
DLACZEGO LUDZ IE  M IGRUJĄ?Decyzja o migracji zależy od wielu czynników. 
Może być dobrowolna lub wymuszona.

Migracja może przynieść satysfakcję i nowe 
możliwości lub rozczarować.

Planują krótszą 
migrację. Migrują na dłużej i 

odwiedzają swój kraj.

Racjonalność jest 
ograniczona 

dostępnością informacji.

Osiadają za granicą z 
innych powodów niż 

pierwotna przyczyna 
migracji.

Migrant może 
przesyłać pieniądze 

swojej rodzinie w 
kraju.

Są elastyczni i nie boją 
się ryzyka. Mają 

umiejętności, wiedzę i 
energię której wymaga 
wyjazd do innego kraju.

MIGRACJA JAKO 
RACJONALNA DECYZJA

Atrakcyjna 
praca

Zagrożenie 
życia i 

zdrowia
Prześladowania 

np. na tle 
wyznaniowym, 

etnicznym, 
politycznym

Bezrobocie Brak środków 
do życia Zmiana klimatu

Wyższe 
zarobki

Edukacja

Wolność kulturowa lub polityczna

SKĄD SIĘ BIORĄ KRAJE 
IMIGRACYJNE I  
EMIGRACYJNE?

Migracja wiąże się 
z dużymi kosztami 

finansowymi.

W sytuacji konfliktu ludzie 
zwykle migrują do 
sąsiedniego kraju.

Głównie młodzi ludzie

Członkowie rodziny, którzy 
zostają w domu, również są 
włączeni w proces migracji.

Muszą przejąć więcej 
obowiązków w domu. Migrant 

może przesyłać pieniądze swojej 
rodzinie. Jej członkowie mogą 

postanowić, że dołączą do 
migranta w nowym kraju.

Konflikt 
zbrojny

CZYNN IK I  PRZYC IĄGAJĄCECZYNN IK I  WYPYCHAJĄCE

Każdego dnia tysiące ludzi 
na świecie pakuje swoje 
rzeczy i rusza za granicę 

w poszukiwaniu 
lepszego życia.

MIGRACJA JAKO 

DECYZJA 

ZBIOROWA/RODZINNA

MIGRACJA JAKO 

INWESTYCJA

Obecnie większość 
migrantów i migrantek 

pochodzi z krajów 
Afryki i Azji.

100 lat temu ludzie migrowali z 
Europy do Ameryki.

Większość ludzi nie migruje  , bo wiąże się z tym napięcie 
i ryzyko. Wymaga dostosowania się do nowego 

otoczenia językowego i kulturowego, stawienia czoła 
biurokracji, a także opuszczenia przyjaciół i rodziny.

Współczynnik emigracji 
danego kraju rośnie, do 

momentu aż kraj zacznie 
osiągać wysokie dochody.

Potem wzrasta 
współczynnik 

imigracji, a emigracja 
maleje.

W nowoczesnych społeczeństwach 
stopniowo zwiększa się emigracja, bo 

ludzi na nią stać.

Osoba  przyjeżdża do 
nowego kraju.

Jej rodzina w kraju otrzymuje 
informacje. Rodzina dołącza do 

migranta w nowym kraju.

Ich rodacy podążają ich 
śladem. Migrują różne grupy 

społeczne. Powstaje  społeczność.

Społeczność przestaje rosnąć.
Przyczyny: zaostrzone polityki 

migracyjne, podobny poziom 
życia w różnych krajach.

SIECI MIGRACYJNE

Międzynarodowi 
migranci i 

migrantki stanową 
niecałe 4% 
populacji.

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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