
CZYM JEST M IGRACJA? Skutki migracji zawsze zależą od kontekstu.

Większość ludzi (ok. 70%) 
migruje w obrębie 
najbliższego regionu.
Zazwyczaj ludzie migrują z 
krajów o niższych dochodach do 
krajów bardziej zamożnych. 
Większości mieszkańców krajów 
o najniższych dochodach nie 
stać na migrację.

Wzrasta intensywność migracji 
krótkoterminowej, np. pracowników sezonowych 
lub migrantów ze względu na styl życia.

Migracja wynikająca z indywidualnego wyboru: w celach 
zarobkowych, w poszukiwaniu lepszego życia, w celu 
dołączenia do rodziny, podjęcia studiów lub poznawania świata.

Migracja z braku innych 
możliwości, na przykład z 
powodu prześladowań 
politycznych, wojny lub tortur.

Osoby zmuszone do 
migracji stanowią niecałe 
10% wszystkich 
migrantów, ale ten 
odsetek stopniowo 
wzrasta.

Większe możliwości migracji mają 
obywatele krajów o wyższych dochodach 
niż te z krajów mniej zamożnych.

Obywatele Unii Europejskiej nie muszą 
legitymować się paszportem na granicach 
państw należących do UE, natomiast osoby z 
paszportem Iraku lub Maroka mogą mieć 
trudność z otrzymaniem wizy do UE.

Przemieszczanie się osób 
z ich zwykłego miejsca 
zamieszkania przez 
granicę międzypaństwową 
do kraju, którego 
obywatelstwa nie 
posiadają.

Przemieszczanie się na 
terenie jednego kraju. 
Migracja wewnętrzna jest 
znacznie bardziej 
powszechna niż 
zewnętrzna.

Migranci międzynarodowi wytwarzają 
ok. 1/10 światowego PKB, co dla 
niemigrantów wynosi w przybliżeniu 
trzykrotnie więcej.

Atrakcyjne kraje przeznaczenia przy pomocy 
przepisów wizowych zmuszają reżimy autorytarne 
do współpracy: „Przestrzegajcie praw człowieka, 
inaczej stracicie prawo do wjazdu na nasz teren”.

Państwa autorytarne wykorzystują swoją pozycję krajów 
tranzytowych dla nielegalnej migracji do narzucenia innym 
państwom swoich warunków: „Handlujcie z nami bronią, inaczej 
łodzie z uchodźcami znów zaczną wypływać z naszych portów”.

Emigracja prowadzi do 
spadku liczby mieszkańców, 
co z kolei ma niekorzystny 
wpływ na gospodarkę i 
zmniejsza motywację 
pozostałej populacji do 
pozostania w kraju.

Część mieszkańców 
opuszcza kraj, a dla 
pozostałych rosną 
możliwości 
zatrudnienia, co 
odciąża system 
państwowy opieki 
społecznej.

Dla 
migrantów 
jest to 
doświadczenie 
zmieniające 
życie.

W kraju przyjmującym 
powoduje zróżnicowanie 
populacji oraz napływ 
dodatkowej siły roboczej i 
konsumentów, 
wzbogacenie kultury i nowe 
kontakty, ale też możliwe 
konflikty społeczne.

Lokalni 
mieszkańcy 
mogą 
doświadczać 
sprzecznych 
emocji wobec 
migrantów.

Dla kraju pochodzenia  migracja może być 
zarówno problemem, jak i szansą.
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Infografiki o migracji powstały w ramach projektu „Shared journeys”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Estonian Centre for International Development (EstDev).
Tłumaczenie na język polski zostało zrealizowane w ramach projektu „Globalna szkoła. Razem o migracjach”, który jest częścią przedsięwzięcia „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Treść wyraża wyłącznie poglądy autorów/autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ani Unii Europejskiej.
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