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1 BEVEZETÉS 
A nagy népmozgásokkal kapcsolatban a környezet változásainak alapvető szerepet 
tulajdonít a tudomány, legyen szó akár az őskorról akár a népvándorlások koráról. A 
második évezred vándorlásainak és "összeomlásainak" hiteles ismertetője Jared 
Diamond is híres könyvében (Diamond 2007) a környezet pusztulásának hatásait 
tárgyalja néhány korábbi társadalom katasztrófáiban, tömegvándorlásaiban, és egyes 
esetekben megszűnésében. A környezeti menekültek problematikája 2005 táján váltott 
ki először komoly médiaérdeklődést. Ekkortájt figyeltek fel először arra a jelenségre, 
hogy a környezet állapota számos helyen – részben a klímaváltozás, részben a 
közvetlen emberi beavatkozások miatt – oly mértékben leromlott, hogy az ott élő 
embereknek önfenntartásuk érdekében el kellett hagyják lakhelyeiket. Ebben az 
időben kezdett a kényszerű migráció kutatása – amelyik eddig elsősorban a politikai- 
és etnikai konfliktusok következményeit elemezte – a környezeti migráció felé 
fordulni. A washingtoni Worldwatch Institute évente kiadott "A világ helyzete" című 
sorozatában foglalkozik a környezeti menekültekkel (Worldwatch Institute 2005). 
Eleinte úgy tekintettek a problémára, mint ami „csak” a fejlődő országokat érinti, de 
amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a környezeti menekültek egy részének célországai a 
„fejlett világba” tartoznak, akkor intenzívebbé vált a tudomány, a civil szféra és a 
média aktivitása is. Európa figyelmének növekedése a kérdés iránt egybeesik a 
klímaváltozás és a bevándorlás iránti felfokozott érdeklődéssel. Mára a környezeti 
migráció kutatása azon interdiszciplináris témák közé tartozik, amelyik számos 
szaktudomány, így a környezet-tudomány, a közgazdaságtan, a szociológia, a 
demográfia, az agrárgazdaság és a jövőkutatás módszereiből és eredményeiből merít.  

Az értekezés a környezetromlás kiváltotta, Európa számára releváns migráció 
tanulmányozásával és a következő évtizedek nemzetközi fejlesztési-, környezet és 
klíma-, segélyezési-, bevándorlási és biztonságpolitikája számára hasznosítható 
szcenáriók felállításával foglalkozik. Bár a környezeti migráció egyáltalán nem új, sőt 
az emberiség történetére állandóan és folyamatosan jellemző volt, mégis kétséget 
kizáróan megállapítható, hogy globális világunk sok szempontból új és kevéssé 
tanulmányozott jelenségéről van szó. A disszertáció elsősorban arra vállalkozik, hogy 
1) bemutassa miként lehet egy új és egyre égetőbb problémát interdiszciplináris 
eszközökkel megragadni, 2) javaslattal álljon elő a kutatás módszertani eszközeit 
tekintve, 3) összefoglalja a bevándorlás szempontjából Európa számára fontos 
területek környezeti migrációs sajátosságait és 4) forgatókönyveket fogalmazzon meg 
a témához kapcsolódó európai politikák számára. 

A „környezetromlás” fogalma egyrészt a klímaváltozás jelenlegi és várható hatásait 
(hőhullámok, vízhiány, elsivatagosodás, stb.), másrészt az emberi tevékenység 
nemkívánatos következményeit (erdőirtás, szennyezés, ipari létesítmények miatti 
természetromlás, stb.), harmadrészt pedig részben az erőforrások kimerülését (talaj 
termőképességének csökkenése, stb.) jelzi. Az értekezés, a problémákra való 
hatékonyabb fókuszálás érdekében, nem foglalkozik a kimerülő bányákkal, a 
fogyatkozó olajjal és ásványi anyagokkal. 

Az „Európa számára releváns” kifejezés azokra a folyamatokra utal, amelyek az 
Európába irányuló vagy Európán belüli környezeti migráció szempontjából 
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kiemelkedő jelentőségűek. A környezeti migráció a világ számos helyén egyértelműen 
és egyre intenzívebben megjelenik, de azok a területek kimaradnak kutatásból, melyek 
jelentősége az Európába történő bevándorlás szempontjából csekély, bármilyen 
fontosak is azok helyi szempontból. A „környezeti migráció” (vagy „öko-migráció”) 
első megközelítésben a helyi lakosságnak a természeti környezet klímaváltozás vagy 
emberi beavatkozás miatti leromlásából fakadó tartós elvándorlását jelenti. 

A szak- és az igen jelentős tudományos ismeretterjesztő irodalomban általában több 
olyan megközelítés is található, amelyik legalább egy fontos szempontból érinti a 
problémát vagy legalábbis találhatók kapcsolódási pontok. Ilyenek többek között a 
környezeti konfliktuskutatások (pl. Homer-Dixon 2004), a migráció kutatásának 
elméleti és empirikus elemzői (ezekből olyan sok van, hogy lehetetlenség egyet vagy 
kettőt kiemelni), a természet és társadalom kapcsolatának történetével foglalkozó 
művek (pl. Jared Diamond 2007), a környezetromlással foglalkozó könyvek (pl. 
UNEP 2007) és Internetes portálok (pl. az Európai Környezetvédelmi Ügynökségé1) 
anyagai és természetesen a legfontosabb globális szcenáriók (pl. GEO-4, IPCC). 

