
H ISTOR IA  M IGRACJ I

Większość ludzi na pewno będzie 
prowadzić stacjonarny tryb życia 

również w przyszłości, ale zawsze będą 
osoby gotowe podjąć ryzyko migracji w 

poszukiwaniu lepszego życia.

MIGRACJA I  CYWIL IZACJE 
STAROŻYTNE

M IGRACJA JAKO EFEKT UBOCZNY WOJEN I  
KATASTROF NATURALNYCH

MIGRACJA W H ISTOR I I  NOWOŻYTNEJ 
PRZESUWA GRAN ICE ŚW IATA

KOLON IZACJA I  
N IEWOLN ICTWO

EPOKA INDUSTR IAL IZACJ I .  
PRAWDZ IWY W IEK M IGRACJ I

W STRONĘ ŚW IATA Z 
GRAN ICAM I

PO I I  WOJN IE  
ŚW IATOWEJ

XX I  W IEK EPOKA 
MOB ILNOŚC I

PRZYSZŁOŚĆ M IGRACJ I

200 tys. lat temu w 
Afryce pojawił się 

Homo sapiens

65 tys. lat temu 
dotarł na Bliski 

Wschód

55 tys. lat temu 
do Europy

45 tys. 
lat temu 
do Azji

40 tys. lat temu 
do Australii

10-15 tys. lat 
temu zdołał 
dotrzeć do 

Ameryki

Migranci wnieśli 
nową wiedzę.

8000-5000 lat p.n.e. 
narodziło się rolnictwo, 

społeczność osiadła.

Powstały pierwsze 
cywilizacje.

Rozwijające się 
miasta przyciągały 

nowych, 
przedsiębiorczych 

mieszkańców.

MIGRACJA W CZASACH 
PREH ISTORYCZNYCH

W IV wieku n.e. Hunowie 
przenieśli się z Azji Środkowej 

do Europy Wschodniej.

Zmusili grupy 
Germanów i Słowian 

do emigracji.

Germanie i Słowianie 
podbili tereny należące do 

Cesarstwa Rzymskiego.

Upadek Cesarstwa 
Rzymskiego oznaczał 

początek średniowiecza.

Podróże wielkich kolonizatorów 
wytyczyły nowe szlaki migracyjne.

Migracja Europejczyków do Ameryki 
Środkowej doprowadziła do podbojów, 

szerzenia się chorób zakaźnych i zagłady 
rodzimych mieszkańców.

Między XVI a XIX wiekiem z Afryki do 
Ameryki przewożono niewolników.

Wzrost populacji w 
Europie i Chinach w XIX 

wieku.

Brakuje ziemi i 
żywności.

Więcej ludzi 
stać na 

migrację.

Migracja do Nowego Świata. Ameryka 
przyjmowała migrantów jako siłę roboczą.

Przed I wojną światową było niewiele 
ograniczeń migracji. Paszporty zostały 

wprowadzone w Europie w czasie I wojny.

Na początku XX wieku imigracja osób 
„nieodpowiednich rasowo” była ograniczona. W 

1924 roku USA zakazały imigracji z Azji i 
ograniczyły imigrację z Europy Wschodniej.

175 
milionów 

przesiedleńców

Szybki wzrost 
gospodarczy i brak 

siły roboczej w 
Europie i USA.

Programy migracji 
zarobkowej w USA, 

programy pracy 
gościnnej w 

Europie.

Zapotrzebowanie 
na pracowników z 

zagranicy było 
ogromne, więc 

przedłużano ich 
pozwolenia na 

pobyt.

Migracja zarobkowa 
ustała, ale wskaźniki 

migracji nie spadły, bo 
ludzie migrowali do 

swoich rodzin.

Europa stała się 
bardziej 

wielokulturowa.

Upadek żelaznej kurtyny 
zwiększył przepływ ludności 

między Wschodem a Zachodem.

Wciąż częsta jest 
migracja z Południa 

na Północ.

Większość ludzi migruje 
w obrębie najbliższego regionu.

Internet, globalne przedsiębiorstwa, tanie 
linie lotnicze itp. sprawiają, że ludzie są 

bardziej mobilni.

Ludzie zamieszkują w innym kraju, ale 
utrzymują więzi z krajem rodzinnym.

Możliwy 

scenariusz Wielu ludzi będzie migrować 
wskutek wojen, konfliktów, zmiany 

klimatu i nierówności.

Ich przepływ będzie monitorowany i 
ograniczany z pomocą technologii.

Wykwalifikowani 
migranci będą 

podróżować bez 
ograniczeń.

Europa potrzebuje siły roboczej, 
ale ten trend może się odwrócić 

za sprawą automatyzacji.

Liczba ludności na 
świecie może zacząć 
maleć ok. 2050 roku.
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Z początkiem 
kryzysu 

gospodarczego 
zaostrzono przepisy o 
migracji zarobkowej.

W pewnym sensie cała historia ludzkości to historia migracji.

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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