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CEL PRACY

 Omówienie i analiza polityki Unii Europejskiej wobec migracji środowiskowych w krajach trzecich

 Omówienie migracji środowiskowych jako typu migracji przymusowych

 Przedstawienie czynnika środowiskowego jako czynnika wypychającego i analiza jego współwystępowania z 

innymi czynnikami wypychającymi



UZASADNIENIE TEMATU

 W ostatnim czasie tematyka zmian klimatu i jej skutków przebija się ̨ do świadomości społecznej, a jedną z 

konsekwencji pogarszającego się stanu środowiska są migracje środowiskowe. 

 UE jako aktor globalny i kraj docelowy dla wielu migrantów z regionów najbardziej narażonych na migracje 

środowiskowe musi zmierzyć się z tym problemem i podjąć działania zmierzające do opracowania odpowiednich 

rozwiązań wobec tego zagadnienia.



METODY BADAWCZE

 Analiza literatury przedmiotu;

 Analiza oficjalnych dokumentów UE i dokumentów ONZ i jej agend;

 Analiza danych statystycznych;
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GŁÓWNE WNIOSKI

 Trudność określenia na ile decyzja o migracji jest decyzją reaktywną skutkuje brakiem jednoznacznych definicji i 

brakiem odpowiednich rozwiązań prawnych 

 Migracje, rozwój, środowisko silnie na siebie oddziałują i szukając rozwiązań trzeba brać to oddziaływanie pod 

uwagę. 

 UE nie ma odpowiednich rozwiązań prawnych wobec migrantów środowiskowych, chociaż ten typ migracji 

zyskuje na znaczeniu i wskazuje się na związek między zmianami klimatu a migracjami w dokumentach UE.

 UE finansuje pomoc humanitarną, pomoc rozwojową, przekazuje środki na działania związane ze zmianami klimatu 

i środowiskiem naturalnym (zmniejszające podatność społeczeństw) jak i na projekty naukowe związane z 

migrantami środowiskowymi.



POWIĄZANIE 
MIGRACJI I 
ROZWOJU

 Przekazy pieniężne 

 Edukacja i doświadczenie

 Degradacja środowiska 

 Warunki środowiska (pojemność 

środowiska)

 Konflikty zbrojne