A társadalomtudomány publikációinak számát és minőségét tekintve világszerte 
megbocsáthatatlanul lemaradt a klímaváltozás és a környezetromlás társadalmi 
hatásainak valamint a szükséges és lehetséges tennivalók kutatásával. Egy két 
kimagasló teljesítményt nyújtó egyetem, kutatóhely, civil kezdeményezés vagy állami 
intézmény munkásságától eltekintve sajnos nagyon kevés eredmény született az 
utóbbi évtizedekben. Ez a megállapítás a környezeti migráció kutatására is érvényes, 
holott a média és a kisebb mértékben a biztonságpolitika már évek óta foglalkozik a 
kérdéssel. 

Ügy tűnik azonban, hogy a 2007-es év fordulópont volt. A világ számos kiemelkedő 
politikai vezetője szólalt meg a klímaváltozás kapcsán és sürgetett nagyobb társadalmi 
és politikai aktivitásra, továbbá jelentős politikai célzatú publikációk (pl. Stern Report 
2006) és tudományos művek jelentek meg. Részben ezek hatására kezdtek terjedni a 
köztudatban is olyan fogalmak, mint sérülékenység, környezeti kockázat és adaptációs 
készség. A disszertáció a probléma kifejtése során részben ezekre a fogalmakra 
támaszkodik, bár szisztematikus összehasonlító kutatások, elterjedten alkalmazott 
módszerek és statisztikai jelzőszámok még nem állnak rendelkezésre.  

A társadalomtudomány egyéb információhiánnyal is küzd. A nemzetközi szervezetek 
és nemzeti kutatóhelyek nem publikálnak, egy-két kivételtől eltekintve, regionális 
vagy országos forgatókönyveket és főként nem környezeti migrációs 
forgatókönyveket. Egy-két nyilvánosan hozzáférhető világmodelltől eltekintve (pl. 
International Futures2) csak a szórványosan rendelkezésre álló, különféle területekre 
kidolgozott nemzeti stratégiákra lehet hivatkozni. A környezetromlás kiváltotta, 
Európa számára releváns migráció tanulmányozása és az eredmények közzététele a 
fenti hiányosságot igyekszik mérsékelni.   

                                                      

1 http://www.eea.europa.eu/ 
2 http://www.ifs.du.edu/ 
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2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 A környezeti migráció definícióinak történeti áttekintése 

1. A környezeti migráció értelmezésének rövid történeti áttekintése. Mióta a 
Worldwatch Institute munkatársa, Lester Brown az 1970-es években először írt az 
ökológiai menekültekről, a környezeti menekültek fogalma időről-időre magára vonta 
a kutatók és a döntéshozók érdeklődését (Myers és Kent 1995, Jacobson 1988).  

A „környezeti menekült” kifejezés először Essam El-Hinnawinak az ENSZ 
Környezeti Programja keretében kiadott, 1985-ös könyvében bukkan fel. Ott adott 
definíciója: „Az a személy, akinek ideiglenesen vagy véglegesen el kellett hagynia 
életterét egy lehetséges környezeti veszély vagy az életfenntartó ökoszisztémák 
megzavarása miatt”. El-Hinnawi ezeket három kategóriába sorolja: (1) ideiglenes 
elköltözők valamely környezeti stressz következtében, mint például földrengés vagy 
ciklon; (2) végleges elköltözők az élőhely végleges megváltozása következtében, mint 
az új duzzasztógát építése; és (3) végleges elköltözők annak következtében, hogy 
eredeti élőhelyük már nem biztosítja alapvető szükségleteiket (El-Hinnawi 1985). 

Ugyancsak a Worldwatch Institute kutatója, Jodi Jacobson 1988-ban azt írta, hogy „a 
környezeti menekültek világszerte a lakhelyváltoztatók legnépesebb osztályává 
váltak”. Számukat az 1980-as évek vége felé 10 millióra becsüli (Jacobson 1988). 

Lee Shin-wha 1994-ben a környezeti menekülteket azokkal a személyekkel 
azonosította, akiknek puszta életben maradásukhoz nincs más választásuk, mint hogy 
elhagyják addigi otthonukat, akár azért, mert ott természeti vagy emberi eredetű 
ökológiai katasztrófa és környezetváltozás következett be, akár ezért, mert országon 
belül áttelepítik vagy külföldre űzik őket kárt okozó területfejlesztések, a kormány 
környezetromboló intézkedései és a helyreállítás során bizonyos csoportok ellen 
alkalmazott diszkrimináció miatt. (Lee Shin-wha 1994) 

Norman Myers szerint környezeti menekült az, akinek létbiztonsága hazájában azért 
szűnik meg, mert ott aszály, talajerózió, sivatagosodás és egyéb környezeti problémák 
lépnek fel, együtt a népesedési nyomás és a mély nyomor hatásaival. Ezek az emberek 
kétségbeesésükben nem ismernek egyéb alternatívát, mint hogy menedéket máshol 
keressenek, még ha az veszélyes is. Nem mindegyikük távozik hazájából, sokan 
válnak ’belső lakhelyelhagyóvá’. Saját eredeti közegükből azonban mind kikerülnek, 
kevés reménnyel a belátható idejű visszatérésre. Myers azt állítja, hogy az 1990-es 
évtized közepén legalább 25 millió környezeti menekült volt, vagyis ez a hivatalos 
nyilvántartáson kívüli tömeg meghaladta a nyilvántartott menekültek 22 milliós 
létszámát. Úgy gondolja továbbá, hogy számuk 2010-re akár megkétszereződhet, és 
talán még gyorsabban nő a globális felmelegedés miatt. A kényszerű elvándorlás 
kockázatával előbb-utóbb nem kevesebb, mint 200 millió embernek kell 
szembenéznie. Myers meg van győződve arról, hogy a környezet változása és az ezzel 
összefüggő természetes vagy emberi tevékenység által kiváltott katasztrófák milliókat 
kényszerítenek otthonuk elhagyására. Nem feltétlenül közvetlen módon, hanem úgy, 
hogy a környezeti problémák egyrészt az ökológiailag törékeny térségekben élesítik a 
versenyt a termőföldért, másrészt elszegényedést okoz, ami viszont a jogtalan 
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földhasználat elharapódzását váltja ki. Mindezek politikai és etnikai konfliktusokat 
eredményeznek, amelyek később könnyen erőszakba és háborúba torkollnak – ami 
aztán a menekülés közvetlen oka lesz. (Myers 1994, 2001). 

