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wzmacniania narracji strachu (Boas i in., 2019; Durand-

Delacre i in., 2021; Lietaer i Durand-Delacre, 2021). 

Istnieje wiele krytycznych opracowań naukowych na te-

mat sieci powiązań między kryzysem klimatycznym i mi-

gracją (Geddes i in., 2012; Baldwin, 2013; Bettini, 2013; 

Boas i in., 2019; Durand-Delace i in., 2021), a naukowcy 

wykazali, że „klasyfikowanie migrantów klimatycznych 

w taki sposób, by rozróżnić ich od migrantów nieklima-

tycznych nie jest empirycznie możliwe” (Boas i in., 2019, 

s. 902). Jest jednak jasne, że skutki kryzysu klimatycz-

nego się pogłębiają, zagrażając jakości życia i źródłom 

utrzymania wielu społeczności. W swoim ostatnim ra-

porcie Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 

(2021) stwierdza, że działalność człowieka zmienia 

klimat w bezprecedensowy i czasem nieodwracalny 

sposób. Raport, określony przez sekretarza generalne-

go ONZ António Guterresa jako „czerwony alarm dla 

ludzkości”, ostrzega przed coraz bardziej ekstremalny-

mi falami upałów, suszami i powodziami, a także przed 

przekroczeniem kluczowej granicy wzrostu temperatu-

ry w ciągu nieco ponad dekady. Jednak chociaż kryzys 

klimatyczny dotyczy całej planety, jego skutki nie wszę-

dzie są tak samo odczuwalne.

Centrum Badań nad Epidemiologią Katastrof (Centre for 

Research on Epidemiology of Disasters, CRED) obliczyło, 

że mieszkańcy i mieszkanki najuboższych krajów są śred-

nio sześć razy bardziej narażeni na obrażenia, utratę domu, 

konieczność uchodźstwa, ewakuacji lub uzyskania pomocy 

kryzysowej w wyniku klęsk żywiołowych niż osoby z za-

możnych państw. Społeczny koszt zmian klimatu spada 

więc w przeważającej mierze na kraje o niskich i niższych 

średnich dochodach: narażenie na ryzyko i dotkliwość 

skutków katastrof wynikają raczej z poziomu rozwoju go-

spodarczego niż z samego klimatu (CRED, 2018). Głębokie 

nierówności w odczuwaniu skutków klęsk żywiołowych 

były widoczne na przykład w przypadku huraganu Katri-

na: migracje ludności w Stanach Zjednoczonych po tym ka-

Kim są migranci klimatyczni? I jak mówić o złożonych 

powiązaniach między kryzysem klimatycznym a migracją 

w sposób produktywny i przynoszący korzyści osobom, 

których życie i źródła utrzymania są najbardziej przez ten 

kryzys zagrożone? To niektóre z pytań, z jakimi mierzy się 

niniejszy raport oraz kampania #KlimatNaZmiany. Nie-

stety, jak wiele spraw związanych z dyskusjami o migracji, 

są to pytania o głęboko politycznym charakterze. Starając 

się na nie odpowiedzieć, sięgamy do przeprowadzonych 

w ramach projektu badań empirycznych – studiów przy-

padków czterech krajów: kambodży, Gwatemali, kenii 

i Senegalu. Badania przeprowadził interdyscyplinarny 

zespół badawczy z Uniwersytetu Bolońskiego, łącząc 

perspektywę socjologiczną z humanistyczno-geograficz-

ną, prawną oraz rolniczą i dotyczącą systemów żywno-

ściowych, we współpracy z organizacjami partnerskimi 

w badanych krajach.

Ludzie od wieków migrowali z powodu zmian w środo-

wisku, często były to wędrówki sezonowe. The Atlas of 

Environmental Migration (Ionesco, Mokhnacheva, Gemen-

ne, 2016) podaje przykłady pochodzące nawet sprzed 45 

000 lat, kiedy zmiany środowiskowe i klęski żywiołowe 

odgrywały rolę w dystrybucji ludności. Jednak dopiero 

w ciągu ostatnich mniej więcej 20 lat społeczność mię-

dzynarodowa zaczęła powoli dostrzegać szersze powią-

zania i konsekwencje zmieniającego się klimatu i środo-

wiska dla mobilność ludzi. W ostatnich latach zaczęły 

pojawiać się coraz bardziej alarmistyczne narracje o „mi-

grantach klimatycznych” przedstawianych jako zagroże-

nie, przemieszczających się licznie z globalnego Południa 

na globalną Północ. Przeczy to faktom, gdyż ogromna 

większość tych wędrówek to migracje wewnętrzne lub 

do sąsiednich krajów. Coraz lepiej rozumiemy też, że 

niektóre z osób najbardziej narażonych na skutki kryzy-

su klimatycznego nie są i nie będą w stanie przenieść się 

gdzie indziej, bo mobilność zależy od kapitału społecz-

nego i ekonomicznego. Jednak te bardziej zniuansowa-

ne komunikaty często nie przebijają się w publikacjach 

medialnych, a dane liczbowe są tam wykorzystywane do 

https://climateofchange.info/poland/
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ze sobą wzajemnie kwestie wyłaniające się z tego pro-

jektu: prawo do mobilności, prawo do życia w zdrowym 

środowisku oraz nierówny dostęp do tych praw w róż-

nych częściach świata. Podejście to uwzględnia wpływ 

kolonializmu zarówno na mobilność, jak i na miejsca, 

a także fakt, że zdolności adaptacyjne rozkładają się 

bardzo nierównomiernie i wiążą ze względami intersek-

cjonalnymi, takimi jak kapitał, płeć, przynależność et-

niczna, klasowa i rasowa danej osoby (Boas i in., 2019). 

W istocie czynniki intersekcjonalne2 odgrywają klu-

czową rolę, jeśli chodzi o dotkliwość kryzysu klimatycz-

nego: „Narażone społeczności nie są jednorodne, lecz 

podzielone intersekcjonalnie (według klasy, rasy, ubó-

stwa, statusu migracyjnego itd.)” (Sultana, 2021, s. 3). 

Poruszenie kwestii intersekcjonalności wydobywa po-

wiązane ze sobą systemy opresji i wyzysku, które potę-

gują wrażliwość na skutki zmian klimatycznych. 

Raport pokazuje pewne realia i fakty kryjące się za sieją-

cymi panikę nagłówkami o tak zwanych „migrantach kli-

matycznych”, skupiając się na czterech krajach ze studiów 

przypadku. Przedstawiono w nim spostrzeżenia i realne 

doświadczenia osób narażonych na skutki zmian klima-

tu w czterech badanych krajach, tak by to ich percepcja 

znalazła się w centrum uwagi. W tych krajach, dla ludzi, na 

których koncentruje się ten raport, kryzys klimatyczny nie 

jest przyszłym zagrożeniem, jak dla wielu państw w Euro-

pie (chociaż nawet tutaj coraz częściej występują pożary 

obszarów naturalnych, susze i erozja wybrzeży). Dla ludzi, 

których dotyczy niniejszy raport, kryzys klimatyczny jest 

rzeczywistością, która rozgrywa się tu i teraz, i wymaga 

natychmiastowej uwagi oraz reakcji systemowych, działań 

politycznych. Takich jednak, które odpowiedzą na problem 

w zrównoważony sposób, bez popadania w alarmistyczny 

ton narracji kryzysowych, wiążących się z ryzykiem przed-

stawiania osób zmuszonych do migracji jako zagrożenia.

2  pojęcie intersekcjonalności opisuje sposoby, w które systemy 
nierówności opartych na płci, rasie, etniczności, orientacji seksualnej, 
tożsamości płciowej, niepełnosprawności, klasie i innych formach 
dyskryminacji „przecinają się” (ang. intersect), by stworzyć specyficzną 
dynamikę i skutki (CJI – Center for intersectional Justice).

taklizmie miały znacznie więcej wspólnego z przyczynami 

społeczno-politycznymi, w tym nierównościami rasowymi, 

niż z wąsko rozumianymi przyczynami naturalnymi.

Także mobilność jest bardzo różnym doświadczeniem dla 

mieszkańców różnych części globu. Jak zauważyli Hirst 

i Thompson w 1999 roku, państwa nadal kontrolują swoje 

granice, więc mimo retoryki globalizacji „większość miesz-

kańców planety żyje w zamkniętych światach, jak w pułap-

ce, wyrokiem losu, który trafił im się na loterii urodzenia”. 

Swoboda przemieszczania się stała się więc czynnikiem 

decydującym o rozwarstwieniu we współczesnym świecie 

(Bauman, 1998; Mezzadra i Neilson, 2013), a tym grupom, 

których spontaniczna mobilność jest uznawana za podej-

rzaną, swoboda ta może zostać pod przymusem odebrana 

(Musarò, 2019). Ranking paszportów1 pokazuje ogromne 

nierówności w mobilności między mieszkańcami różnych 

krajów świata: jest to ranking oparty na liczbie państw, 

do których posiadacz danego paszportu może wjechać. 

Wszystkie cztery kraje badane tu w studiach przypadków 

zajmują w nim bardzo niską pozycję. A zatem na przykład 

podczas gdy młoda osoba z Unii Europejskiej może stosun-

kowo łatwo podróżować po całym świecie, żeby pracować 

lub studiować, by polepszyć swoje perspektywy zatrud-

nienia albo wzbogacić doświadczenie życiowe, młodzież 

z tych krajów nie ma takich możliwości.

Kryzys klimatyczny, często przedstawiany po prostu 

jako suma klęsk żywiołowych, przez co niewidoczne 

stają się zarówno kwestie odpowiedzialności spo-

łeczno-politycznej, jak i globalne nierówności leżące 

u podstaw tego kryzysu. Nasze badanie odwołuje się 

do koncepcji „sprawiedliwości w zakresie mobilności” 

(mobility justice) socjolożki Mimi Sheller (2018). Jest to 

rozszerzenie pojęcia sprawiedliwości klimatycznej, po-

kazujące zmiany klimatu, niezrównoważoną urbanizację 

i niezrównoważone systemy graniczne jako jeden po-

łączony kryzys. Koncepcja ta odzwierciedla powiązane 

1  https://www.passportindex.org 

https://www.passportindex.org/
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Przed badaniami terenowymi przeprowadzano pełną 

analizę danych zastanych, wraz ze zdalnymi wywiadami 

z kluczowymi interesariuszami. Badania terenowe wyko-

nał w maju 2021 roku zespół badawczy UNIBO w Dakarze 

i Saint Louis, który pracował z dwójką senegalskich mode-

ratorów. Stosowano metody jakościowe:

•	 prowadzony przez miesiąc dziennik klimatycz-

ny (Giacomelli i Walker, 2021): 30 uczestników 

i uczestniczek (15 z obszarów wiejskich – Saint

-Louis, 15 z obszarów zurbanizowanych – Dakar)

•	 Grupy fokusowe: 4 grupy (po 5–10 osób, zróżni-

cowane pod względem płci i wieku): 2 w Dakarze, 

2 w Saint-Louis

•	 pogłębione wywiady: 35.

2. WyniKi badań

Co WYnika Z BadaŃ W SEnEGaLU?

 z Wzajemnie powiązane czynniki społeczne, eko-

nomiczne i geopolityczne: zmiany klimatu, migra-

cja, degradacja środowiska, urbanizacja itd.

 z Zmiany klimatu pogłębiają już istniejące problemy.

 z Zmiany klimatu jako hegemoniczny i instrumen-

talny dyskurs – zmiany klimatu jako symptom,  

nie przyczyna.

 z najbardziej narażone na skutki zmian klimatycz-

nych są osoby o najmniejszym kapitale społeczno

-ekonomicznym.

 z Główne czynniki ryzyka: zmiany klimatu, inter-

wencje polityczne; umowy z zagranicznymi part-

nerami (głównie z UE) dotyczące rybołówstwa 

– zawłaszczanie oceanu.

 z Szybka i nieplanowana urbanizacja, napędzana 

przez rosnącą migrację z obszarów wiejskich.

 z Brak gospodarowania odpadami (oraz wywóz 

odpadów z UE do Senegalu).

 z Zmiana wzorców mobilności w wyniku kryzysu 

klimatycznego (głównie migracja wewnętrzna 

Senegal jest krajem, w którym środowisko naturalne jest 

w wysokim stopniu zagrożone zmianami. Mierzy się z pod-

noszącym się poziomem morza, erozją wybrzeży, zasole-

niem gleby, sztormami oraz wyczerpywaniem się zasobów 

ryb i zmniejszaniem bioróżnorodności. Znaczną część go-

spodarki kraju stanowi działalność wrażliwa na zmiany 

klimatu, m. in. rolnictwo i rybołówstwo. Wynika to z dużej 

gęstości zaludnienia i skoncentrowania prawie całej dzia-

łalności gospodarczej na obszarach nadbrzeżnych. Około 

65% populacji zamieszkuje tereny na wybrzeżu, głównie 

wokół Dakaru i innych obszarów zurbanizowanych. Se-

negal zajmuje ósme miejsce na świecie w rankingu krajów 

najbardziej zagrożonych podnoszącym się poziomem mo-

rza. Chociaż większość kraju ma klimat tropikalny, północ-

ne regiony (położone w Sahelu) są suche.

Obszary objęte badaniem (Dakar i Saint-Louis) zostały 

specjalnie wybrane do studium przypadku, by uchwycić 

złożony charakter mobilności oraz to, jak kryzys klima-

tyczny łączy się z jej historycznymi schematami. Mieszkań-

cy obszarów wiejskich położonych w głębi lądu migrują do 

miast na wybrzeżu do pracy, często w rybołówstwie, by 

sfinansować swoją działalność rolniczą. Takie historyczne 

wzorce mobilności, kiedyś sezonowej, dziś się zmieniają 

za sprawą skutków kryzysu klimatycznego i społeczno

-ekonomicznych czynników strukturalnych, niszczących 

rolnicze źródła utrzymania. Jednocześnie na lokalną bran-

żę rybołówstwa negatywnie wpływa urbanizacja i exodus 

z terenów wiejskich, a także kryzys klimatyczny. Społecz-

ności rybackie są więc równocześnie punktami docelo-

wymi i tranzytowymi dla migrantów z obszarów wiejskich 

w interiorze, a także niektórych sąsiednich krajów. Stąd 

też osoby szukające lepszego życia wyjeżdżają do Europy.

1. metodologia

Badania przeprowadził interdyscyplinarny zespół, łącząc 

perspektywę socjologiczną, humanistyczno-geograficzną, 

prawną, rolniczą i dotyczącą systemów żywnościowych. 
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miast opiera się tu częściowo na systemie ekstrakcyj-

nym zakorzenionym w  kolonialnej historii wyzysku 

(Bernards, 2019, 2020).

Erozja wybrzeży Senegalu jest wynikiem zarówno pro-

cesów naturalnych (reżim fal, zjawiska meteorologiczne 

i podnoszący się poziom morza), jak i działalności czło-

wieka, szczególnie nieplanowanych migracji z obszarów 

wiejskich i szybkiej urbanizacji, w znacznej mierze spo-

wodowanych suszą, która nawiedziła głąb lądu Senegalu 

w latach 70. XX wieku (Gueye, Fall i Tall, 2015), a także 

nielegalnego wydobycia piasku do celów budowlanych 

(Ndour i  in., 2018). Susza spowodowała utratę wielu 

drzew, które chroniły tereny nadbrzeżne. Mieszkańcy 

wybrzeża Senegalu, m. in. osoby ankietowane w niniej-

szym badaniu, żyją na lądzie, który znika na ich oczach. 

