejskiej; obecny kry-
zys polityk migracyjno-azylowych 
spowodował, że państwa takie jak 
Grecja czy Włochy, do których przy-
było najwięcej osób poszukujących 
ochrony międzynarodowej, nie by-
łyby w stanie rozpatrzyć wszystkich 
złożonych tam wniosków o ochronę 
międzynarodową. 

MIGRACJE W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM 

Polecane lektury:
�� Scenariusz Jędrzeja Witkowskiego pt. „Skąd się wzięli uchodźcy 

w Europie?”, CEO 2015
�� Artykuł „Fakty i mity o uchodźcach”, CEO 2015
�� Artykuł „Mity i fakty”, portal Uchodźcy.info 2016 
�� Artykuł „Obecny kryzys migracyjny”, portal Uchodźcy.info 
�� Scenariusz (j. polski) Jadwigi Jarosz pt. „Granice państw – irytujące 

ograniczenie czy uspokajający porządek? „Psalm” Wisławy Szym-
borskiej”, CEO 2016

MIGRACJE W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM 

Z tego powodu UE wypracowała specjalny mechanizm, na podstawie którego 
możliwe jest przenoszenie uchodźców z państw, gdzie złożyli oni wnioski o azyl, 
do innych państw Unii, mniej obciążonych składanymi wnioskami. 

Spośród 160 000 osób, które czekają na relokację z Włoch i Grecji na podstawie 
decyzji z 2015 roku, na razie 27 853 osoby zostały rozlokowane w 24 krajach 
(19 380 osób z Grecji, 8 473 z Włoch).

MIGRACJE DO EUROPY W 2017 ROKU:
 133 868   tyle osób przybyło do Europy w 2017 roku  

(łącznie w 2016 roku było to 387 739 osób)

 128 012  drogą morską

 5 856   drogą lądową

 2 542   osoby zmarły lub zaginęły

Dokąd i z jakich krajów najczęściej przybywają uchodźcy i migranci w Europie?

�� Do Włoch: z Nigerii, Bangladeszu, Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej, Mali
�� Do Grecji: z Syrii, Iraku, Afganistanu, Pakistanu, Kongo
�� Do Bułgarii: z Syrii, Afganistanu, Iraku, Turcji.

Dane z września 2017
Źródło danych: http://migration.iom.int/europe/; definicja oraz ilustracja: http://uchodzcy.info/infos/pojecia-i-definicje/

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/o_migracjach.pdf
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/o_migracjach.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/skad_uchodzcy_w_europie.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/skad_uchodzcy_w_europie.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/fakty_i_mity_o_uchodzcach.pdf
http://uchodzcy.info/infos/mity-i-fakty/
http://uchodzcy.info/infos/obecny-kryzys-migracyjny/
http://uchodzcy.info/infos/obecny-kryzys-migracyjny/
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scen_polski_granice_panstw_psalm_wislawy_szymborskiej_0.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scen_polski_granice_panstw_psalm_wislawy_szymborskiej_0.pdf
https://migracje.ceo.org.pl/sites/migracje.ceo.org.pl/files/scen_polski_granice_panstw_psalm_wislawy_szymborskiej_0.pdf
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MAPY, KTÓRE POKAŻĄ CI KWESTIĘ MIGRACJI W EUROPIE Z INNEJ PERSPEKTYWY…

Procent populacji imigrantów i imigrantek (osób urodzonych 
w innych państwach, niż obecnie zamieszkują). Dane: ONZ 2015

Z jakich krajów pochodzą najliczniejsze grupy imigrantów  
i imigrantek w poszczególnych państwach? Dane: ONZ 2015

>> Źródło: https://www.weforum.org/agenda/2016/08/these-4-maps-might-change-how-you-think-about-migration-in-europe/

https://www.weforum.org/agenda/2016/08/these-4-maps-might-change-how-you-think-about-migration-in-europe/