Lonergan szerint „bizonyos esetekben … megkísérelhetjük, hogy a környezet hatását 
a népességmozgás egyik fontos okaként azonosítsuk, és ennek alapján olyan 
beavatkozást tervezzük, hogy az ilyen esetek negatív következményei a lehető 
legkisebbek legyenek” (Lonergan 1998 6. old.). Nyilvánvaló, hogy a romló környezet 
és a kimerülő erőforrások befolyásolhatják a népesség mozgását, gyakran átszűrve a 
nyomor és az egyenlőtlenség kontextusán. A másik irányban a népességmozgás – 
kiváltképp, ha tömeges – néha károsan hat a fogadó terület természeti környezetére. 
Hatékony stratégia kialakításához elengedhetetlen, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk 
a környezet, a népesség és a szegénység közötti összefüggésekre, felmérjük, hogy a 
környezetváltozásra mely csoportok a legérzékenyebbek, és azonosítsuk a várhatóan 
legveszélyeztetettebb és legbizonytalanabb régiókat, amelyek különösen nagy 
migrációs és menekültnyomásnak lesznek kitéve (Lonergan 1998). 

Künçek álláspontja szerint „a környezetei menekültek problémája ma a következő 
okok sorozatának következményeként jelenik meg: földtelenség, erdőpusztulás, 
sivatagosodás, talajerózió, vízhiány és aszály, az öntözött földek szikesedése, a 
mezőgazdaság káros környezeti hatásai, a biológiai sokféleség csökkenése, 
éghajlatváltozás, szélsőséges időjárás eseményei, túlnépesedés, betegségek és 
alultápláltság, mérgező vegyszerek, egészségkárosító hulladékok, az ökoszisztémát 
sújtó szennyezés és radioaktív sugárzás.” (Künçek 1998 7.old). 

Richard Black, az University of Sussex humánföldrajz professzora, véleménye szerint 
kizárólag környezeti jellegű menekültek nem léteznek. A környezeti tényezők 
szerepet játszanak ugyan a kényszerű migrációban, de mindig szorosan kötődnek más 
politikai és gazdasági tényezőkhöz. Ezért ha elkülönítve fókuszálunk rájuk, nem 
érthetjük meg a népesség helyváltoztatásának sajátos helyzeteit. Az apokaliptikus neo-
malthusi víziók Black szerint kétséges feltételezéseken alapulnak, ezért elvetendők, 
különösen akkor, ha az a következtetésük, hogy a menekültek (és általában a lakhelyet 
változtatók) fenyegetik a társadalom biztonságát. Black nem lát bizonyítékot arra, 
hogy a környezetváltozás közvetlenül tömeges menekültáradathoz vezetne, kiváltképp 
a fejlett országok felé. A környezeti menekültek problémájának hangsúlyozása 
szerinte eltereli a figyelmet a fejlesztés és a konfliktusfeloldás központibb témáiról. 
(Black 1998, 2001) 

Stephen Castles, az Oxfordi Egyetem professzora, egy 2001-es tanulmányában a 
következőket írja: „Mára világosan látni kellene, hogy a ’környezeti menekült’ 
kifejezés túlegyszerűsített, egyoldalú és félrevezető. Egyetlen okot feltételez, ami a 
gyakorlatban rendkívül ritka. Sőt, a nemzetközi jog szempontjából is problematikus, 
amelyben a „menekült” fogalomnak pontosan körülhatárolt jelentése van. A 
menekültek státuszára vonatkozó, 1951-es ENSZ-konvenció szerint menekült az a 
személy, aki saját országába nem térhet vissza, mert ott „faji, vallási, nemzetiségi, 
társadalmi csoportbeli hovatartozása vagy politikai véleménye miatt üldöztetéstől kell 
tartania”. Akit valamilyen környezeti probléma űz el otthonából, arra a fenti definíció 
nyilvánvalóan nem érvényes. Pusztán a környezetromlásra hivatkozva senki sem kap 
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menedékjogot. A ’környezeti menekült’ kifejezésnek csak abban a szűk értelemben 
lehet jogi jelentése, hogy valakinek emigrálnia kellett, mert az elnyomó erők egy 
célcsoportjukkal szemben harci eszközként alkalmazták a környezet szándékos 
rombolását, mint növényirtást vagy vízszennyezést (ahogy az USA hadserege tette 
vietnami Orange-hadművelet során). Az érintett csoportok menekültstátusza ilyenkor 
magán az üldöztetésen alapul, és nem annak formáján, ami a ’környezeti menekült’ 
szókapcsolatot fölöslegessé teszi. 