Badani mówili o tym, że erozja wybrzeża i wzrost pozio-

mu morza niszczy nie tylko fizyczny krajobraz, lecz także 

środki utrzymania i wspomnienia.

Saint-Louis jest szczególnie narażone na kryzys kli-

matyczny, także z powodu swojej geografii. Historycz-

ne centrum miasta leży na wyspie na rzece Senegal.  

z obszarów wiejskich na wybrzeże, np. do Sain-

t-Louis i dakaru, czasem także dalej, na Wyspy 

kanaryjskie, do Hiszpanii).

 z pragnienie sprawiedliwości w zakresie mobilno-

ści – możliwości wyjazdu i powrotu, ograniczonej 

przez obecny reżim graniczny.

2.2   Wrogie środowisko

Znaczną część gospodarki Senegalu stanowi działalność 

wrażliwa na zmiany klimatu, m. in. rolnictwo i rybołów-

stwo. Wrażliwość tę jeszcze pogłębia fakt, że ponad 

65% ludności kraju mieszka na wybrzeżu – populacja 

koncentruje się głównie w Dakarze i okolicach oraz in-

nych ośrodkach miejskich (Ndour i in., 2018). Obszary 

nadbrzeżne Senegalu są bardzo narażone na degradację 

środowiska – mamy tu do czynienia z rosnącym pozio-

mem morza, erozją wybrzeży, zasoleniem gleb, zanie-

czyszczeniami, sztormami i wyczerpywaniem się zaso-

bów ryb oraz zmniejszaniem bioróżnorodności (Amara 

i in., 2019). Senegal zajmuje ósme miejsce na świecie 

wśród krajów najbardziej zagrożonych przez podno-

szący się poziom morza (Amara i in., 2019). Ekspansja 

Setki pracownic i aktywistek protestują 

przed parlamentem w Kapsztadzie, 

domagając się zakazu stosowania wyso-

ko toksycznych pestycydów, RPA, 2019 

r. © Chris de Beer-Procter.
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2.3   odpady

Gospodarka odpadami jest kwestią zarówno behawioral-

ną, jak i strukturalną. Większość odpadów stanowią te 

z gospodarstw domowych, a mieszkańcom brakuje od-

powiedniej infrastruktury, ale zagospodarowanie odpa-

dów wymaga także odgórnego podejścia (Hutson, 2021). 

Śmieci, głównie plastik, ale także zniszczona odzież, są 

porozrzucane wszędzie, oprócz plaż dla turystów, które 

magicznym sposobem są posprzątane. Wszechobecność 

odpadów powoduje problemy zdrowotno-sanitarne, ma 

także negatywny wpływ na organizmy morskie i bioróż-

norodność oceanu. Na obszarach miejskich widać wręcz 

coraz większą ilość śmieci, co wpływa zarówno na pro-

ces odprowadzania i oczyszczania wody zużywanej przez 

mieszkańców, jak i na odpływ wody deszczowej (Arman-

do, LVIA, wywiad zdalny).

Kwestia odpadów zajmowała wiele miejsca w dzienni-

kach klimatycznych z Dakaru, gdzie wiele uczestniczek 

i uczestników zdecydowało się podzielić zdjęciami śmieci 

zanieczyszczających ich lokalne środowisko. Zamieszcza-

li w dziennikach także zdjęcia swoich licznych akcji sprzą-

tania otoczenia i podnoszenia świadomości w tym zakre-

sie, by spróbować zatamować napływ odpadów zaśmie-

cających ich plaże i ulice. Pokazywali, jakie zmiany zaszły 

z czasem, na przykładzie takich plaż jak Hann Bay, która 

„kiedyś zajmowała drugie miejsce w rankingu najład-

niejszych plaż świata” (Fakalè, Hann Bay, Dakar), a dziś 

nie można tam już pływać z powodu zanieczyszczenia 

wody. Hann Bay jest obecnie jednym z najbardziej zanie-

czyszczonych miejsc w Afryce Zachodniej i leży w jednej 

z najsilniej uprzemysłowionych stref w tym regionie, 

mieszczącej około 70–80% senegalskiego przemysłu 

(Lewis, 2016).

Duże miasta, takie jak Dakar, nie mają żadnych profesjo-

nalnych składowisk odpadów, gdzie zachowane byłyby 

standardy sanitarne, a prawie 70% odpadów stałych 

trafia na nieoficjalne wysypiska. Jedno z największych 

wysypisk w Afryce, Mbeussbeuss, znajduje się w Sene-

Od Atlantyku oddziela je i  chroni półwysep zwany  

La Langue de Barbarie, wąska piaszczysta mierzeja ma-

jąca prawie 30 km długości. podnoszenie się poziomu 

morza oraz gwałtowne sztormy w 2017 i 2018 roku 

zniszczyły domy i pozbawiły dachu nad głową ponad 

3200 mieszkańców Saint-Louis. Jednak pewne działania 

człowieka jeszcze pogorszyły stan środowiska. W 2003 

roku jako rozwiązanie doraźne, mające chronić Saint-Lo-

uis przed ryzykiem zalania przez szybko wzbierającą rze-

kę, lokalne władze kazały wykonać przekop o szerokości 

czterech metrów, przecinający mierzeję La Langue de 

Barbarie. Miało to dramatyczne konsekwencje – utwo-

rzyło się nowe ujście rzeki, które szybko i znacząco się 

poszerzało (Anthony, 2015).

Jak opisuje Ameth Sène Diagne, były sołtys Doun Baba 

Dieye, wioski, która w wyniku przekopu została zatopio-

na przez morze: „Nie ma już ani jednego domu! Stoi jeszcze 

tylko jeden budynek i można się do niego dostać jedynie piro-

gą”. Twierdzi, że pominięto tradycyjną wiedzę lokalnych 

społeczności i narzucono technokratyczną wiedzę z ze-

wnątrz – przekop – co doprowadziło do zniszczeń i wielu 

ofiar śmiertelnych.

powodzie są jednym z najpoważniejszych zagrożeń 

w Senegalu. Szczególnie narażony na nie jest Dakar, 

głównie ze względu na dużą gęstość zabudowy i brak 

planowania przestrzennego (Gueye, Fall i Tall, 2015). 

Powodzie były częstym tematem poruszanym w dzien-

nikach klimatycznych z Dakaru i Saint-Louis, a wpisom 

towarzyszyło dużo zdjęć przedstawiających zalane te-

reny. Za powodzie i ich tragiczne skutki odpowiadają 

wyjątkowo intensywne i gwałtowne ulewy powodowa-

ne przez kryzys klimatyczny, ale także brak odpowied-

nich systemów kanalizacyjnych w mieście poddawanym 

szybkiej i niezaplanowanej urbanizacji. Przedstawione 

w dziennikach zdjęcia pokazują szersze skutki i przy-

czyny kryzysu klimatycznego oraz wzajemne powiąza-

nia między urbanizacją a narażeniem na efekty zmian 

klimatu.
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„Jak widzicie, plaża jest cała zaśmiecona, co wygania 

stąd ryby, bo nie są w stanie oddychać. Jeśli ryby nie 

mogą żyć w odpowiednim środowisku, we właściwej 

temperaturze, przeniosą się gdzie indziej. Rybacy muszą 

wtedy bardziej się napracować, żeby dotrzeć do ryb, 

które przenoszą się na łowiska będące domeną dużych 

statków. Na tym polega problem” – Abdoulaye Diouf, 

Thiaroye sur mer, Dakar.

Wspomniane duże statki to statki przemysłowe z glo-

balnej Północy, w tym z państw członkowskich UE. 

Przełowienie przez przemysłowe trawlery przyczynia 

się do upadku rybołówstwa rzemieślniczego. Istot-

ną częścią problemu w Senegalu są także nielegalne, 

niezgłoszone i nieuregulowane połowy (Daniels i in., 

2016).

2.5   Mobilność

Mobilność od dawna stanowi kluczowy element strategii 

zdobywania środków do życia w Senegalu, już w prze-

szłości była sposobem dywersyfikowania przychodów 

i przystosowania się do ubogiego w zasoby środowiska. 

Jednak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat degradacja 

środowiska pogłębia się w związku z procesami zachodzą-

cymi w przyrodzie i z działaniami człowieka, co dodatkowo 

pogarsza sytuację miejscowych gospodarstw domowych. 

Exodus z obszarów wiejskich w Senegalu w kierunku 

ośrodków miejskich, szczególnie Dakaru, trwa od lat 60. 

XX wieku. Nie ma jednak bezpośredniego związku między 

okresami suszy a rytmem tego odpływu ludności – zależ-

ność między zmiennością klimatu a migracją do miast jest 

złożona. Ważne, by uwzględnić tu inne czynniki: np. libe-

ralizację polityki rolnej i handlowej, brak kredytów banko-

wych, straty żywności po zbiorach i ograniczone zróżnico-

wanie zasobów (Gueye, Fall i Tall, 2015). Odzwierciedlają 

to wyniki innych badań (np. Geddes i in., 2012), mówiące, 

że – biorąc pod uwagę dużą rolę, jaką odgrywają czynniki 

ekonomiczne – migracje mogą odbywać się w kierunku 

miast ekologicznie zagrożonych, takich jak Dakar.

galu. Jego ekspansja jest dramatyczna, z 14 hektarów 

w 1978 roku do 115 hektarów obecnie. Każdego dnia 

230 ciężarówek przywozi na nie 1300 ton stałych odpa-

dów. Znaczną ich część stanowi plastik, ale także ubra-

nia - odpady przemysłu szybkiej mody (fast fashion). 

Raport Ellen MacArthur Foundation (2017) szacuje, że 

ponad połowa wyprodukowanej odzieży fast fashion 

jest wyrzucana po niecałym roku. Chociaż na globalnej 

Północy pojawiają się starania w kierunku recyklingu 

i ponownego wykorzystania używanej odzieży, znaczna 

część zebranych ubrań jest eksportowana do krajów ta-

kich jak Senegal, które nie mają własnej infrastruktury 

zbiórek, a koniec końców większość tych ubrań trafia 

na wysypisko (Ibid.), takie jak Mbeussbeuss. W istocie 

wiele państw członkowskich UE nadal wysyła swoje od-

pady na obszary najbardziej dotknięte zmianami klima-

tu (Most Affected People and Areas, MAPA), w tym do 

takich krajów jak Senegal, które nie są w stanie poradzić 

sobie z własnymi odpadami (Hutson, 2021).

2.4   Rybołówstwo

W Senegalu rybołówstwo jest głównym źródłem za-

trudnienia na obszarach nadbrzeżnych, takich jak Dakar 

i Saint-Louis. Według szacunków sektor rybny zapew-

nia zatrudnienie, bezpośrednio lub pośrednio, 600 000 

mieszkańców Senegalu, czyli 15% aktywnej zawodowo 

ludności3, wliczając w to tysiące miejsc pracy w prze-

twórniach ryb, gdzie pracują głównie kobiety (Daniels 

i in., 2016), a także taką działalność jak związany z rybo-

łówstwem handel na targowiskach. Kryzys klimatyczny 

niszczy ten rybacki ekosystem, bo zmieniające się prą-

dy morskie powodują, że ryby migrują gdzie indziej, ale 

szkody wyrządza też erozja wybrzeża, zanieczyszczenia 

oraz zawłaszczanie oceanu – wielkie statki przemysło-

we łowią droższe ryby w ramach umów, które Senegal 

podpisał z krajami globalnej Północy, w tym UE (Ka-

czynski i Fluharty, 2002; Allison i in., 2009; Daniels i in., 

2016; Okafor-Yarwood i Belhabib, 2020).

3   https://spcsrp.org/en/senegal 

https://spcsrp.org/en/senegal
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Jednocześnie uczestnicy badania byli świadomi nie-

sprawiedliwego systemu granicznego, bardzo ograni-

czającego możliwości podróżowania do innych państw. 

System graniczny nie pozwala im opuścić kraju i zmu-

sza ludzi do podejmowania niebezpiecznej przepra-

wy przez Atlantyk, przy pełnej świadomości ryzyka.  

Badani zdawali sobie sprawę z niskiej pozycji Senega-

lu w rankingu paszportów4 (opartym na liczbie krajów, 

do których może wjechać posiadacz danego paszportu) 

i bardzo restrykcyjnego systemu wizowego, wiążącego 

się dodatkowo z astronomicznymi kosztami (Sow, Mar-

mer i Scheffran, 2016). Oznacza to, że legalne kanały 

migracji są niezwykle ograniczone, a opcji mobilności 

pozostaje niewiele. Dużo osób chciało po prostu mieć 

możliwość wyjechać (do pracy lub na studia) i wrócić. 

Restrykcyjny charakter systemu wizowego stworzył 

jednak klasę „osób wykluczonych” (Sow, Marmer i Schef-

fran, 2016, s. 239), dla których legalne ścieżki wjazdu 

do UE są niedostępne. Temat wiz prowadził do oży-

wionych dyskusji we wszystkich grupach fokusowych, 

4   https://www.passportindex.org 

W dodatku podupadający sektor rybołówstwa sprawia, 

że część rybaków czuje, iż nie ma innego wyjścia niż 

spróbować migracji nieregularnymi środkami. Usiłują 

więc przepłynąć pirogami (niewielkimi drewnianymi ło-

dziami) przez Ocean Atlantycki do Europy, by tam szu-

kać lepszych możliwości. Należy jednak pamiętać, że to 

tylko mała mniejszość migracji. Większość odbywa się 

wewnątrz kraju. Ale rybaków tracących źródło utrzyma-

nia przyciąga nieszczelna granica morska. Jak zauważył 

jeden z nich: „Rybacy płyną za rybami: jeśli ryby płyną do 

Europy, to rybacy też”.

Migracja łodziami jest zdominowana przez mężczyzn. 

Kobiety nie biorą takiej wyprawy pod uwagę, lecz raczej 

pokładają nadzieję w swoich krewnych (mężczyznach) 

lub partnerach, licząc, że oni podejmą się tej podróży by 

utrzymać rodzinę. Migrują w ten sposób głównie młodzi 

mężczyźni i chociaż ci z największym kapitałem społecz-

no-ekonomicznym nie muszą ryzykować życia w takiej 

niebezpiecznej przeprawie, pewien poziom kapitału eko-

nomicznego jest potrzebny do jej sfinansowania.

Fot. Elena Giacomelli

https://www.passportindex.org
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zdatnych do mieszkania miejsc. Jednak te migracje, cho-

ciaż ryzykowne i często tragiczne, stanowią mniejszość – 

większość to wędrówki wewnątrz kraju. Nie wiążą się 

one bezpośrednio z kryzysem klimatycznym, lecz raczej 

są spowodowane wieloma różnymi powiązanymi ze sobą 

czynnikami.