A definíció kérdését azonban ilyen könnyen mégse kerülhetjük meg, mivel az 
országba érkezőkkel szembeni kormánypolitikát és a nemzetközi ügynökségek 
magatartását erősen befolyásolja, hogy kit tekintenek menekültnek, kit más típusú 
kényszerű lakhelyelhagyónak, és kit önszántából jött emigránsnak. A definíciók 
általában tükrözik a hatalmon lévők viszonyát a definíció tárgyához, és ez nincs 
másképp a jelen esetben sem. (Castles – Miller 1998, Castles 2001) 

2. A kényszerű migráció típusai az FMO és IASFM szerint. A kényszerű 
migrációra két szervezet specializálódott a menekültekkel és általában a 
népességmozgással foglalkozó szervezetek közül: a Forced Migration Online (FMO) 
(Kényszerű Migráció Online)és az International Association for the Study of Forced 
Migration (IASFM) (A Kényszerű Migráció Kutatásának Nemzetközi Szervezete). Az 
FMO elfogadta az IASFM meghatározását, amely szerint a kényszerű migráció 
„általános kifejezés olyan emberek mozgására, akik elmenekülnek országukból, vagy 
valamilyen konfliktus miatt az országukon belül kényszerülnek lakhelyet változtatni, 
illetve akiket elűz otthonukból egy természeti, vegyipari vagy nukleáris katasztrófa, 
éhínség vagy szervezett környezetváltoztatási projekt”. Az FMO felfogása szerint a 
kényszerű migráció komplex, széles körű és az emberek életére mélyen ható 
jelenségek együttese. Vizsgálata pedig nemzetközi, több tudományágra és társadalmi 
szektorra kiterjedő tevékenység, amelyben érvényesülnek a szakemberek, az 
intézmények és a helyi lakosság szempontjai. Az FMO a kényszerű migráció három 
különálló, bár néha egyidejű és egymással összefüggő típusára fordít 
megkülönböztetett figyelmet, okok szerint kategorizálva azokat, amelyeket 1) 
konfliktusok, 2) területfejlesztések és 3) katasztrófák váltanak ki. 

A kényszerű migráció fenti három típusát gyakran más és más kutatóközösség elemzi, 
okaival a döntéshozók, adományozók és ügynökségek más és más csoportjai 
foglalkoznak, következményeikkel pedig szintén más és más kormányzati, 
kormányközi és civil szervezetek. Az FMO megpróbálja ezek egymástól eltérő 
tevékenységét, megközelítési módját és tapasztalatait egységesen kezelni, közös 
keretbe foglalva a kényszerű migráció összes formáját. 

(i) Konfliktus által kiváltott lakhelyváltozás fogalma: Az ide tartozó emigránsok egy 
vagy több okból elhagyni kényszerülnek otthonukat, ahol az állami hatóságok nem 
tudják, vagy nem akarják őket megvédeni. Az ok lehet fegyveres konfliktus, beleértve 
a polgárháborút, általánossá vált erőszakos cselekményeket, valamint nemzetiség, 
rassz, vallás, politikai meggyőződés vagy speciális társadalmi csoporthoz való tartozás 
miatti üldöztetést. Az ilyen okból elvándorlók nagy százaléka az országhatáron túl 
keres menedéket. Néhányan a nemzetközi jog alapján nyíltan menekültstátuszt kérnek, 
míg mások ebben nem bízva, félelmükben attól, hogy visszatoloncolják őket eredeti 
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hazájukba, inkább megpróbálnak a hatóság látóköréből kimaradni. A közelmúlt 
idevágó konfliktusai nagyrészt belső jellegűek voltak, nemzetiség, etnikum vagy 
vallás alapján elkülönült csoportok között folytak. Ebben az időszakban a menekültek 
száma jelentősen megnőtt, mivel ellenségeik elűzése egyre inkább beépült a szemben 
álló felek stratégiájába.  

(ii) Területfejlesztéssel kiváltott migráció definíciója: Gyakran az embereknek azért 
kell lakóhelyükről elköltözniük, mert azt területfejlesztésre jelölik ki. Erre példák a 
nagyméretű infrastrukturális projektek, mint duzzasztógát, út, kikötő, repülőtér, egy 
városrész szanálása, bánya nyitása, természetvédelmi terület létesítése vagy más 
bioszféra-védelmi program. Az érintett lakosok ilyenkor általában az ország határain 
belül maradnak. Bár néhányukat hatósági segédlettel máshova telepítik, a többség 
igen gyakran nem részesül megfelelő kárpótlásban. Ez annak ellenére van így, hogy a 
projektek pénzügyi támogatói, mint a Világbank, megfogalmaztak néhány irányelvet 
az érintett lakosság életkörülményeinek helyreállítására. A végrehajtás azonban 
rendszerint az ország kormányának feladata, és ritkán lehet kívülről sikerrel 
befolyásolni. 

A migráció okainak ez a típusa kétségtelenül gyakoribb, mint a fegyveres konfliktus, 
mégis gyakran kevésbé figyelnek fel rá, és az érintetteket – őslakosok, etnikai 
kisebbségek, városi és falusi szegények – kevéssé támogatják. A Forced Migration 
Online becslése szerint az 1990-es évtizedben a világon 90 – 100 millió ember volt 
kénytelen elhagyni otthonát infrastruktúra-fejlesztés miatt. Közülük csak 
duzzasztógátak építése évi átlagban 10 milliót érintett – mintha egy közepes méretű 
európai ország teljes lakosságának egy év alatt máshova kellene költöznie (Forced 
Migration honlap3 ). 