W Senegalu można zajrzeć za kulisy kapitalistycznego 

systemu produkcji i zobaczyć realny szkodliwy wpływ 

kryzysu klimatycznego na ludzi i środowisko. Jak zwraca-

ją uwagę ekolodzy i aktywiści w tym raporcie, mieszkańcy 

mają prawo do życia w bezpiecznym, czystym, zdrowym 

i zrównoważonym środowisku. Ponadto należy im się 

także prawo do mobilności i większy dostęp do legalnych 

kanałów, umożliwiających wyjazd i powrót. Zmniejszyło-

by to liczbę ofiar śmiertelnych niebezpiecznych przepraw 

przez Atlantyk. Globalne nierówności uwypuklone przez 

kryzys są wyraźnie widoczne w życiu mieszkańców tych 

zurbanizowanych obszarów na wybrzeżach Senegalu – 

mieszkańców lądu, który znika na ich oczach.

w których uczestnicy zgadzali się, że sytuacja jest bar-

dzo trudna. Jak wyjaśnił Omar, ubieganie się o  wizę 

„jest jak wspinaczka na wysoką górę. To zbyt trudne  

i   za drogie (…) Wszyscy wiedzą, że płynięcie pirogą  

to duże ryzyko, ale nie ma wyboru”.

3. WniosKi i rozWiązania

Z badania nadbrzeżnych społeczności rybackich wokół 

Dakaru i Saint-Louis wyłania się obraz miejsc, które co-

raz mniej nadają się do zamieszkania, dławione przez 

niepewność ekologiczną, nadmierną ilość odpadów 

i niesprawiedliwość w zakresie mobilności. Mieszkańcy 

tych społeczności, którzy ze względu na swoją zmargi-

nalizowaną pozycję w nierównych strukturach władzy 

w globalnej gospodarce nie mają dostępu do swobody 

przemieszczania się, a więc także do legalnych, bezpiecz-

nych kanałów migracji, ryzykują życie w niebezpiecznej 

przeprawie przez Atlantyk, by uciec z tych coraz mniej 

https://www.youtube.com/watch?v=euk7Qss1gzw https://www.youtube.com/watch?v=6hcVUUSLzea

https://www.youtube.com/watch?v=euk7Qss1gzw
https://www.youtube.com/watch?v=6hcVUUSLzeA
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STUDIUM  
PRZYPADKU 2: 
GWATEMALA

Matilde alonzo, rolnik z Las Mercedez, El Jocotillo  

w Gwatemali, pozuje przed polami ananasów.  

Uprawa monokulturowa i wylesianie sprawiły,  

że mieszkańcy wsi zmagali się z brakiem wody pitnej.  

Ta sytuacja zmusiła wiele osób ze społeczności, a nawet kilku 

członków jego rodziny, do migracji do ameryki północnej.

Fot. fot. Roberto Cuxil
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Zmian Klimatu (MARN, 2009) i Krajowy Plan Działań 

wobec Zmian Klimatu (PANCC) (CNCC, 2016), by pod-

jąć priorytetowe akcje mające zmniejszyć narażenie, po-

prawić dostosowanie do zmian, przeciwdziałać wylesia-

niu i zredukować emisje gazów cieplarnianych, zgodnie 

z Ramowym Prawem o Zmianach Klimatu (CNCC, 2016). 

Poza krajowymi strategiami politycznymi mamy tu także 

wiele inicjatyw i działań na poziomie mikro. Prowadzą 

je organizacje pozarządowe działające na tym obsza-

rze, które koncentrują się na gospodarowaniu zasobami 

naturalnymi w celu zwiększenia odporności na skutki 

zmian klimatycznych.

We wrześniu 2016 roku Kongres Republiki Gwatema-

li przyjął Kodeks Migracyjny, uchylający dekret 95-98. 

Do istotnych i cennych zapisów nowego kodeksu na-

leży prawo każdej osoby do emigracji lub imigracji do 

Gwatemali, a także do tymczasowego lub stałego po-

bytu. Na poziomie regionalnym Gwatemala jest stroną 

deklaracji z kartageny ws. uchodźców z 1984 roku, 

a także, wraz z innymi państwami, poparła przyjęcie 

w  2014 roku deklaracji brazylijskiej i  planu dzia-

łań (Bpa), mających na celu wzmocnienie współpra-

cy i zapewnienie rozwiązań w zakresie ochrony osób 

uchodźczych i bezpaństwowych (w tym zmuszonych 

do porzucenia domów wskutek zmian klimatu czy klęsk 

żywiołowych), do realizacji do 2024 roku. Ponadto od 

2005 roku Gwatemala jest stroną konwencji w sprawie 

stworzenia jednej wizy środkowoamerykańskiej, gwa-

rantującej cudzoziemcom swobodę przemieszczania się 

między Salwadorem, Hondurasem, Gwatemalą a Nika-

raguą (C A4). Chociaż najistotniejsze ruchy migracyjne 

są skierowane w stronę Stanów Zjednoczonych, nie 

istnieje żadna konkretna umowa między Gwatemalą 

a USa regulująca migrację. W 2019 roku zawarto poro-

zumienie o współpracy między Stanami Zjednoczonymi 

i Gwatemalą w sprawie ubiegających się o azyl: US-Gu-

atemala Asylum Cooperative Agreement (ACA). Umoż-

liwia ono Stanom Zjednoczonym szybkie wydalenie do 

Gwatemali osób ubiegających się o azyl, a niemających  

Gwatemala jest konsekwentnie wymieniana w pierw-

szej dziesiątce krajów świata najbardziej narażonych na 

skutki zmian klimatu. Wpływ tych zmian w Gwatemali się 

pogłębia ze względu na położenie geograficzne kraju w pa-

sie zwrotnikowym. Rośnie tu zarówno częstotliwość, jak 

i intensywność klęsk żywiołowych. Coraz częściej mogą 

mieć one istotne negatywne skutki, jeśli będą się łączyć 

z brakiem zdolności adaptacyjnych. Gwatemala leży na 

obszarze wyjątkowo narażonym na zmiany klimatu – w re-

gionie zwanym „suchym korytarzem”. Zagrożeniami kli-

matycznymi są tu głównie nawracające susze, nadmiernie 

ulewne deszcze i powodzie, odbijające się negatywnie na 

produkcji rolnej, szczególnie na terenach zdegradowanych 

ekologicznie.

Ponad połowa ludności Gwatemali mieszka na obszarach 

wiejskich, a 70% tych mieszkańców żyje w ubóstwie. 

Można powiedzieć, że zmiany klimatyczne potęgują ist-

niejące wcześniej problemy, takie jak ubóstwo, niedobór 

zasobów, brak bezpieczeństwa żywnościowego itd. Dla-

tego ludzie, zwłaszcza ci pracujący w sektorze rolniczym, 

a więc zależni od środowiska, narażeni na skutki zmian 

klimatu, są bardziej skłonni do migracji, traktowanej 

jako strategia adaptacyjna. Do badania zostały wybrane 

departamenty Totonicapán i Sololà, bo mieszkające tu 

społeczności żyją z rolnictwa – upraw intensywnych – 

a obszar ten dotyka duże wylesienie, przez co te tereny 

są szczególnie narażone na zmiany klimatu. Gwatemala 

jest uznawana za kraj wielokulturowy, wieloetniczny 

i wielojęzyczny, a wśród mieszkańców wyróżniamy trzy 

rdzenne ludy (Majów, Xinca i Garifuna). Według spisu 

powszechnego z 2018 roku 43,56% populacji stanowi-

ła rdzenna ludność, w tym 41,7% Majowie, 1,8% Xinca 

i 0,1% Garifuna (o mieszanym pochodzeniu afrykańskim 

i rdzennym). W Totonicapánie odsetek rdzennych miesz-

kańców to 98% (INE 2018).

Gwatemala wprowadziła różne środki, by radzić sobie 

ze skutkami zmian klimatu. W 2009 roku kraj przyjął 

kilka strategii, takich jak Krajowa Polityka w sprawie  
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2. WyniKi badań

Co WYnika Z BadaŃ W GWaTEMaLi?

 z Wzajemne powiązania degradacji środowiska 

i kryzysu klimatycznego:

 f wylesienie, nieefektywna gospodarka  

odpadami i niedobór wody to główne  

problemy utożsamiane z degradacją środowiska.

 f Rozkwit monokultur przemysłowych (trzciny cu-

krowej, palm olejowych) uprawianych na eksport 

oraz brak politycznych działań i zaangażowania, 

zwłaszcza na szczeblu lokalnym, są uważane za 

czynniki pogarszające degradację środowiska 

i wymieniane wśród jej głównych przyczyn.

 f niekontrolowana urbanizacja.

 z Zmienność opadów (zarówno powodzie, jak i su-

sze) jest uznawana za główny problem związany 

ze zmianami klimatu.

 z odpowiedzialność za zmiany klimatu jest przypi-

sywana głównie rządowi krajowemu, który kieruje 

się interesami wielkich (czasem zagranicznych) kor-

poracji i sprzyja skorumpowanemu systemowi.

 z Jednostki są odpowiedzialne, kiedy w codzien-

nym życiu postępują bez pełnej świadomości 

i wystarczającej edukacji.

 z Migracja wynika głównie z powodów ekonomicz-

nych, poszukiwania szans na lepsze życie, braku 

pracy. Zmiany klimatu nie są postrzegane jako au-

tonomiczny czynnik powodujący migrację, lecz jako 

jeden z elementów wpływających na indywidualne 

chęci i decyzje.

2.1.   Wrogie środowisko

„Gwatemala jest jednym z najbardziej narażonych 

na zmiany klimatu regionów na świecie. Odczuwamy 

wszystkie skutki tych zmian, takie jak tropikalne bu-

rze, trzęsienia ziemi, zmiany w klimacie, które mają 

wpływ zwłaszcza na produkcję [rolną]” 

– Luisa (51 lat, lokalna badaczka).

gwatemalskiego paszportu (zwłaszcza z Hondurasu 

i Salwadoru). Procedura ta może być uruchamiana bez 

pozwolenia osobom na złożenie wniosków o azyl w USA, 

ale także zostawia je bez dostępu do skutecznej ochro-

ny w Gwatemali. W rezultacie osoby te są zmuszone 

do rezygnacji ze starania się o azyl, a niektóre, czujące 

uzasadniony strach przed prześladowaniami, wracają do 

ojczystego kraju, gdzie stają przed realnym poważnym 

zagrożeniem (HRW, 2020).

1. metodologia

Informacje przedstawione w tym rozdziale pochodzą 

z różnych faz badań i zostały uzyskane różnymi meto-

dami. Analizę literatury połączono z danymi z częściowo 

ustrukturyzowanych wywiadów z kluczowymi interesa-

riuszami i ekspertami zajmującymi się kwestiami migracji 

i/lub środowiska w Gwatemali (czerwiec i lipiec 2020). 

Wyniki zostały połączone z danymi empirycznymi z ba-

dań terenowych w grupach fokusowych, dzienników kli-

matycznych, ankiety i częściowo ustrukturyzowanych 

wywiadów (kwiecień i maj 2021):

•	 prowadzony przez miesiąc dziennik klima-

tyczny (Giacomelli i Walker, 2021): 30 uczest-

ników i uczestniczek (15 z obszarów wiejskich, 

15 z miast)

•	 Grupy fokusowe: 4 grupy (po 5–15 osób, zróżni-

cowane pod względem wieku i płci), 2 w ośrodku 

miejskim (miasto Gwatemala) i  2 na obszarze 

wiejskim (1 w wiosce Chuicullil, Nahualá,  Sololá, 

1  w  wiosce Vásquez, Totonicapán)

•	 pogłębione wywiady: 11 uczestników i uczest-

niczek

•	 ankieta gospodarstw domowych: 400 gospo-

darstw, mężczyźni i  kobiety w  wieku od 18 do 

65 lat, przedstawiciele ludności wiejskiej w pro-

wincji Totonicapán, którzy doświadczyli zmian 

klimatu i/lub mają w gospodarstwie domowych 

migrantkę lub migranta.



15 Powody do Paniki?

Konsekwencje zmian klimatu w Senegalu, Gwatemali, Kambodży i Kenii 

2.2.   niegospodarność w zarządzaniu  

zasobami naturalnymi

W  ośrodkach miejskich główne problemy wynikają 

z  niekontrolowanej urbanizacji i   związanej z  nią 

akumulacji odpadów, co ma także wpływ na odpowiednie 

odprowadzanie wody. Jednak to mieszkańcy obszarów 

wiejskich są najbardziej poszkodowani w wyniku wylesie-

nia i niedoboru wody (Gleditsch i in. 2006, Brown i Funk 

2008, Hanjra i Qureshi 2010). Problemy te są nawet więk-

sze, kiedy łączą się z ekspansją przemysłowych monokultur. 

Zagraża to bezpieczeństwu żywnościowemu, czyli bezpie-

czeństwu ludzi, zwłaszcza rdzennych mieszkańców obsza-

rów wiejskich, którzy mają ograniczony dostęp do strategii 

adaptacji do zmian klimatu i minimalizowania ich skutków 

(Barnett i Adger, 2007).

Stosowane praktyki usuwania odpadów nie są zrównowa-

żone ekologicznie: śmieci pali połowa mieszkańców Toto-

nicapánu (50,48%), a odsetek ten na poziomie krajowym 

jest podobny (42,79%). Tylko 10,2% gospodarstw domo-

wych korzysta z komunalnych lub prywatnych usług wy-

wozu śmieci, ale z drugiej strony w Totonicapánie częściej  

Ze względu na warunki fizyczno-geograficzne Gwate-

mala jest w wysokim stopniu narażona na huragany, 

burze i  inne skrajne zjawiska pogodowe, zwłaszcza 

w „suchym korytarzu”. W szczególności przyczynia się 

do tego zjawisko El Niño, powodujące częste ciężkie 

susze we wschodniej części kraju. Pod wpływem zmian 

klimatycznych zmienia się długość pór roku normalnie 

charakteryzujących się porą deszczową. Na niektórych 

obszarach przepływ wód powierzchniowych spada 

o 10–50%, co wraz z przewidywanym wzrostem tempe-

ratury i zmniejszaniem się opadów spowoduje zmniej-

szenie zasobów wody do użytku przez mieszkańców i do 

nawadniania upraw. 

Wyniki ankiety wskazują, że w Totonicapánie za najwięk-

sze zagrożenie uznawane są fale upałów (31,4% respon-

dentów uważa ryzyko wystąpienia za bardzo prawdopo-

dobne lub prawie pewne), a po nich burze (21,7%) i susze 

(12,0%). Mieszkańcy Totonicapánu postrzegają ryzyko 

powodzi jako najmniej prawdopodobne. W ich odczuciu 

ryzyko fali upałów w ciągu ostatnich 5 lat wzrosło (uważa 

tak 35,8% respondentów).

plantacje trzciny cukrowej przejęły ziemię  

na południowym wybrzeżu Gwatemali.  

Ciężka praca i wyzysk zmuszają ludzi do migracji 

w poszukiwaniu lepszych warunków życia.

Fot. Valeria Leiva.
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li są wykorzystywane głównie do działalności rolniczej 

(59,5%), do użytku domowego (18%) i do wytwarzania 

energii (15,4%) (MARN, 2016). Produkty rolnicze na eks-

port – trzcina cukrowa, olej palmowy i banany – łącz-

nie zajmują 71% całkowitej powierzchni nawadnianych 

upraw i zużywają 69% wody przeznaczonej do irygacji 

(Solano Garrido i Ochoa, 2019). Poza przemysłem rol-

nym także ekspansja sektora wydobywczego powodu-

je nadmierne zużycie wody, co powoduje zmiany biegu 

rzek, straty plonów i szkody w rybołówstwie rzemieśl-

niczym, a mieszkańcy pozostają bez dostępu do wody. 

Społeczności mieszkańców spotykają się także z nie-

legalnym i legalnym wywłaszczaniem gruntów (PNUD 

2016). Drobni rolnicy na obszarach wiejskich mierzą się 

z niedoborem wody, a zatem także z suchością gleby, ze 

względu na brak odpowiedniego gospodarowania zaso-

bami wodnymi. Władze zarówno na szczeblu lokalnym, 

jak i krajowym nie realizują skutecznych działań ani nie 

podejmują zobowiązań do odpowiedniego zarządzania 

zasobami naturalnymi.

2.3 nierówności i narażenie związane 

z płcią i przynależnością etniczną

W Gwatemali mamy do czynienia z poważnymi nierówno-

ściami poziomymi (i pionowymi) według podziałów etnicz-

nych (Thorp, Caumartin and Gray-Molina, 2006) oraz płci. 

Kwestia ta była poruszana zarówno w wywiadach zdal-

nych, jak i przeprowadzonych w terenie. Juan José Hur-

tado Paz y Paz, dyrektor stowarzyszenia Pop No’j, mówi 

o „rasistowskiej i dyskryminującej strukturze państwa, które 

usprawiedliwia wyzysk rdzennych mieszkańców”. Ponieważ 

rdzenna ludność często nie ma równego udziału w podej-

mowaniu decyzji na szczeblu krajowym i departamental-

nym, nie ma też równego dostępu do opieki zdrowotnej, 

szans edukacyjnych, odżywczej żywności i zatrudnienia. 

Kobiety także doświadczają dyskryminacji w dostępie do 

edukacji, rynku pracy i ogólnie do usług publicznych. Tylko 

37% kobiet uczestniczy w formalnym rynku pracy (w po-

równaniu z 85% mężczyzn), 27% prowadzi własną firmę, 

a 28% ma dostęp do rynków finansowych (w porównaniu 

kompostuje się odpady i/lub poddaje je recyklingowi 

(23,26% gospodarstw w porównaniu ze średnią krajową 

na poziomie 6,82%) (INE 2019). W wielu wywiadach i dys-

kusjach grup fokusowych wskazywano na ten stosunek do 

usuwania odpadów jako problematyczny. Akumulacja od-

padów może w istocie także pogłębić skutki nieregularnych 

powodzi, pogarszane przez brak odpowiednich systemów 

kanalizacyjnych. Brak kanalizacji ściekowej w wielu regio-

nach i spuszczanie ścieków i odpadów do akwenów wod-

nych podczas powodzi stanowi poważne zagrożenie dla 

środowiska i zdrowia ludzi. Miejscowe władze w odczuciu 

respondentów nie edukują odpowiednio ludności na temat 

dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

Jeśli chodzi o wodę, około 58% gospodarstw domowych 

w Gwatemali ma dostęp do wody z rurociągów dopro-

wadzonych do domu. Spośród respondentów 27,5% 

podaje, że w ciągu 12 miesięcy przed ankietą zdarzały 

się niedobory wody pitnej. Zasoby wodne w Gwatema-

Brak dostępu do wody 

pitnej, zmusza ludzi 

do szukania bardziej 

godnych warunków 

życia gdzie indziej. Fot. 

Valeria Leiva.

Powody do PaNIKI?
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Zjednoczonych, wskazywanych jako najbardziej pożądany 

cel migracji międzynarodowej. Ze względu na bliskość geo-

graficzną Gwatemali i USA, migracja do Stanów Zjedno-

czonych jest istotnym zjawiskiem społeczno-ekonomicz-

nym w ciągu ostatnich 30 lat5. Udana migracja, chociaż 

często postrzegana jako coś negatywnego, co przynosi 

rozpad więzi rodzinnych, może stać się źródłem utrzyma-

nia dla pozostałych w kraju członków rodziny. Badani po-

twierdzali ważną rolę przekazów pieniężnych dla rodzin 

migrantów oraz całej gwatemalskiej gospodarki.

Jednak od 2004 roku wielu Gwatemalczyków jest przy-

musowo odsyłanych z  innych krajów z powrotem do 

ojczyzny. Według Międzynarodowej Organizacji ds. Mi-

gracji (IOM) migranci zmuszani do powrotu napotykają 

liczne trudności i przeszkody w reintegracji, m.in. ogra-

niczone możliwości ekonomiczne czy brak dostępu do 

usług socjalnych i kredytów. Nieudane próby migracji, 

sfinansowane przez zaciąganie długów, mogą zwiększyć 

pragnienie i konieczność podjęcia nowej próby wyjazdu. 

W rodzinach, których członek lub członkowie podejmują 

wiele prób migracji, warunki życia prawdopodobnie się 

pogorszą z każdą kolejną próbą, zważywszy na wysokie 

koszty emigracji. Takie rodziny wpadają w błędne koło 

migracji i deportacji.

Współzależności między środowiskiem i  zmianami 

klimatu a migracją są widoczne w Gwatemali. Zmiany 

klimatu pogłębiają działanie innych czynników struktu-

ralnych, takich jak ubóstwo i potęgują narażenie miesz-

kańców. Zmiany klimatu nie są wskazywane przez bada-

nych jako bezpośrednia przyczyna migracji, lecz raczej 

jako jeden z elementów, który wpływa na indywidualną 

decyzję o migracji.

5   Według Międzynarodowej organizacji ds. Migracji (ioM) 
w 2016 r. suma przekazów pieniężnych od migrantów do rodzin 
w Gwatemali wyniosła 7,27 miliarda dolarów, z czego 97,1 stano-
wiły przekazy od osób mieszkających w USa (ioM, Guatemala Re-
mittances – 97 percent from USa: ioM Study, 17.02.2017). W 2020 
r. kwota przekazów wzrosła o 7,9% i odpowiadała 14,6% pkB. Zob. 
2021  investment  Climate  Statements:  Guatemala, https://www.
state.gov/reports/2021-investmentclimate-statements/guatemala/. 

z 66% mężczyzn) (INE 2020b). Kobiety mają też trudno-

ści z dostępem do usług socjalnych, takich jak edukacja 

i opieka zdrowotna, i częściej są ofiarami brutalnych prze-

stępstw. Straty powodowane przez klęski żywiołowe do-

tykają bezpośrednio grupy bardziej wrażliwe: osoby star-

sze, kobiety, zwłaszcza kobiety należące do grup rdzennej 

ludności, dzieci, a w szczególności mieszkańców ubogich 

obszarów wiejskich.

2.4 Mobilność 

Na pytanie, czy planują w najbliższej przyszłości przenieść 

się z miejsca, w którym obecnie mieszkają, tylko 7,2% ba-

danych osób odpowiedziało, że planują lub chcieliby to 

zrobić. Trzy najczęściej wskazywane przez nich powody to:

• brak inicjatyw wspierających działalność rolniczą 

i wiejską 

• historie sukcesu innych migrantów i migrantek 

• brak możliwości realizowania osobistych aspiracji, 

Ubóstwo i bezrobocie są wskazywane jako najczęstsze 

powody migracji wewnętrznej i międzynarodowej, co 

oznacza, że osoby, które migrują, często należą do grup 

najbardziej wrażliwych. Nie ma tu wyraźnego związku 

z płcią lub wiekiem. Jeśli chodzi o wzorce migracji, litera-

tura przedmiotu i wywiady pokazują, że największe ruchy 

migracyjne mają charakter wewnętrzny, z jednych obsza-

rów wiejskich na inne: ludzie migrują tu zarówno na stałe, 

jak i tymczasowo (do prac sezonowych, np. na plantacjach 

kawy lub trzciny cukrowej). Monokulturowa produkcja 

rolna wymusza sezonową migrację wewnętrzną, głównie 

rdzennej ludności. Młodzi ludzie mają jednak inne aspira-

cje, także w zakresie rozwoju osobistego, co prowadzi do 

zwiększonej migracji do miasta Gwatemala. Odsetek lud-

ności kraju mieszkającej w miastach wzrósł z 31% w 1960 

roku do 51,8% w 2020 roku (Bank Światowy, 2017).

Migracja transgraniczna prowadzi głównie do połu-

dniowego Meksyku – tymczasowi migranci jeżdżą tam 

do niskopłatnej pracy w rolnictwie – oraz do Stanów  

m.in
https://www.state.gov/reports/2021-investmentclimate-statements/guatemala/
https://www.state.gov/reports/2021-investmentclimate-statements/guatemala/
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upałów i powodzie). Ma to negatywne skutki dla ludzi, któ-

rych źródła utrzymania są uzależnione od pogody. Gwa-

temala doświadcza degradacji środowiska na obszarach 

wiejskich, z różnych powodów, m.in. wyczerpywania i nad-

miernej eksploatacji zasobów naturalnych, zwłaszcza 

w wyniku ekspansji monokultur i wylesiania. Większość 

migracji środowiskowej to migracja wewnętrzna i doty-

czy głównie ludności wiejskiej: ludzie wyjeżdżają na stałe 

lub tymczasowo (do pracy sezonowej, np. na plantacjach 

kawy lub trzciny cukrowej). Istnieje ścisły związek między 

rdzennymi społecznościami, zmianami klimatu i migracją. 

Rdzenni mieszkańcy wyjątkowo dotkliwie odczuwają skut-

ki zmian klimatu w porównaniu z innymi obywatelami. Ba-

dani potwierdzali, że migracja zwykle nie jest linearna, ale 

może być procesem dwustopniowym: ze wsi do miasta, 

a stamtąd, choć rzadziej, do krajów trzecich, w szczegól-

ności Meksyku i USA. Migracja wynika głównie z powo-

dów ekonomicznych, poszukiwania szans na lepsze życie, 

braku pracy. Zmiany klimatu nie są postrzegane jako auto-

nomiczna przyczyna migracji, lecz jako jeden z elementów 

wpływających na indywidualne decyzje.

Pytani o sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami, re-

spondenci mówili o poszerzaniu wiedzy o środowisku 

i większym zaangażowaniu społeczności w jego ochronę. 

Proszą też o skuteczniejsze wdrażanie praw dotyczących 

wody, usuwania odpadów i użytkowania ziemi, szczegól-

nie do celów upraw monokulturowych, by unikać praktyk 

opartych na wyzysku.

Ze względu na złożone i wzajemnie powiązane przyczyny 

migracji mieszkańców Gwatemali, obserwujemy tu głów-

nie mieszane przepływy migracyjne (np. zarówno migra-

cję krótko- jak i długoterminową, wewnętrzną i do innych 

państw). Zwiększa się liczba osób rozważających migrację 

jako strategię minimalizującą narażenie. Wstrząsy klima-

tyczne, takie jak powodzie, także mogą powodować decy-

zję o wyjeździe. Ponadto badani podkreślali silny związek 

między rdzennymi społecznościami, zmianami klimatu 

i migracją. Rdzenna ludność wyjątkowo dotkliwie odczu-

wa skutki zmian klimatu w porównaniu z resztą populacji.

W wyniku ekspansji upraw monokulturowych i wzrostu 

wydobycia metali (van de Sandt, 2009), w ostatnich de-

kadach wzrosła eksploatacja ziemi zamieszkiwanej przez 

rdzenne społeczności. Te działania przyczyniają się do 

degradacji środowiska, która przyśpiesza i pogłębia 

zmiany klimatu, co z kolei przynosi poważne negatywne 

skutki społeczne i ekologiczne wśród rdzennych społecz-

ności i na ich terytoriach. W rezultacie ludność obszarów 

wiejskich, głównie złożona z rdzennych mieszkańców, 

jest zmuszona do migracji. 

3. WniosKi i rozWiązania

Zmiany klimatu zwiększają nieprzewidywalność pogody 

i prowadzą do zmienności klimatycznej powodującej nie-

regularne opady i ekstremalne zjawiska (zwłaszcza fale 

https://youtu.be/reoa767Glci https://www.youtube.com/watch?v=BJ0LLbs7HJk

m.in
https://youtu.be/reoa767GlcI
https://www.youtube.com/watch?v=BJ0LLbs7HJk


19 Powody do Paniki?

Konsekwencje zmian klimatu w Senegalu, Gwatemali, Kambodży i Kenii 

STUDIUM  
PRZYPADKU 3: 
KAMboDżA

Fo
t.

 R
o

u
n

 R
y



20 Powody do Paniki?

Konsekwencje zmian klimatu w Senegalu, Gwatemali, Kambodży i Kenii 

 wywiadów z kluczowymi interesariuszami i eksperta-

mi zajmującymi się kwestiami migracji i/lub środowiska 

w Kambodży (czerwiec i  lipiec 2020). Wyniki zostały 

połączone z danymi empirycznymi z badań terenowych 

w grupach fokusowych, dzienników klimatycznych, ankiet 

oraz częściowo ustrukturyzowanych wywiadów (lipiec – 

wrzesień 2021). 

•	 prowadzony przez miesiąc dziennik klimatycz-

ny (Giacomelli i  Walker, 2021): 30 uczestników 

i uczestniczek

•	 Grupy fokusowe: 1 grupa (5–10 osób, zróżnico-

wana pod względem wieku i płci)

•	 pogłębione wywiady: 12 uczestników i uczest-

niczek

•	 ankieta gospodarstw domowych: 250 gospo-

darstw, mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 65 

lat, z doświadczeniem migracji

2. WyniKi badań

Co WYnika Z BadaŃ W kaMBodŻY?

 z Wzajemnie powiązania degradacji środowiska 

z przyczyn społeczno-przyrodniczych i kryzysu 

klimatycznego:

 f wylesienie spowodowane:  

a. wycinkami w celu pozyskiwania drewna 

przez korporacje – często nielegalnymi 

b. powiększaniem areału gruntów rolnych 

przez rolników 

c. korupcją oraz brakiem odpowiedniego za-

rządzania i ochrony lasów 

d. słabym egzekwowaniem prawa

 f Zmienność opadów (powodzie i susze)  

wskazywana jako główny problem związany 

ze zmianami klimatu

 f Brak zdolności adaptacyjnych jest poważnym 

problemem

 f Zmniejszone zalewanie równin zalewowych

Podobnie jak Gwatemala, także Kambodża jest konse-

kwentnie wymieniana w pierwszej dziesiątce krajów 

świata najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu, 

głównie z uwagi na brak zdolności adaptacyjnych. Pozo-

staje w wysokim stopniu podatna na zmiany klimatyczne, 

gdyż znaczna część ludności utrzymuje się z rolnictwa 

i rybołówstwa, sektorów zależnych od opadów. Ludność 

zamieszkuje głównie obszary wiejskie, a żywność, schro-

nienie i dochody zapewniają jej przede wszystkim zasoby 

naturalne, jest więc niezwykle wrażliwa na zmiany klima-

tu. Gospodarka kraju należy do najszybciej rozwijających 

się na świecie, ale ten wzrost bardzo nierówno rozkłada 

się w populacji i charakteryzuje szeroko rozpowszechnio-

nym zawłaszczaniem ziemi, znaczącym niszczeniem śro-

dowiska oraz marginalizacją osób ubogich, mniejszości 

i rdzennych mieszkańców. Wielu Kambodżan wolałoby 

zostać w kraju, bliżej swoich rodzin, ale ponieważ w mia-

stach jest za mało miejsc pracy, a kryzys klimatyczny 

i czynniki społeczno-ekonomiczne ograniczają możliwo-

ści życia z rolnictwa, wielu mieszkańców jest zmuszonych 

migrować. Z wybranego do badania regionu Battambang 

ludzie migrują głównie do Tajalndii, często nielegalnymi 

kanałami, zwiększającymi ryzyko wyzysku. Prowincja 

Battambang graniczy z Tajlandią od zachodu. Jej wschod-

ni kraniec przylega do jeziora Tonle Sap. Głównym rodza-

jem działalności gospodarczej jest rolnictwo. Uczestnicy 

i uczestniczki badania zajmują się głównie uprawą roli, 

ale uzupełniają dochody rybołówstwem, w zależności od 

tego, jak blisko jeziora mieszkają. Prowincja Battambang 

jest w wysokim stopniu zagrożona suszą i w średnim po-

wodziami, głównie spowodowanymi ulewnym deszczem, 

ale istotną przyczyną są także źle zaplanowane systemy 

odprowadzania wody i nasilona urbanizacja.