(iii) Katasztrófák által kiváltott lakhelyváltoztatás fogalma: Ebben a kategóriában 
olyan emberek szerepelnek, akiknek kényszerű lakhelyváltoztatását természeti csapás 
(pl. árvíz, vulkánkitörés, földcsuszamlás, földrengés), a környezet minőségének 
romlása (pl. erdőpusztulás, termőföld elsivatagosodása), illetve emberi eredetű 
katasztrófa (pl. ipari baleset, radioaktivitás) idézte elő. A fenti okok természetesen 
átfedhetik egymást; egy árvíz vagy földcsuszamlás hatását esetleg tovább rontja, hogy 
a helyi erdőket előzőleg letarolták, vagy bizonyos mezőgazdasági eljárások 
következtében a talaj fellazult. A katasztrófa miatt otthonukat vesztettek globális 
számának és e szám változási trendjének becslése még vitatottabb és 
problematikusabb, mint a másik két kategóriába tartozóké. Annyi biztos, hogy évente 
több millióan vannak. Nekik számos nemzetközi szervezet nyújt segítséget, így a 
Vöröskereszt és a Vörös Félhold Nemzetközi Szövetsége, a Világélelmezési Program, 
továbbá sok (helyi és nemzetközi) nem-kormányzati szervezet. 

3. A környezeti migráció fogalma az IOM szerint. A környezeti migrációval a 
Nemzetközi Migrációs Szervezet (az IOM) 2008 óta intenzíven foglalkozik. Az IOM 
a környezetromlás által kiváltott migrációra a következő munkadefiníciót adja: „a 
környezeti migránsok olyan személyek vagy csoportok, akiket az életükre vagy 
életfeltételeikre károsan ható, hirtelen vagy fokozatos környezetváltozás lakhelyük 
                                                      

3 www.forcedmigration.org látogatva: 2011-02-05 
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elhagyására kényszerít, illetve emiatt egy időre vagy végleg kénytelenek saját 
elhatározásukból más helyre távozni hazájukon belül vagy kívül.” (IOM 2007) 

2.2 Menekültek  

Arra nézve, hogy egy üldözés elől menekülő személy kap-e menedékjogot egy másik 
országban vagy sem, egy 1951-ben kötött megállapodás az irányadó – extrém 
esetekben a „menekült” definíciója szó szerint élet vagy halál kérdését dönti el. A 
hidegháború vége óta a fogadó országok ezt a definíciót egyre szűkebben értelmezik. 

1. ábra  A nyilvántartott menekültek és kitelepítettek száma 1998-2007 között 

 
Forrás: UNHCR 2007b 23.old. 

 

Az „álmenekült” és a „gazdasági menekült” fogalma körüli viták utat nyitottak az 
egyre korlátozóbb jellegű bevándorlási politika felé. Sok menekültnek eleve nincs 
módja menedékjogért folyamodni, mert a fejlett országok vízumrendelkezései és az 
azokat nem érvényesítő légitársaságokkal szembeni szankciók eleve meggátolják, 
hogy a távozni szándékozók országaikat elhagyják. A hidegháború „kilépni tilos” 
rendszerét a „belépni tilos” rendszere váltotta fel. A Gibraltári Szoroson vagy a Rio 
Grandén való átkelés közben manapság többen halnak meg, mint ahányan áldozatul 
estek a határőrök golyóinak a berlini fal egész fennállása alatt. 

2007 végén az ENSz Menekültügyi Ügynöksége (UNHCR) közel 12 millió 
menekültet tartott számon világszerte, nagy többségben a nyomorgó déli országokból 
(UNHCR 2007a). Ez a szám jóval kisebb, mint amekkora a csúcsidőszakban (vagyis 
az 1990-es évtized közepe táján) volt, de nem a csökkenő kivándorlási szándék miatt, 
hanem a befogadói oldal csökkenő hajlandósága miatt.  

A menekültek száma természetesen sokkal kevesebb, mint az összes migráns száma. 
Az arány területtől, időszaktól erősen függ, a különbség nagyságrend léptékű. A 
menekültek számbavételét könnyíti, hogy az UNHCR pontos nyilvántartást vezet a 
menekültekről. 1998 és 2007 közötti számukat az 1. ábra mutatja. 

2.3 A környezetromlás klasszifikációi 

A környezetromlás kifejezés egyszerre utal a klímaváltozásra és a (szándékos és nem 
szándékos) emberi tevékenység által közvetlenül kiváltott természetrombolásra. 
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Környezetromlást eredményeznek a természeti csapások is: ezek egy része „tisztán 
természeti” (földrengések, vulkánkitörések), más részük egyre inkább összefügg a 
klímaváltozás hatásaival. A természeti katasztrófákkal az értekezés csak érintőlegesen 
foglalkozik. 

A környezetromlás részterületeinek és hatásainak áttekintéskor a szakirodalomban 
többé-kevésbé egyetértés mutatkozik. A publikációk többsége a környezetromlás 
természetét tekinti kiindulópontnak és a disszertáció is ezt a logikát követi. Emellett 
tárgyal egy másik, a környezeti migráció szempontjából releváns, szempontot is: a 
környezetromlás időbeli lefolyásának típusait. 

1. A környezetromlás természete szerinti csoportosítás. A környezetromlás 
tanulmányozása során egyes szerzők (vagy inkább intézmények) 6-7 típussal 
dolgoznak, mások egy tucattal vagy még többel, az ok-okozati felfogás jellegétől és a 
kutatott területtől függően. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség a következő fő 
területeket jelöli meg: 1) üvegházhatású gázok és klímaváltozás, 2) az ózonréteg 
ritkulása, 3) savas esők, 3) troposzférikus ózon, 4) levegőminőség, 5) a természetes 
édesvizek állapota, 6) tengeri és tengerparti környezet, 7) a talaj minőségromlása, 8) 
hulladékok, 9) vegyszerek, 10) zaj, 11) technikai és természeti veszélyek, 12) 
biológiai sokféleség csökkenése és 13) városi környezet negatív hatásai (EEA 
honlap4). Ezek lefedik az összes nemkívánatos környezeti hatást, illetve ezek 
közvetlen forrását.  