1. metodologia

Informacje i wnioski pochodzą z różnych faz badań i zosta-

ły uzyskane różnymi metodami. Analizę literatury nauko-

wej połączono z danymi z częściowo ustrukturyzowanych 
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Prawie połowa badanej próby (42,5%) podała, że do-

świadczyła skutków więcej niż jednego ze skrajnych 

zjawisk pogodowych, takich jak gwałtowne burze, po-

wodzie, fale upałów i susze. Dokładniej, 20,5% dotknę-

ły skutki burz, 59,1% – powodzi, 22,4% – fal upałów, 

a 48,8% – susz.

Wszyscy uczestnicy wywiadów zdalnych wskazali kwe-

stię braku ziemi jako istotny problem. Większość go-

spodarstw domowych ma bardzo małe parcele, których 

uprawa może nie wystarczać na utrzymanie, zwłaszcza 

przy pogłębiających się skutkach zmian klimatu i po-

większających się rodzinach. Jako kwestię budzącą nie-

pokój przytaczano także zawłaszczanie gruntów oraz 

potrzebę sprzedaży ziemi w celu spłacenia długów za-

ciągniętych na pokrycie niezbędnych kosztów życia lub 

kosztów migracji.

„Myślę, że powinienem wyjechać do Tajlandii, bo moja 

rodzina nie ma ziemi do uprawiania ryżu, a ja posta-

nowiłem już dłużej się nie uczyć, bo nie mam pienię-

dzy, żeby płacić za chodzenie codziennie do szkoły” 

– Chea Seila (21 lat).

2.2.   Zarządzanie wodą i nawadnianie

Rzeka Tonle Sap jest jedyna w swoim rodzaju pośród 

wszystkich rzek na świecie: ma dwukierunkowy bieg 

w zależności od pory roku. W porze monsunowej ulewne 

deszcze odwracają kierunek jej biegu, wtłaczając wodę 

z Mekongu, wraz z rybami i ikrą, do jeziora. Natomiast 

w porze suchej to właśnie z jeziora wypływa rzeka Ton-

le Sap (Eyler i Weatherby, 2019). Jednak ten delikatny 

ekosystem jest zagrożony utratą siedlisk i zmianą biegu 

rzeki, głównie w wyniku zmian klimatycznych w połącze-

niu z budową zapór, nieuregulowanym pozyskiwaniem 

drewna i działalności człowieka wokół jeziora (Pool i in., 

2019; Eyler i Weatherby, 2019); Sourn i in, 2021; Chua 

i in, 2021). Jak obserwują uczestnicy badania, wodny sys-

tem pulsów powodziowych się zmienia: zmniejsza się czas 

trwania wezbrań i powodzi, a także obniża się poziom wód.  

 z Konsekwencje:

 f Zmniejszenie plonów drobnych rolników 

i połowów ryb.

 f przekonanie o zupełnym braku przygotowa-

nia do radzenia sobie z nagłymi zdarzeniami.

 f długi i wpadnięcie w spiralę zadłużenia przez 

mikrofinansowanie, są poważnym proble-

mem, często związanym z migracją.

 f Skutki suszy i nieregularnych opadów to brak 

bezpieczeństwa żywnościowego i dochodo-

wego rodzin.

 f dziećmi często opiekują się babcie, gdyż ro-

dzice migrują do pracy w Tajlandii. powoduje 

to presję społeczną i trudności w rodzinach.

 f Migracja wynika głównie z powodów ekono-

micznych, poszukiwania lepszego życia, braku 

pracy na miejscu. Zmiany klimatu nie są po-

strzegane jako autonomiczna przyczyna migra-

cji, lecz jako jeden z elementów wpływających 

na indywidualne decyzje czy konieczność zna-

lezienia innych źródeł dochodu niż rolnictwo.

 f Większość ludzi wolałaby zostać w kambo-

dży, ale twierdzą, że brakuje tu możliwości 

zatrudnienia, dlatego szukają pracy w Tajlan-

dii, często nielegalnymi kanałami, co może 

być kosztowne i skomplikowane. Zwiększa to 

zagrożenia dla pracowników migracyjnych, 

bardziej narażonych na wyzysk.

2.1.   Wrogie środowisko

Jak wskazują wyniki ankiety, 64% gospodarstw domowych 

polega na sprzedaży produktów rolnych i rybołówstwa 

wśród innych źródeł dochodu, 42,9% zaś zadeklarowa-

ło, że ich głównym źródłem wody pitnej jest deszczówka 

(a 12,6% korzysta z wód powierzchniowych). Niestety 

23,2% ankietowanych podało, że w ciągu ostatnich 12 

miesięcy nie mieli wystarczającej ilości wody pitnej śred-

nio przez prawie 4 miesiące (3,9), a 13% – przez ponad 4 

miesiące (4,2).
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nieadekwatną strategią zdobywania środków do życia, 

a brak mechanizmów osłon socjalnych potęguje naraże-

nie ludności wiejskiej na skutki zmian klimatu – mamy tu 

więc swoiste błędne koło (Brickell i in., 2018). Responden-

ci badań terenowych potwierdzili, że najważniejsze skutki 

zmian klimatu dotyczą wody:

„Moja uprawa ryżu opiera się na sezonowym za-

lewaniu pól przez wody rzek Tonle Sap i Sangker. 

W zeszłym roku powódź była zbyt gwałtowna, ryż 

zmarniał. (…) Wyraźnie jest to skutek zmian klimatu. 

Uprawiamy ryż; jesteśmy zależni od nieba i deszczu, 

czasem mamy większe plony, a czasem ryzykujemy”  

— Voen Socheat.

2.4.   wylesienie

Wzrost gospodarczy Kambodży doprowadził też do 

znacznego spadku lesistości – od 2010 do 2016 roku jej 

Szkodzi to różnorodności gleb i ogranicza wielkość poło-

wów. Wszyscy z tych niewielu uczestników, którzy wspo-

minali o rybołówstwie, mówili o zmniejszaniu się połowów 

z powodu anomalii pogodowych, mniej obfitych opadów 

deszczu i mniejszych pulsów powodziowych na równi-

nie zalewowej. „Zniszczeniu ulega nawet las zalewowy. 

W miarę jak tracimy las zalewowy, tracimy też żyjące dziko 

ryby, które są zastępowane rybami hodowlanymi, takimi 

jak sumy”. (Voen Socheat).

2.3.   Nieregularne opady

Brak technologii i know-how utrudnia przeciwdziałanie 

tym problemom. Jak wyjaśnił jeden z respondentów: 

„Nie mamy systemów nawadniania, wszystko opiera się 

na opadach. Nie ma deszczu, nie ma plonów. To bardzo, 

bardzo ryzykowne dla sektora rolniczego” (Min Sophoan, 

ASVF, wywiad zdalny). Skutki zmian klimatu sprawiają, że 

produkcja rolna na własne potrzeby staje się całkowicie 

pan Chem oeurn patrzy, jak jego ojciec,  

Chim arn, przywiązuje tkaninę z powrotem  

do słupa, gdy ten pękł przez silny wiatr.  

Gmina Por treay, dystrykt Puok, Siem Reap, 

kambodża, 5 lipca 2021 r.

Fot. Roun Ry
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(Pak i Saing, 2019). Wysokie stopy procentowe kredytów 

oznaczają, że wielu mieszkańców wsi traci ziemię, bo są 

zmuszeni ją sprzedać na pokrycie długu, którego nie są 

w stanie dłużej spłacać. Prowadzi to do niewoli za długi 

i ma negatywny wpływ na poziom życia. W styczniu 2020 

roku niezależny ekspert onZ do spraw zadłużenia Juan 

pablo Bohoslavsky stwierdził, że w kambodży panuje 

kryzys mikrofinansowania (Brickell i in., 2020).

Na ten problem jako istotny zwracali uwagę uczestnicy 

zdalnych wywiadów: 

„Kiedy gospodarstwa domowe nie mogą uprawiać 

ziemi, bo są uzależnione od opadów deszczu, ich pro-

dukcja ryżu jest bardzo niska. Wielu ludzi zgłasza się 

więc po mikrofinansowanie, a potem muszą spłacić 

pożyczkę. To powoduje, że migrują w poszukiwaniu 

pracy i zarobku” (Anon, IGO, wywiad zdalny).

Wywiady przeprowadzone w terenie potwierdziły te usta-

lenia. Większość (8 na 10) respondentów musiała zwró-

cić się o mikrofinansowanie, by zdobyć środki na migrację 

członków rodziny i/lub pokryć koszty działalności rolni-

czej. Wielu tłumaczyło, że członkowie ich rodzin byli zmu-

szeni emigrować do Tajlandii, by znaleźć pracę i spłacić 

dług zaciągnięty w ramach mikrofinansowania na ulepsze-

nia w gospodarstwie rolnym. To, jak ten problem staje się 

błędnym kołem, opisuje pani Keo Rath (lat 52). Jej rodzina 

wzięła pożyczkę na 500 dolarów w ramach mikrofinanso-

wania na uratowanie upraw orzechów ziemnych i soi.

 „Niestety nie uzyskaliśmy wystarczająco wysokich 

plonów. Mój mąż postanowił więc pojechać z córką 

do Tajlandii, żeby zdobyć pieniądze na spłatę długu… 

Pożyczyliśmy też na załatwienie dokumentów wyjaz-

dowych i pozwolenia na pracę”.

2.6.   Mobilność

Kiedy wielu mieszkańców Kambodży wchodziło na ry-

nek pracy, a oferty zatrudnienia nie nadążały za liczbą 

wskaźnik zmniejszył się z 57,07% do 46,86% powierzchni 

kraju (UNDP, 2019). Kambodża jest jednym z najszybciej 

tracących lasy państw na świecie. Znaczną ich część wy-

cina się pod plantacje kauczuku oraz na drewno (NASA 

Earth Observatory, 2017), także nielegalnie6. Lasy zale-

wowe to obszary chronione, z wyznaczonymi łowiskami 

i wycinka drzew jest tam zabroniona. W 2012 roku rząd 

zniósł łowiska i przyznał prawo do połowu społeczno-

ściom lokalnym, a niektóre obszary zostały objęte ścisłą 

ochroną. Mimo to znaczną część lasów zalewowych niele-

galnie wycięto, co doprowadziło do zmniejszenia zasobów 

ryb, gdyż lasy zalewowe są tarliskami (miejscami, gdzie 

ryby odbywają tarło).

Odpowiedzi badanych wyraźnie wskazywały też na 

związek między zdolnością do zarobienia na utrzymania 

a wpływem klimatu. Zarówno respondenci badań tereno-

wych, jak i zdalnych wywiadów podkreślają złożoność tych 

powiązań: nie da się oddzielić gospodarki od środowiska. 

Jak wskazują także naukowcy, w przypadku drobnych rol-

ników i tych produkujących na własne potrzeby ich wcze-

śniejsza trudna sytuacja, ukształtowana przez czynniki 

społeczno-polityczne, a nie tylko ich narażenie na ryzyko, 

sprawia, że są szczególnie podatni na skutki kryzysu klima-

tycznego (Vigil, 2019).

2.5.   Zadłużenie i mikrofinansowanie

Coraz więcej kambodżańskich gospodarstw domowych 

korzysta z mikrofinansowania, pożyczając pieniądze, by 

zaradzić lukom w usługach publicznych (Brickell i in., 2020; 

Crang i in., 2020). Takie pożyczki zaciągają drobni rolnicy 

z wiosek w całej Kambodży, by poradzić sobie z destruk-

cyjnym wpływem zmian klimatu na produkcję rolną. Nie-

którzy zadłużają się także, by sfinansować migrację. Prze-

kazy pieniężne od migrantów często są wykorzystywane 

do spłacenia długu (Brickell i in., 2018; Jacobson i in., 

2019; Pak i Saing, 2019) i widać pozytywną korelację 

między zadłużeniem gospodarstw domowych a migracją 

6   https://earthobservatory.nasa.gov/images/89413/cambodias-fo-
rests-are-disappearing 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/89413/cambodias-forests-are-disappearing
https://earthobservatory.nasa.gov/images/89413/cambodias-forests-are-disappearing
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ją się z rolnictwa i rybołówstwa prowadzonego na małą 

skalę, a kryzys klimatyczny coraz bardziej utrudnia zdoby-

wanie w ten sposób środków do życia. Badani mieli także 

poczucie, że liczba ludzi, którzy muszą się przenieść w inne 

miejsce w wyniku zmian klimatu „bardzo wzrasta z powodu 

skutków długiej suszy, a także powodzi” (Sorn Sunsopheak, 

NCDDS, wywiad zdalny). Zmiany klimatyczne nie są je-

dynym czynnikiem skłaniającym do migracji – powody są 

różne, głównie ekonomiczne, edukacyjne lub inne, i trud-

no je rozdzielić. Jednak zmiany klimatu są postrzegane 

jako współgrające z tymi wielowymiarowymi przyczyna-

mi i potęgujące trudności ze zdobyciem środków do życia, 

co prowadzi do migracji. Pokazywały to badania terenowe, 

w których wszyscy respondenci podkreślali, że sytuacja 

pogorszyła się w ciągu ostatnich pięciu lat, wraz ze zwięk-

szoną nieregularnością opadów i nagłymi intensywnymi 

powodziami.