Az értekezés – kontinensenként, területenként, országonként eltérő hangsúllyal – a 
környezetromlás alábbi – jelen és jövőbeli – területeit veszi számba: 1) termőtalaj 
minőségének romlása, 2) erdők pusztulása és erdőirtás, 3) tengerparti ökoszisztémák 
romlása, 4) vízhiány és szárazság, 5) elsivatagosodás, 6) természeti katasztrófák 
(elsősorban árvizek), 7) urbanizáció (környezeti hatásai), és 8) hőmérséklet emelkedés 
(hőhullámok). Ezek tekinthetők a legfőbb migrációt növelő környezeti okoknak.  

2. A környezetromlás időbelisége szerinti csoportosítás. A környezetromlást 
lefolyása szerint lassú (10-50 éves), közepes ütemű (3-10 éves) és azonnal (gyors) 
típusba (napok, órák) sorolhatjuk, melyek pontos értelmezése szerző, modell és a 
változás természete szerint eltérők lehetnek.  

(i) Lassú (10–50 éves) környezetromlás: A fokozatosan kialakuló, lassan terjedő 
környezetromlás leggyakrabban említett példái a talajerózió, az elsivatagosodás, a 
vízhiány (vagy legalábbis a felhasználható víz hiánya), az aszályos éghajlat és a 
tengerszint emelkedése. Nézzük példaként a legutóbbit. Durva becslés szerint 
világszerte nem kevesebb, mint 100 millió ember él ma a tengerszint alatt, és/vagy 
olyan területen, amiket a tenger elönthet nagyobb viharok esetén. Ma a tengerek 
szintje évenként kb. 2 milliméterrel emelkedik, de vannak jelek arra, hogy az 
emelkedési sebesség növekedni fog. Hatására a víz elönthet olyan alacsonyan fekvő 
országokat, mint a Maldív-szigetek és Tuvalu. De a veszély nemcsak néhány kis 
szigetországot fenyeget: a fejlett világ sok városa is tengerpart közelében épült és a 
partmenti infrastruktúra, védekezés hiányában, elpusztul a szintemelkedést során, 
                                                      

4 www.eea.europa.eu  látogatva: 2011.02.05 
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illetve az esetleges árvizektől. Ez a probléma tehát nem csak a fejlődő országokat 
érinti.  

(ii) Közepes (3–10 év) környezetromlás: A kényszerű környezeti migráció 
leggyakoribb, ma megfigyelhető oka ebbe a kategóriába tartozik: 
környezetszennyezés, duzzasztógátak és öntözőcsatornák építése, természeti kincsek 
bányászata stb. Fejlesztési projektek nyomán évente több millió embert telepítenek ki, 
ami számukra a sokszor az elnyomorodás többoldalú kockázatával jár. Mivel ők 
többen vannak, mint a politikai menekültek és a kitelepítések módja és 
következményei is gyakran rejtve maradnak, ezért a helyzet kezelése komoly emberi-
jogi és fejlesztési problémát jelent. A „Nemzetközi Hálózat a Ki- és Áttelepítettekért” 
(International Network on Displacement and Resettlement) annak biztosításán 
dolgozik, hogy a kényszerrel kitelepítettek a fejlesztésnek ne az áldozatai, hanem a 
haszonélvezői legyenek. 

(iii) Hirtelen (órák vagy napok alatt) fellépő környezetváltozás: Ebbe a csoportba 
tartoznak a természeti csapások (árvizek, földrengések, vulkánkitörések, 
földcsuszamlások, viharok), a nukleáris és más ipari (vegyi szennyezéssel járó) 
balesetek. Környezeti migráció szempontjából ezt problémakört az jellemzi, hogy a 
váratlan csapások elmúltával, eltekintve néhány speciális esettől (Csernobil), a 
lakosság előbb-utóbb visszaköltözhet eredeti lakhelyére vagy legalábbis annak 
közelébe. Tipikus válasz a hirtelen érkező környezeti hatásokra az evakuálás. Igazából 
nem is tekinthetők környezeti migránsoknak a biztonsági okokból átmenetileg 
kimenekítettek. Viszont mindig nagy a száma azoknak, még a fejlett európai 
régiókban is, akik házait elsodorja az árvíz vagy betemeti egy földcsuszamlás. Ők 
általában hosszú éveket töltenek közösségi szállásokon vagy lakókocsikban. 

2.4 A klímaváltozás forgatókönyvei 

A környezeti migráció forgatókönyveinek megfogalmazásához, ezen belül pedig az 
egyes nagyobb területek vagy országok forgatókönyveinek felvázolásához, 
kézenfekvő kiindulásként, értelmezési keretként adódnak a kontinensekre kidolgozott, 
összetett társadalmi-gazdasági-környezeti forgatókönyvek.  

A klímaváltozás kérdéseivel foglalkozó kvalitatív forgatókönyvek számbavételekor a 
publikációk általában két jelentős forrásra hivatkoznak. A leggyakrabban idézett, 
globális társadalmi-környezeti forgatókönyvet publikáló két intézmény az „ENSZ 
Környezeti Programja” (UNEP) és a „Kormányközi Éghajlatváltozási Testület” 
(IPCC). A két forgatókönyvcsoport között sok az átfedés. A forgatókönyvek 
alapvetően globálisak vagy földrészekre vonatkoznak, és nem tartalmaznak 
országokra vagy még kisebb területi egységekre érvényes leírásokat. A szcenáriók 
azonban régiókra vagy még kisebb területekre is alkalmazhatók. Területi relevanciája 
miatt kerül az alábbiakban rövid bemutatásra a „”Kárpát-régió három forgatókönyve”, 
mely szintén az UNEP keretein belül került publikálásra 2007-ben (UNEP 2007b). 