Badani twierdzili, że nie chcieliby, by oni sami lub ich ro-

dziny były zmuszone do migracji do Tajlandii, często nie-

chętnych, państwo w coraz większym stopniu zaczęło 

stawiać na migrację kambodżańskich pracowników za 

granicę, zwłaszcza do sąsiednich krajów. Z perspekty-

wy państwa migracja zarobkowa Kambodżan jest pro-

mowana jako sposób na zmniejszenie ubóstwa i bez-

robocia czy niepełnego zatrudnienia, zwłaszcza wśród 

młodych obywateli. Respondenci potwierdzali, że wielu 

jeździ do Tajlandii nielegalnie, a kiedy już tam się znaj-

dzie, szuka pracy i stara się zalegalizować pobyt. Tajlan-

dia jest postrzegana jako miejsce, gdzie można znaleźć 

zatrudnienie i zarobić, w przeciwieństwie do rolnictwa 

i rybołówstwa w prowincji Battambang, gdzie wszyscy 

badani dostrzegali rosnące trudności w zdobyciu środ-

ków utrzymania.

W zdalnych wywiadach respondenci wskazywali, że migra-

cja jest sposobem na poprawienie poziomu życia w Kam-

bodży od wielu lat. Bardzo trudno powiązać bezpośrednio 

zmiany klimatu z migracją, jednak wszyscy się zgadzali, że 

istnieje tu korelacja. Mieszkańcy Battambangu utrzymu-

Chem oeurn i jego rodzina przyjeżdżają zbierać chili ze swojej farmy. Rodzina zaczęła 

uprawiać chili jako alternatywę dla ryboóstwa, ponieważ ich dzienne połowy spadają 

od lat. Utratę ryb naukowcy przypisują zmianom klimatycznym i wzniesionym na rzece 

Mekong tamom, które blokują przepływ wody. Znajdują się około 5 km od ich wioski. 

Gmina por Treay, dystrykt puok, Siem Reap, kambodża, 6 lipca 2021 r.

Fot. Roun Ry
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„Proszę rząd, żeby nie niszczył już więcej lasów 

i przywrócił las zalewowy, który jest źródłem bioróż-

norodności i tarliskiem ryb. Potrzebujemy lepszego 

i tańszego dostępu do wiz; legalnych dokumentów; 

i musimy mieć dokumenty, by zapewnić sobie większe 

bezpieczeństwo, kiedy pracujemy w Tajlandii”.

„Musimy uwzględniać głosy lokalnych mieszkańców 

w podejmowaniu decyzji (…) wtedy mogą one być 

zrównoważone”. Moeu Chandara, aktywista ekolo-

giczny (wywiad zdalny)

Źródła utrzymania badanych są w wysokim stopniu 

zależne od środowiska, a  więc kryzys klimatyczny 

jest przez nich dotkliwie odczuwany. Coraz bardziej 

nieregularne opady, powodzie i susze niszczą uprawy 

i sprawiają, że trudno zdobyć środki do życia. Wylesie-

nie pogłębia te problemy i prowadzi do zmniejszenia 

bioróżnorodności, a także do zmniejszenia połowów ryb 

w jeziorze i okolicznych wodach. System wodny pulsów 

powodziowych Tonle Sap zmienia się z powodu kryzysu 

klimatycznego i działalności człowieka. Zadłużenie jest 

istotnym problemem wśród mieszkańców wsi, bo go-

spodarstwom domowym trudno strzec się przed coraz 

większą zmiennością klimatu, a pożyczki są zaciągane 

także na sfinansowanie migracji. Może w ten sposób 

powstać spirala zadłużenia, bo większość pożyczek za-

ciąga się w ramach mikrofinansowania, które ma bardzo 

wysokie oprocentowanie. Wzorce migracji zależą od 

uwarunkowań geograficznych – może być to migracja 

transgraniczna, głównie (nieuregulowana) do Tajlandii, 

lub wewnętrzna, z obszarów wiejskich do miast na te-

renie Kambodży, wynikająca z potrzeby nowych źródeł 

dochodów w gospodarstwach domowych. Migracja jest 

postrzegana jako konieczny środek tej dywersyfikacji, 

ze względu na brak możliwości w Kambodży, wielu ludzi 

dostrzega jednak bariery w dostępie do uregulowanych 

kanałów migracji, a także trudności społeczne związane 

z rozłąką z rodziną, w tym małymi dziećmi.

legalnej. W grupach fokusowych respondenci byli zgodni, 

że ludzie „nie chcą migrować, jeśli jest możliwość łatwego 

nawadniania upraw lub znalezienia przyzwoitej pracy”. Po-

twierdza to ustalenia z badań naukowych, które pokazu-

ją, ilu Kambodżan wolałoby zostać w kraju, gdyby były 

tu wystarczające możliwości zatrudnienia (Vigil, 2019). 

Ludzie migrują z powodu braku tych możliwości.

„Nie chcę pozwalać mężowi i córce pracować w Taj-

landii jako pracownicy migracyjni, kiedy już spłacimy 

pożyczkę i skończy się pandemia COVID-19. Chcemy 

znaleźć pracę w naszym kraju, a nie ryzykować, prze-

kraczając granicę” (pani Keo Rath, lat 52).

W Battambangu i na innych obszarach wiejskich powodzie 

i susze pogłębiają już istniejące problemy kobiet, takie 

jak niski poziom wykształcenia, dochodów, mobilności, do-

stępu do opieki zdrowotnej i nikła moc decyzyjna (WFP, 

2019). Z wielu przeprowadzonych wywiadów z babciami 

wynika, że zajmują się one swoimi wnukami, podczas gdy 

rodzice wyjechali pracować w Tajlandii. Jak mówiła pani 

Kuy Rin, pięćdziesięciosiedmioletnia wdowa:

„Zostałam w domu, żeby zająć się wnukami, bo ich 

rodzice pojechali na kilka lat do Tajlandii i zostawili 

dzieci ze mną. (…) Myślę, że migracja do innych krajów 

nie jest dobra, bo jesteśmy od siebie oddzieleni. Mój 

syn nie był szczęśliwy, że musiał rozstać się z dziećmi”.

3. WniosKi i rozWiązania

Zdaniem wielu badanych rozwiązania powinny obejmo-

wać ulepszenie gospodarki wodnej i systemów irygacji. 

Istotne są także inicjatywy społeczności lokalnych, by 

dzielić się wiedzą i monitorować nielegalne wylesianie. 

Ponowne zalesienia są uważane za ważny element mini-

malizowania skutków kryzysu klimatycznego, podobnie 

jak konieczność uwzględnienia punktów widzenia miej-

scowej ludności. Pani Tong Panha, Bak Rotes:
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STUDIUM  
PRZYPADKU 4: 
KENiA

 Łowienie ryb z własnego stawu. 

Fot. artful Eyes Productions.
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empirycznymi zebranymi w  badaniach terenowych 

z grupami fokusowymi, wywiadów częściowo ustruk-

turyzowanych oraz ankiety gospodarstw domowych 

przeprowadzonej przez zespół WeWorld w  Kenii 

(październik i  listopad 2021). Grupami docelowymi 

były lokalne gospodarstwa domowe, które przeniosły 

się do hrabstwa Isiolo w okresie od 1 miesiąca do 5 

lat wcześniej i są dotknięte kryzysem klimatycznym. 

Badacze nawiązali kontakt z miejscowymi władzami, 

liderkami i liderami, by zebrać zainteresowane osoby 

w celu zgromadzenia danych. Celem było zbadanie 

wpływu zmian klimatu na ludność pasterską Isiolo, 

przede wszystkim w  doświadczeniach tej ludności. 

Zastosowano metody jakościowe:

• prowadzony przez miesiąc dziennik klimatyczny 

(Giacomelli i Walker, 2021): 30 uczestników i uczest-

niczek (podhrabstwa Merti i Isiolo)

• Grupy fokusowe: 2 grupy (siedmioosobowe, zróż-

nicowane pod względem wieku i płci), 1 w Merti,  

1 w Isiolo

• pogłębione wywiady: 10 uczestników i uczestniczek 

(Merti i Isiolo)

• ankieta gospodarstw domowych: 200 gospodarstw, 

mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 65 lat, przedsta-

wiciele ludności wiejskiej Merti, którzy doświadczyli 

zmian klimatu i/lub mają w gospodarstwie domowych 

migrantkę lub migranta.

2.  WyniKi badań

Co WYnika Z BadaŃ W kEnii?

 z Jako główny problem dotyczący zmian klimatu 

wskazuje się zmienność opadów (szczególnie upo-

rczywe susze).

 z Zwiększone wylesianie oraz nagromadzenie 

piasku w rzekach są postrzegane jako przejawy 

degradacji środowiska.

Kenię uznaje się za kraj w wysokim stopniu narażony na 

skutki zmian klimatu, a widoczny silny trend migracji z ob-

szarów wiejskich do miast wynika z różnych czynników, 

w tym konfliktów wewnętrznych i klęsk żywiołowych. 

W szczególności susze i powodzie powodują istotne prze-

mieszczenia ludności, zwłaszcza wśród społeczności pa-

sterskich, które często wskutek tych kataklizmów tracą 

zwierzęta hodowlane i mają ograniczony dostęp do zie-

mi, zasobów i rynków. Chociaż Kenia jest uważana z kraj 

o niższych średnich dochodach, kluczowe wyzwania nadal 

dotyczą nierówności i poziomu ubóstwa, co zwiększa po-

datność gospodarki na wstrząsy. To także może skłaniać 

ludność do migracji, czy to wewnątrz kraju, czy poza gra-

nice Kenii, do sąsiednich państw lub do Europy.

Hrabstwo isiolo zostało wybrane do studium przypadku, 

gdyż jest zarówno celem migracji wewnętrznej, jak i miej-

scem dotkniętym degradacją środowiska wskutek skrajnych 

zjawisk pogodowych, zwłaszcza suszy. Hrabstwo Isiolo zaj-

muje powierzchnię około 25 700 km2 w środkowo-wschod-

niej części Kenii. Jest najsłabiej zaludnionym spośród kenij-

skich hrabstw, a mieszkańcy należą do grup etnicznych Tur-

kana, Borana, Meru, są wśród nich także Somalijczycy. Głów-

ne ośrodki miejskie to Isiolo, Garbatulla, modogashe, Kinna, 

merti i Oldonyiro. Hrabstwo leży na suchych i półsuchych 

nizinach, przez które płynie sześć rzek stałych. W szczegól-

ności obszary półsuche stały się miejscami osiadłej działal-

ności rolno-pasterskiej. Przez większość miesięcy w roku 

pogoda jest tu gorąca i sucha. Na rok przypadają dwie pory 

deszczowe: od października do grudnia, ze szczytem opadów 

w listopadzie oraz od marca do maja, ze szczytem opadów 

w kwietniu. W obrębie hrabstwa występują jednak duże róż-

nice w opadach w zależności od topografii7.

1.  metodologia
Informacje przedstawione w  tym rozdziale pocho-

dzą z połączenia analizy danych zastanych z danymi  

7   isiolo County integrated development plan (Cidp) 2018-2022.

https://en.wikipedia.org/wiki/Modogashe
https://en.wikipedia.org/wiki/Merti,_Kenya
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2.1.   Wrogie środowisko

Zintegrowany Plan Rozwoju Isiolo (2018–2022) bierze 

pod uwagę, że hrabstwo jest jednym z najbardziej nara-

żonych w Kenii na zmiany klimatu. Przez większość roku 

panuje tu gorący, suchy klimat, a ostatni okres dotkliwych 

susz wpłynął na źródła utrzymania całej populacji8. W lu-

tym 2017 roku Krajowy Urząd Zarządzania Suszami (Na-

tional Drought Management Authority, NDMA) podał, że 

nawet 80 000 mieszkańców hrabstwa potrzebuje pomocy 

żywnościowej z powodu suszy; w tym okresie zgłaszano 

także przypadki konfliktów o wodę i pastwiska, wynikają-

ce z niedoboru tych zasobów (CDIP, 2018). 

Susza i  nieprzewidywalne opady deszczu mają ne-

gatywny wpływ na zbiory upraw, wydajność hodowli 

i umieralność zwierząt hodowlanych, co powoduje utratę 

dochodów przez rolników, a w konsekwencji problemy 

z bezpieczeństwem żywnościowym. „Zmiany klimatu 

wiążą się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, 

brakiem dochodów i śmiercią głodową zwierząt ho-

dowlanych z powodu susz” (Abuya, mieszkanka obszaru 

wiejskiego). Jak wynika z dzienników klimatycznych re-

spondentek i respondentów, w warunkach klimatycznych 

8   national drought Management authority wydaje comiesięczne 
raporty dotyczące skutków suszy w kenii. informacje o hrabstwie 
isiolo – zob.: https://www.ndma.go.ke/index.php/resource-center/
category/15-isiolo. 

 z najdotkliwiej odczuwają te zjawiska rodziny 

pasterskie, które w ciągu ostatnich 5 lat ob-

serwowały zmniejszanie się liczebności stad 

i postanowiły migrować w poszukiwaniu wody 

i pastwisk.

 z Strata zwierząt hodowlanych powoduje zazwy-

czaj znaczący spadek dochodów rodziny i zmniej-

szenie bezpieczeństwa żywnościowego, a dzieci 

są zmuszone porzucić szkołę.

 z przemieszczenie stad zwierząt z jednego hrab-

stwa do drugiego często jest uważane za bar-

dzo ryzykowne z powodu braku żywności oraz 

narażenia na ataki dzikich zwierząt i napady 

rabunkowe.

 z Migrujący pasterze przybywają zwykle do isiolo 

z całą rodziną i mają już tu krewnych i znajomych, 

którzy udzielili im informacji przed podróżą.

 z Za decyzją o migracji zawsze stoi poszukiwanie 

nowych szans i lepszych warunków życia, chociaż 

brak opadów jest uznawany za powód pogarsza-

jących się warunków życiowych.

 z kenia wypracowała różne strategie radzenia 

sobie z problemami środowiskowymi i migracją, 

zwłaszcza w kwestii zarządzania ziemią, ale naj-

większy wysiłek wykonują hrabstwa i samorządy 

lokalne (zwłaszcza w isiolo).

Wyschnięte koryto rzeki. 

Fot. artful Eyes Productions.

https://www.ndma.go.ke/index.php/resource-center/category/15-isiolo
https://www.ndma.go.ke/index.php/resource-center/category/15-isiolo
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Uczestnicy grup fokusowych (w miastach) twierdzili, że 

zmiany klimatu pogłębiają problemy z bezpieczeństwem 

w niektórych rejonach kraju (np. hrabstwie Turkana), gdzie 

toczą się konflikty wewnętrzne między lokalnymi społecz-

nościami z powodu niedoboru zasobów, zwłaszcza wody, 

w wyniku szerzącej się suszy. W istocie konflikty ograni-

czają uprawy i hodowlę, mają negatywny wpływ na rynek 

i biznes, a także na postępy dzieci w nauce, skłaniając ludzi 

do przenoszenia się na inne tereny (A. Paul i in., 2022; F. Ma-

elo, 2021). Trwające konflikty i związana z nimi przemoc nie 

pozwalają ludziom wrócić na tereny, z których pochodzą.

2.4.   Mobilność

Do głównych form mobilności wśród badanych należą: 

pasterstwo koczownicze, silny trend migracji z obszarów 

wiejskich do miast, uchodźstwo wewnętrzne wywołane 

różnymi czynnikami, takimi jak przemoc polityczna, klęski 

żywiołowe i eksmisje związane z działaniami budowlanymi 

i z zakresu ochrony przyrody, a także migracja transgra-

niczna. W niektórych przypadkach respondenci uważają 

migrację do pobliskich krajów lub państw o wyższych do-

chodach (takich jak Izrael) za rozwiązanie tymczasowe, 

pozwalające poznać strategie adaptacyjne i zastosować je 

po powrocie na swoje ziemie.