Az értekezés, a környezeti migrációval mutatkozó szorosabb kapcsolata miatt, az 
UNEP forgatókönyveit tekinti elsődleges forrásainak.  
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1. ENSZ környezeti programjának (UNEP) forgatókönyvei. Az ENSZ környezeti 
programja részletes környezeti forgatókönyveit legutóbb a „Globális környezeti 
áttekintésben” (Global Environmental Outlook 4 röviden GEO-4) publikálta 2007-
ben. A GEO-4 hangsúlyozza, hogy az előttünk álló 30 év a környezet alakítása 
szempontjából legalább olyan jelentős lesz, mint az elmúlt 30 esztendő. A régi 
problémák továbbra is fennállnak, és újakkal kell szembenézni. A GEO-4 az 
emberiség sorsának négyféle lehetséges forgatókönyv-verzióját mutatja be, melyek, 
többek között, a népesedés, a gazdaság, a technológia és a gazdaság területeit érintik. 
A négy forgatókönyv röviden a következő: (i) piac prioritása (majdnem az egész 
világ magáévá teszi a mai iparilag fejlett társadalmainak értékeit és elvárásait); (ii) 
szakpolitika prioritása (a szociális és környezeti célok érdekében a legfőbb döntéseket 
a kormányok hozzák); (iii) biztonság prioritása: (a problémák növekedésével 
egyidőben a hatalomban lévők az önvédelemre összpontosítanak); (iv) 
fenntarthatóság prioritása (új paradigma jelenik meg, melyet egyenlőbb értékrendszer 
és új intézmények létrejötte kísér) (UNEP 2007) (A forgatókönyvek környezeti 
migráció szempontjából is fontos részletei az értekezés 5. fejezetében olvashatók.) 

2. A Kormányközi Éghajlatváltozási Testület (IPCC) forgatókönyvei. Mint a 
nevéből is kitűnik, az IPCC a klímaváltozással (és nem a tágabb tartalmú 
„környezetromlással”) foglalkozik. Jelentéseiben az IPCC az éghajlat változásait négy 
globális társadalmi-gazdasági forgatókönyv-változatban ismerteti. Ezekben nem csak 
klímainformációk, hanem alapvető gazdasági, demográfiai, szociális és kulturális 
jellemzők is helyet kapnak. A négy forgatókönyv egészen röviden összefoglalva a 
következő:  

A1: nagyon gyors gazdasági növekedés. A népesség, e szerint a forgatókönyv szerint, 
a 21. sz. közepéig növekszik, majd ezt követően csökken; új és hatékony technológiák 
gyors megjelenésére és elterjedésére lehet számítani; a kulturális és társadalmi 
impulzusok hatására a regionális jövedelemkülönbségek csökkennek.  

A2: heterogén fejlődés. Ezt a forgatókönyvet a helyi önkormányzatok, az 
önszerveződések hangsúlyos működése, a népesség folyamatos növekedése, és lassú 
és területileg nem egyenletes technológiai fejlődés jellemzi. 

B1: kiegyenlítődő gazdasági fejlődés. A gazdasági szerkezet, a harmadik 
forgatókönyv szerint, gyors eltolódik a szolgáltatási és információs ágazatok felé. 
Jellemzője továbbá a környezetbarát és energiahatékony technológiák bevezetése, és a 
gazdasági, társadalmi és környezeti problémákra történő globális megoldások 
kidolgozása.  

B2: közepes mértékű gazdasági fejlődés. Ez a forgatókönyv a gazdasági, társadalmi és 
környezeti problémák lokális szintű kezelését írja le, folyamatosan növekvő globális 
népességváltozás mellett. A „B2 közepes mértékű gazdasági fejlődés” forgatókönyve 
az A1-hez és a B1-hez képest lassabb, de egyben sokoldalúbb fejlődést jelez. (IPCC 
2007) 

3. A Kárpát-régió három forgatókönyve. Az UNEP által kiadott “Kárpát-medencei 
környezeti körkép - 2007” (Carpathians Environment Outlook 2007) három szcenáriót 
tartalmaz. Ezek a következők. (i) forgatókönyv: minden marad a régiben („business as 
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usual”): a globalizáció és a liberális gondolat terjed és erősödik a Kárpát-medencében; 
(ii) forgatókönyv: „EU szakpolitika prioritása”: a szociális és környezeti célok 
érdekében a legfőbb döntéseket a kormányok hozzák; (iii) forgatókönyv: „Kárpátiai 
álom”: környezetbarát és szegénységellenes politikák elterjedése. (UNEP 2007b) 

A "nagy" forgatókönyvek egyébként hasonlítanak egymásra. Az IPCC 
forgatókönyvek az alábbiak szerint illeszkednek az UNEP-éihez: az A1 megfelel a 
piac prioritása forgatókönyvnek, az A2 megfelel a biztonság prioritása 
forgatókönyvnek, a B1 megfelel a fenntarthatóság prioritása forgatókönyvnek, és a B2 
megfelel a szakpolitika prioritása forgatókönyvnek. Az értekezés – a környezeti 
migrációval mutatkozó szorosabb kapcsolata miatt – az UNEP forgatókönyveit tekinti 
elsődleges forrásainak.  

2.5 Mit tudunk a környezeti migrációról? 

Bár a környezeti migrációról az utóbbi évtizedben sok szó esett – eltekintve néhány 
fejlődő országra vonatkozó esettanulmánytól és történelmi összefüggésekből levont 
következtetéstől – hiányzik a mai világunkra érvényes összehasonlító kutatás. Ezért a 
kutatónak egyrészt körültekintőnek kell lennie a következtetések megállapításakor, 
másrészt viszont – éppen a probléma újszerű mivolta miatt – bőségesen adódik 
kutatási kérdés a témában.  