„Chciałabym pojechać do Izraela, żeby nauczyć się 

ich technik rolniczych i adaptacji do zmian klimatu. 

A potem wrócić do Kenii i rozpowszechniać swoją 

wiedzę”  

– Judith, mieszkanka miasta.

Zdaniem większości ankietowanych sąsiednie kraje nie 

muszą gwarantować ochrony migrantom klimatycznym, 

bo same mierzą się z licznymi wyzwaniami, ale ludzie po-

winni być traktowani zgodnie z humanitarnym, opartym 

na współpracy podejściem. 

„Nie trzeba otwierać granic, tylko współpracować, by 

chronić narażonych ludzi”  

– Judith, mieszkanka miasta.

w hrabstwie Isiolo nastąpiły w ciągu kilku ostatnich lat 

ogromne zmiany. Do najczęściej opisywanych należały 

wyższe temperatury, nieprzewidywalne opady deszczu, 

niedobór wody i przedłużające się okresy suszy. Jeśli 

chodzi o postrzeganie długofalowej zmiany klimatu, 

zdecydowana większość rolników i pasterzy zauważyła 

wzrost średnich temperatur i spadek średnich opadów. 

Efektem zmian klimatu jest rosnąca liczba rodzin, które 

tracą całe stada z powodu suszy, co zmusza je do korzy-

stania z pomocy żywnościowej. Stres cieplny, na który 

cierpią zwierzęta, sprawia, że wolniej przyjmują pokarm, 

przez co słabiej rosną, spada więc produkcja mleka i mię-

sa, co niesie ze sobą stres i znaczące zmiany w życiu spo-

łeczności pasterskich.

2.2.  pasterstwo a zmiany klimatu

W ciągu ostatnich 5 lat ludność pasterska doświadczyła 

nasilających się skutków zmian klimatu. Związane z tymi 

zmianami zjawiska takie jak susze powodują śmierć 

głodową zwierząt i niedobór żywności dla ludzi (Nyari-

ki i Amwata, 2019). Brak jedzenia i wody zagraża prze-

trwaniu ludności. Dla osób żyjących z pasterstwa brak 

wody stanowi poważny problem, bo oznacza, że nie mogą 

utrzymać swoich stad. „Z powodu suszy w naszej okolicy 

zwierzęta pokonują duże odległości, przenosząc się z miejsca 

na miejsce w poszukiwaniu pastwisk i wody, a niektóre umie-

rają, bo od dawna nie padał u nas deszcz” – Safia Maicha 

(dziennik klimatyczny).

Wpływa to nie tylko na budżet rodziny, ale także na edu-

kację dzieci: kiedy rolnicy za mało produkują, nie mają 

pieniędzy, żeby posłać dzieci do szkoły i finansować ich 

naukę. Dlatego wielu pasterzy decyduje się migrować na 

inne tereny albo do miast.

2.3.   konflikty o zasoby naturalne

Hrabstwo isiolo jest celem wielu migrantów uciekających 

przed konfliktami na terenach, z których pochodzą, takich 

jak hrabstwo Turkana, gdzie trwają przedłużające się spo-

ry o granice i zasoby.
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ganie mieszkańcom w radzeniu sobie ze skutkami zmian 

klimatycznych, m.in. przez sadzenie drzew i dostarczanie 

wody. Zdaniem rolników potrzeba jednak więcej dzia-

łań w zakresie rozpowszechniania informacji i edukacji 

na temat nowych technik uprawy, a także zapewnienia 

instrumentów finansowych, by zagwarantować istotną 

odporność na zmiany klimatu.

W hrabstwie Isiolo ludziom trudno przygotować się do radze-

nia sobie ze skutkami zmian klimatycznych, zwłaszcza susz. 

„Kiedy mówimy o rolnictwie i byciu przygotowanym, 

to trzeba pomówić o magazynowaniu wody”  

– Judith, mieszkanka miasta.

Lokalni aktywiści i aktywistki wiele zrobili, by pomóc 

ludziom przystosować się do zmian klimatu. Do głów-

nych strategii adaptacyjnych stosowanych w Isiolo, by 

minimalizować zagrożenia związane z produkcją rolną 

2.5.  adaptacja

„Zmiany klimatu wynikają głównie z działalności 

człowieka powodującej duże zanieczyszczenie powie-

trza. W dodatku ludzie wycinają drzewa i doprowa-

dzają do wyjałowienia gleb, pokazując w ten sposób, 

że nie potrafią szanować środowiska i przyrody”  

- Judith, mieszkanka miasta.

Zdaniem części ankietowanych główną odpowiedzial-

ność za zmiany klimatu ponoszą kraje o wysokich do-

chodach. Uważają także, że kenijski rząd za mało robi, 

zarówno pod względem praktycznym, jak i w zakresie 

edukacji: np. przydziały nasion traw są niewystarczające 

dla ludności pasterskiej, a ponadto rząd nie wprowadza 

odpowiednich strategii edukowania społeczności i nie 

działa aktywnie, by pociągnąć ludzi do odpowiedzialno-

ści za ich zachowania. Natomiast samorząd hrabstwa jest 

postrzegany jako nieco bardziej zaangażowany w poma-

Akai opiekuje się swoim ży-

wym inwentarzem.  

Fot.Artful Eyes Productions.

m.in
Fot.Artful
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ki skrajnych zjawisk pogodowych mają negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i odżywianie, 

a w dalszej perspektywie także na edukację dzieci, bo 

kiedy dochody rodziny spadają, brakuje środków na 

pokrycie kosztów nauki w szkole, takich jak wydatki 

na książki czy szkolne mundurki. Jednocześnie jednak 

hrabstwo Isiolo jest celem osób migrujących z innych 

zagrożonych terytoriów, m.in. hrabstwa Turkana, gdzie 

często dochodzi do konfliktów o zasoby.

W radzeniu sobie z tymi wyzwaniami i realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju mieszkańcy Isiolo biorący 

udział w badaniu skłaniają się raczej ku działaniom bu-

dującym odporność, wychodzącym poza konwencjonalne 

strategie reakcji na sytuacje kryzysowe, starając się two-

rzyć długofalową wizję rozwiązywania podstawowych 

problemów. Migracja transgraniczna nie jest uważana 

za rozwiązanie długoterminowe. Dla niektórych z ankie-

towanych mogłaby być raczej sposobem zapoznania się 

i bezpieczeństwem żywności, należą wykorzystanie 

odmian roślin uprawnych odpornych na suszę oraz 

zalesianie9. 

„Jeśli ludzie nauczą się, żeby być przygotowanym, nie 

trzeba będzie migrować”  

– Judith, mieszkanka miasta.

3. WniosKi i rozWiązania

Częstsze, przedłużające się susze i zmienny poziom 

opadów mają poważne konsekwencje dla środowiska 

i życia badanych, których dochody są w znacznej mie-

rze uzależnione od upraw rolnych i pasterstwa. Skut-

9   pojęcie zalesiania (afforestation) różni się od zalesiania ponownego 
(reforestation). Zalesianie oznacza przekształcanie od dawna niezalesio-
nych terenów w las i odnosi się do tworzenia lasów tam, gdzie wcześniej 
lub od dawna ich nie było. natomiast ponowne zalesianie oznacza sa-
dzenie drzew na terenie niedawno wylesionym. 

Plantacja papaji Mamo.  

Fot. Artful Eyes Productions.

m.in
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planów działania w związku ze zmianami klimatu, opar-

tych na ocenie lokalnych potrzeb i zasobów. Jednocze-

śnie pożądane byłoby wprowadzenie w życie proto-

kołu iGad przewidującego tworzenie bezpiecznych, 

legalnych ścieżek migracji do innych krajów w zamian 

za profesjonalne kompetencje i umiejętności, tak by mi-

gracja nie była definitywnym rozwiązaniem, lecz proak-

tywną strategią.

z najlepszymi praktykami i dobrymi przykładami strategii 

stosowanych przez kraje bardziej odporne na skutki zmian 

klimatu, tak by później odtworzyć je w Isiolo.

Na poziomie zarządzania istotnym krokiem w kierunku 

usprawnienia krajowej strategii klimatycznej mogłoby 

być wzmocnienie szerszego mechanizmu zarządzania, 

a także sformułowanie i wdrożenie ogólnokrajowych 

WNioSKi Z bADAŃ
O kryzysie klimatycznym często pisze się w czasie przy-

szłym, przestrzegając przed tym, co nas czeka. Tymcza-

sem niniejszy raport pokazuje, że kryzys klimatyczny 

dzieje się tu i teraz, jest codziennością dla uczestniczek 

i uczestników naszych badań w Senegalu, Gwatemali, 

Kambodży i Kenii. To zjawisko, o potężnej sile, nie jest 

czysto „naturalne”, ale splecione ze strukturalnymi czyn-

nikami politycznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, któ-

re pogłębiają skutki kryzysu klimatycznego w codzien-

nym życiu ludzi. Dziś kryzys ten ma wpływ na krajobrazy, 

które już zostały znacząco przekształcone przez procesy 

neoliberalnego rolnictwa i kolonializmu (Parenti, 2011). 

Warto tu podkreślić, że uczestnicy i uczestniczki naszego 

projektu badawczego to osoby szczególnie narażone na 

skutki kryzysu klimatycznego w tych wybranych krajach, 

gdyż ich środki do życia w znacznej mierze zależą od śro-

dowiska (utrzymują się z rolnictwa, zasilanego głównie 

wodą deszczową, lub rybołówstwa). Zagrożenie społecz-

ności i indywidualnych źródeł utrzymania przez zmiany 

klimatu rośnie, jednak państwa nie podejmują odpowied-

nich działań, by jemu sprostać.

Jak pokazują wyniki naszych badań, zmiany klimatu są 

uważane za czynnik zwiększający zmienność pogody, 

a więc także nieprzewidywalność i gwałtowność zjawisk 

pogodowych. Widać to szczególnie wyraźnie w nieregu-

larnych opadach i związanych z nimi skrajnych zjawiskach, 

takich jak susze czy powodzie błyskawiczne. Niepewność 

dotycząca sezonowych opadów deszczu wpływa także na 

dostępność i jakość wody. negatywny wpływ działalności 

człowieka wynika z niegospodarnego lub nadmiernego 

zużycia zasobów naturalnych, co prowadzi do wylesiania 

(nielegalne wycinki drzew w Kambodży i Gwatemali), pu-

stynnienia (w Senegalu i Kenii) oraz zakłócania ekosyste-

mów, takich jak lasy mangrowe w pobliżu senegalskiego 

wybrzeża. Rybołówstwo w Senegalu jest niszczone nie 

tylko przez kryzys klimatyczny, ale także złą gospodar-

kę odpadami, zanieczyszczenia i zawłaszczanie oceanu. 

Powodzie w Kambodży wynikają nie tylko z nieregular-

nych, gwałtownych opadów deszczu, ale także ze słabej 

infrastruktury i projektów budowy zapór w dolnym bie-

gu Mekongu, głównie przez Chiny oraz Laos, co pogarsza 

skutki kryzysu klimatycznego. W wszystkich czterech  
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przyjętych na szczeblu regionalnym, co tym samym ob-

niża poziom ochrony narażonych ludzi.

We wszystkich czterech studiach przypadku zmiany kli-

matu są uznawane za przejaw, a nie przyczynę trudno-

ści. Co więcej, ich waga w procesie podejmowania decy-

zji w sprawie migracji jest różna w zależności od krajów 

i poszczególnych osób. kryzys klimatyczny nakłada się 

na wcześniejsze, tradycyjne ruchy migracyjne. Na przy-

kład w Kenii, w porównaniu z trzema pozostałymi krajami, 

zmiany klimatu odgrywały większą rolę w podejmowaniu 

decyzji o migracji, ze względu na specyfikę pasterstwa. 

Ogólnie, sama migracja jest postrzegana przez badanych 

jako strategia adaptacyjna i sposób na poprawę warunków 

życia – własnych oraz rodziny, dzięki przekazom pienięż-

nym. Dostrzegano jednak, że często była to decyzja po-

dejmowana w sytuacji braku innych możliwości. Zdobycie 

środków na utrzymanie staje się coraz trudniejsze, więc 

migracja jest traktowana jako jedyny sposób zarobienia na 

życie. Jednak wiele i wielu ankietowanych mówiło o trud-

nościach migracji, szczególnie o rozdzielaniu rodzin. Cho-

ciaż wskazanie bezpośrednich związków przyczynowych 

nie zawsze jest możliwe, widać wyraźnie, że kryzys klima-

tyczny kształtuje mobilność ludzi zarówno bezpośrednio, 

jak i pośrednio, a jego negatywne skutki rosną. Co wię-

cej, na przykładzie Senegalu widzimy, że wzorce migra-

cji mogą być bardzo złożone i że może ona odbywać się 

także w kierunku obszarów miejskich o wysokim ryzyku 

klimatycznym. Co istotne, jak pokazują nasze cztery studia 

przypadków oraz obszerny materiał badawczy, migracja 

wewnątrzregionalna jest znacznie częstsza niż między-

regionalna.

Niska pozycja badanych krajów w rankingu paszportów10 

(ranking opiera się na liczbie państw, do których posiadacz 

danego paszportu może wjechać) oraz bardzo restrykcyjny 

system wizowy, mający astronomiczne koszty, oznaczają, 

że uregulowane kanały migracji transgranicznej są niezwy-

10   https://www.passportindex.org/

studiach przypadków problemem jest zawłaszczanie zie-

mi. kryzys klimatyczny splata się z innymi czynnikami, 

takimi jak wiek, niepełnosprawność, przynależność do 

grupy mniejszościowej, czy też niższe dochody. Mogą 

one mieć wpływ na to, jak dotkliwie dana osoba odczu-

je skutki tego kryzysu. Jednym z kluczowych czynników 

jest wiek. Wszystkie badane kraje mają bardzo młodą 

populację. To właśnie młodzież zostaje przez kryzys 

klimatyczny pozbawiona nadziei i możliwości, i to mło-

dzież myśli o migracji, aby pomóc rodzinie lub zrealizo-

wać osobiste aspiracje. Można powiedzieć, że zmiany 

klimatu potęgują istniejące wcześniej problemy, takie 

jak ubóstwo, niedobór zasobów i brak bezpieczeństwa 

żywnościowego, które są ze sobą powiązane i wpływają 

na siebie wzajemnie. W Gwatemali obserwujemy poważ-

ne nierówności poziome (i pionowe) według podziałów 

etnicznych: zwłaszcza Majowie spotykają się z poważną 

dyskryminacją i wykluczeniem. Ponieważ rdzenna lud-

ność mieszka głównie na obszarach wiejskich, a podsta-

wą jej utrzymania jest uprawa roli na własne potrzeby, 

jest ona także bardziej narażona na skutki zmian klimatu. 

Wykorzystywanie perspektywy antyrasistowskiej i inter-

sekcjonalnej w analizowaniu kryzysu klimatycznego i mi-

gracji klimatycznej pozwala wydobyć na światło dzienne 

historyczne związki przyczynowo-skutkowe i złożony 

charakter nierówności. Zwraca uwagę na wzajemne za-

leżności gospodarki ekstrakcyjnej, które przyczyniają się 

do kryzysu klimatycznego i nierównomiernego rozkłada-

nia się jego skutków na świecie.

Podsumowując, jak dowodzi obszerna literatura nauko-

wa, związku między zmianami klimatu a migracją nie 

można rozważać w kategoriach absolutnych. Czynniki 

środowiskowe – które potęgują poziom narażenia i po-

datności danej osoby na skutki tych zmian – są bowiem 

powiązane z innymi czynnikami, które mogą mieć różną 

wagę w zależności od kraju. Wyniki badań, szczególnie 

wywiadów zdalnych, potwierdziły, że często brakuje re-

alnego, skutecznego wdrażania w polityce krajowej ist-

niejących, obowiązujących instrumentów i wytycznych, 

https://www.passportindex.org
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o sprawiedliwość w zakresie mobilności pokazuje, że 

kryzys klimatyczny obejmuje szerszy zestaw kwestii 

praw obywatelskich, z dalekosiężnymi konsekwencja-

mi, wykraczającymi poza sprawy środowiska rozumiane 

wprost. Zgodnie z wyłaniającymi się trendami w prawie, 

zarówno poszczególne państwa, jak i społeczność mię-

dzynarodowa jako całość powinny zająć się wpływem 

zmian klimatu na ludzi, przyjmując podejście oparte 

na prawach człowieka, a także zapewnić zarządzanie 

migracją, które byłoby odpowiedzialne i odbywało się 

z poszanowaniem istniejących instrumentów prawnych 

służących ochronie praw człowieka (zob. Wstęp).

Widać wyraźnie, że mieszkańcy terenów objętych bada-

niem nie korzystają z prawa do bezpiecznego, czystego, 

zdrowego i zrównoważonego środowiska – uznanego 

przez Radę Praw Człowieka ONZ w październiku 2021 

roku. Wymaga to podjęcia pilnych działań. Codzienne 

doświadczenia uczestników i uczestniczek naszego bada-

nia pokazują, że kryzys klimatyczny potęgują leżące u jego 

podstaw czynniki społeczno-przyrodnicze. Zgadzamy się 

z Achillem Mbembem (2020), który upomina się o po-

wszechne prawo do oddychania, mając na myśli nie tyl-

ko oddech w sensie biologicznym, lecz także możliwość 

cieszenia się w pełni ludzkim doświadczeniem. Uważamy 

to prawo za wpisane w prawo do zdrowego środowiska 

dla wszystkich w jak najszerszym sensie. Postulujemy 

wprowadzenie polityki dbałości, zakorzenionej w prakty-

ce feministycznej i antyrasistowskiej, tak by „świat mógł 

się znów nadawać się do zamieszkania przez wszystkich” 

(Mbembe i Goldberg, 2018).

kle ograniczone. Jak wynika z badań, kontrole graniczne 

w wielu przypadkach po prostu przekierowują migrantów 

na alternatywne, często bardziej niebezpieczne trasy (De 

Genova, 2018; Squire, 2017). Było to szczególnie widocz-

ne w Senegalu i Gwatemali, których mieszkańcy, w wyniku 

niesprawiedliwych kontroli granicznych, odbywali niebez-

pieczne podróże do krajów globalnej Północy przez tereny 

będące często śmiertelną pułapką. Mieszkańcy Kambodży 

byli narażeni na wysokie koszty wiz oraz wykorzystywanie 

ze względu na status osoby bez dokumentów, kiedy mi-

growali nielegalnie do Tajlandii. W Senegalu, Gwatemali 

i Kambodży przekazy pieniężne od emigrantów odgrywają 

istotną rolę w gospodarce kraju, co ogranicza motywację 

państwa do uregulowania migracji. Uregulowane kanały 

migracji są więc rzadsze, a zatem osoby migrujące przez 

granicę mierzą się z większym ryzykiem wykorzystywania 

i dużymi kosztami zapewnienia sobie przejazdu środkami 

nieuregulowanymi. 

W  tym sensie sprawiedliwość dotycząca mobilności 

(Sheller, 2018) jest jedną z kluczowych kwestii politycz-

nych i etycznych naszych czasów. Zdaniem Sheller za-

rządzanie i kontrolowanie przepływem ludzi pozostaje 

pod wpływem władzy i jest przesycone nierównościa-

mi, co tworzy nadrzędną niesprawiedliwość w zakresie 

mobilności na świecie. Wyraźnie istnieje więc potrzeba 

bardziej zrównoważonego i zniuansowanego podejścia, 

które uwzględnia współzależności między człowiekiem 

a  planetą oraz nierówności w  dostępie do zasobów, 

w tym także do swobody przemieszczania się. W istocie 

poszerzenie koncepcji sprawiedliwości klimatycznej 
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Poniższe rekomendacje opracowano zgodnie z celami 

kampanii #KlimatNaZmiany i są one skierowane do spo-

łeczności międzynarodowej, Unii Europejskiej oraz rzą-

dów państw członkowskich UE, a także do krajów bada-

nych w studiach przypadków. Rekomendacje są oparte 

zarówno na analizach nierównych globalnych stosunków 

ekologicznych, jak i konkretnych problemach i rozwią-

zaniach sugerowanych przez uczestników i uczestniczki 

badania, którzy zabiegają o to, by ich środowisko znów 

nadawało się do zamieszkania.

Społeczność międzynarodowa powinna:

• wzmocnić i wykorzystywać istniejące zobowiązania 

na wysokim szczeblu, instrumenty polityki, partner-

stwa interesariuszy i mechanizmy zapewniające po-

moc w radzeniu sobie z uchodźstwem wewnętrznym 

i transgranicznym związanym ze szkodliwymi skutka-

mi kryzysu klimatycznego;

• stworzyć nowe uregulowane ścieżki migracji, któ-

re mogą zapewnić względną ochronę migrantom 

i migrantkom dotkniętym kryzysem klimatycznym 

i w efekcie ułatwić strategie migracyjne (np. osobom 

relokującym się w związku ze skutkami zmian klima-

tu można by zapewniać m.in. wizy humanitarne, tym-

czasową ochronę, pozwolenie na pobyt czy regionalne 

i dwustronne umowy o swobodnym przepływie osób);

• stać na straży powszechnego prawa do bezpiecznego, 

czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska 

i wzmocnić prawa dotyczące mobilności (tymczasowe 

wizy lub inne ułatwienia w podróżowaniu, które znio-

słyby niesprawiedliwe kontrole graniczne wynikające 

z rankingu paszportów), a także wprowadzić w życie 

rekomendacje Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. 

praw człowieka i środowiska oraz Specjalnego Spra-

wozdawcy ONZ ds. współczesnych form rasizmu, 

dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi 

nietolerancji;

• UNEA (Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. 

Środowiska) powinno rozpocząć negocjacje dotyczą-

ce prawnie wiążącego porozumienia w sprawie pla-

stiku (zob. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/

Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28143&LangI-

D=E);

• zwrócić uwagę na globalnie nierówne stosunki eko-

logiczne i zlikwidować je poprzez zwracanie ziemi 

rdzennym społecznościom i umacnianie suwerenności 

dawniej skolonizowanych narodów, w tym zapewnie-

nie dostępu i kontroli nad zasobami naturalnymi oraz 

innymi środkami produkcji i reprodukcji;

• rozwijać technologie adaptacji do zmian klimatu 

i dzielić się nimi;

• apelować do państw, które najbardziej się przyczy-

niły do zmian klimatu, o wzięcie odpowiedzialności 

za zapewnienie wsparcia finansowego na poczet 

środków łagodzenia i adaptacji do skutków zmian 

klimatycznych dla MAPA (Most Affected People and 

Areas – ludzi i miejsc najbardziej dotkniętych zmia-

nami klimatu);

• przyjąć nowy sposób myślenia ekologicznego, które 

rewiduje i unieważnia kolonialne rozumienie relacji 

między narodami, miejscami i ich ekologią. Myślenia, 

które uwzględnia wzajemne oddziaływania między 

ludźmi a przyrodą, tzn. to, że jesteśmy z natury rze-

czy uwikłani w życie istot innych niż człowiek oraz 

w przyszłość planety, którą wspólnie zamieszkujemy.

REKoMENDACJE

m.in
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28143&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28143&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28143&LangID=E
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• uwzględniać lokalne głosy w podejmowaniu decyzji;

• rozszerzać wiedzę na temat zmian klimatu oraz stra-

tegii radzenia sobie z nimi, łagodzenia ich skutków 

i adaptacji do zmian.

 

Władze krajowe i/lub lokalne w Gwatemali powinny: 

• wprowadzić mocniejsze regulacje dotyczące upraw 

monokulturowych, by unikać praktyk opartych na 

wyzysku;

• promować wiedzę o środowisku i zwiększać zaanga-

żowanie społeczności w jego ochronę;

• wdrażać odpowiednie polityki sprzyjające równemu 

rozwojowi;

• wdrażać i egzekwować prawa dotyczące wody, wywo-

zu odpadów i użytkowania gruntów;

• zwiększyć ochronę aktywistów ekologicznych;

• rozszerzać wiedzę na temat zmian klimatu oraz stra-

tegii radzenia sobie z nimi, łagodzenia ich skutków 

i adaptacji do zmian;

• walczyć z dyskryminacją w dostępie do ziemi i prze-

mocą wobec rdzennej ludności.

Władze krajowe i/lub lokalne w kenii powinny: 

• tworzyć i ulepszać systemy nawadniania;

• inwestować w alternatywną technologię rolniczą, 

także przez umożliwianie wymiany wiedzy z krajami 

trzecimi, by wzmacniać dobre praktyki;

• uwzględniać lokalne głosy w podejmowaniu decyzji;

• zwiększyć bezpieczeństwo przemieszczania się lud-

ności pasterskiej;

• współpracować z sąsiednimi krajami w celu pełnego 

wdrożenia Protokołu IGAD przewidującego utworze-

nie bezpiecznych, legalnych ścieżek migracji na pozio-

mie regionalnym;

• rozszerzać wiedzę na temat zmian klimatu oraz stra-

tegii radzenia sobie z nimi, łagodzenia ich skutków 

i adaptacji do zmian.

Władze krajowe i/lub lokalne w Senegalu powinny:

• zrewidować umowę między Senegalem a UE w spra-

wie zrównoważonych połowów w świetle przyjęcia 

umowy post-Kotonu, a także w świetle zasady zrów-

noważonego rozwoju i zasady ostrożności;

• stworzyć morskie obszary chronione, sprzyjające re-

produkcji ryb;

• sprzyjać planom ponownego zalesiania: sadzeniu na-

morzynów (mangrowców), rzewni skrzypolistnych 

i innych gatunków, które pomagają ustabilizować gle-

bę i chronią przed erozją wybrzeży;

• stworzyć odpowiednie warunki dla działań akty-

wistów w terenie i pomagać w tych działaniach, by 

zwiększać świadomość ludności na temat kryzysu 

klimatycznego;

• monitorować odpady przysyłane do Senegalu z innych 

krajów;

• rozszerzać programy wykorzystywania torebek pla-

stikowych do produkcji płyt chodnikowych, takie jak 

ten opracowany na Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (UCAD);

• uwzględniać lokalne głosy w podejmowaniu decyzji;

• rozszerzać wiedzę na temat zmian klimatu oraz stra-

tegii radzenia sobie z nimi, łagodzenia ich skutków 

i adaptacji do zmian.

 

Władze krajowe i/lub lokalne w kambodży powinny:

• uregulować wycinkę lasów i karać grzywną osoby wy-

cinające lasy zalewowe;

• zwiększyć dostępność wody i systemów nawadniania 

z dodatkowym wsparciem technicznym, by poprawić 

uprawy i plony;

• promować i zwiększać publiczną świadomość znacze-

nia lasów zalewowych oraz zapewnić szkolenia tech-

niczne w zakresie produkcji rolnej;

• ograniczyć zawłaszczanie ziemi i przymusowe eks-

misje;

• zwiększyć ochronę aktywistów ekologicznych;
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organizacje pozarządowe w UE:

• powinny stworzyć sieci solidarnościowe ze społecz-

nościami najbardziej dotkniętymi zmianami klima-

tu, by umożliwić włączenie głosów i opinii osób na 

pierwszej linii kryzysu klimatycznego w swoje stra-

tegie i programy;

• powinny prowadzić kampanie, by zbierać podpisy pod 

postulatami petycji, rozpowszechniać te postulaty 

i umożliwić ich realizację. 

 

Unia Europejska i państwa członkowskie powinny:  

• opracować mocny język polityczny definiujący prawo 

do przemieszczania się, ale także muszą bronić prawa 

do mieszkania i pozostania w danym miejscu, i zapew-

nić reparacje klimatyczne, aby w tym pomóc;

• poprawić politykę dotyczącą reprezentacji w me-

diach, tak by odejść od podkreślania inności, a stawiać 

na alarmistyczne, odpolitycznione sposoby reprezen-

tacji i narracje o stawianiu oporu, zamiast przedsta-

wiać ludzi jako ofiary poddające się nierównościowe-

mu i niezdrowemu status quo;

• dostrzec różnorodną wiedzę o środowisku – i starać 

się uwzględniać różne głosy w aktywizmie i rozwią-

zaniach klimatycznych oraz włączać lokalnych miesz-

kańców w podejmowanie decyzji i w rozwiązania 

klimatyczne, a także wzmacniać kanały komunikacji 

i dzielenia się edukacją i wiedzą;

• kultywować sojusze solidarnościowe i wspólne dzia-

łania z ludźmi z obszarów najbardziej dotkniętych 

zmianami klimatu;

• tworzyć uregulowane ścieżki migracji w UE (wizy 

tymczasowe) i na szczeblu krajowym;

• skonfrontować się z ekstraktywizmem i kolonia-

lizmem klimatycznym, i je przezwyciężyć. Tym sa-

mym odejść od paliw kopalnych, wykazać się bardziej 

wnikliwą świadomością ekologiczną i przejść na od-

powiedzialne sposoby produkcji, a także, co szcze-

gólnie istotne, czerpać z różnych źródeł, odchodząc 

od eurocentrycznych, ekstraktywistycznych modeli 

produkcji. To istniejący porządek jest zagrożeniem dla 

długofalowego bezpieczeństwa ekologicznego.

• Zrewidować umowę między UE a Senegalem w spra-

wie partnerstwa przy zrównoważonych połowach 

w świetle przyjęcia umowy post-Kotonu, a także 

w świetle zasady zrównoważonego rozwoju i zasady 

ostrożności.

• Wprowadzić obowiązkowe środki w celu ograniczenia 

zużycia plastiku poprzez ambitne cele, w tym zwięk-

szenie ponownego wykorzystania i naprawy sprzętów 

i produktów, co, jak udowodniono, jest bardziej opła-

calne ekonomicznie i efektywne technicznie niż recy-

kling, a także wzmocnić i zwiększyć skalę rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta oraz społecznej odpo-

wiedzialności biznesu jako fundamentalnych narzędzi 

do zajęcia się problemem globalnego zanieczyszcze-

nia plastikiem.
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