Tekintettel arra, hogy ilyen típusú statisztikai adatgyűjtés a származási országokban 
nem folyik ezért a környezeti migránsok aránya az összes migráción belül nem ismert. 
Nem gyűjtik, az ilyen adatokat a célországokban sem. Egyedi helyszínekről, egyedi 
eseményekről vannak becslések, de ezek a jelenség összességének ismeretéhez nem 
elegendőek. Nem ismertek a környezeti migrációs döntések motivációs 
mechanizmusainak részletei sem. Feltételezhető, hogy a környezetromlás kiváltotta 
konfliktusok esetében a konfliktust tekintik a migráció alapvető motivációjának (és 
nem a környezetromlást). Az is valószínűsíthető, hogy a romló környezet csak akkor 
vált ki migrációt, amikor az feltűnő, látványos következményekkel jár. Az ilyen 
kérdésekre a további mikroszintű kutatások adnak majd választ. 

A környezeti migrációval kapcsolatban elérhető tudásnak három forrása van: 1) a 
környezeti migráció eddig publikált esettanulmányai; 2) a definíciókat, elméleti 
előfeltevéseket és egyes nagyságrendi becsléseket tartalmazó publikációk; valamint 3) 
a környezeti, társadalmi-politikai és migrációs események együttes elemzéseiből 
levont következtetések. Ez az alfejezet – a források fenti három típusa alapján levont – 
általános állításokat tartalmaz a migrációt kiváltó környezeti feltételekről és a 
környezeti migráció néhány tulajdonságáról . 

1. A migráció nincs determinisztikus kapcsolatban a környezetromlással. Ahogy 
Lonergan rámutat, a migrációt mint „helyi, országos és nemzetközi szinten működő, 
összetett gazdasági, társadalmi, kulturális, népesedési és politikai folyamatok 
hasonlóan összetett és igen változatos manifesztációját” szokás jellemezni. A 
tényezők között szerepel az egyszerűnek szintén nem mondható környezet is, amely 
részét képezi a társadalom szociális, gazdasági, politikai és intézményi struktúrájának, 
így nem hagyható figyelmen kívül. A környezetromlást épp az összefüggések 
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komplexitása miatt nemcsak helytelen, hanem egyenesen lehetetlen determinisztikus 
és lineáris kapcsolatba hozni a migrációval. (Lonergan 1998)  

2. A helyi migrációt részben globális folyamatok határozzák meg. Ahogy 
közismert, a globalizáció negatív következményei – a pozitív értékelések 
csökkenésével párhuzamosan – egyre markánsabban jelentkeznek. A globalizáció 
következtében, bár nem kizárólagos hatásaként – többféle oksági láncolaton keresztül 
– milliók életkörülményei romlanak. Ahogy a viszonylag szegény falusiak tömege a 
városokba áramlik, társadalmi feszültség alakul ki: városi gettók állnak szemben a 
gazdagok gondosan őrzött lakóparkjaival. A részben a globalizáció hatására a 
mezőgazdaság alapvetően piacorientálttá válik, amelynek célja az elérhető legnagyobb 
nyereség elérése és nem a lakosság széles köreinek megfelelő minőségű élelmiszerhez 
juttatása, ahogy az számos országban megfigyelhető. Jelentős tényező ebből a 
szempontból a monokultúrák kialakulása is. Közben a folyamatos környezetromlás 
megváltoztatja a gazdálkodás természeti feltételeit, amihez – a nem megfelelő 
szakpolitikák miatt – csak a kellő tőkével rendelkezők, főleg a szervezett nagyüzemek 
képesek alkalmazkodni. A fejlődő országok jelentős részében megfigyelhető az 
önfenntartó mezőgazdaság visszaszorulása. A falusi környezetet az intenzívebb 
mezőgazdaság és a városok terjeszkedése negatívan befolyásolhatja, elvész számos 
védett terület és nagy természeti értékű termőföld és főként – ugyan országonként 
eltérő léptékben – csökken a vidéki munkahelyek száma. Mindez azt mutatja, hogy a 
globális történések folyamatosan meghatározzák a migráció taszító tényezőit, 
beleértve ebbe környezeti migrációt is. 

3. A környezetei feltételek szinte mindenhol romlanak. Ahogy a környezetromlás 
és a klímaváltozás szakirodalma állítja, ma a környezetei feltételek mind globális, 
mind regionális szinten egyfolytában rosszabbá válnak. Ez azt jelenti, hogy a 
folyamatok és következményeik egyre komolyabbak és egyre fenyegetőbbek. Ezzel 
párhuzamosan tanúi lehetünk jelentős szervezeti, műszaki és jogi előrelépésnek, 
intenzív kárenyhítési és megelőzési tevékenységnek, valamint – sajnos főleg csak a 
fejlett országokban – fontos környezetromlás elleni intézkedésnek is. Ennek ellenére 
az alapvető tendencia a környezeti feltételek romlása, ami hosszútávon is a migráció 
egyik motivációja lesz. 

4. A környezeti tényező összefonódik a társadalommal és a gazdasággal. A 
környezetromlás és a klímaváltozás, csakúgy mint következményeik – mint a 
környezeti migráció –, mélyen be van épülve a társadalmak szövetébe. A környezeti 
tényező nem tekinthető elkülönült jelenségnek, mivel dinamikus kölcsönhatásban van 
a gazdasággal, a szakpolitikai intézkedésekkel és a társadalommal, nemzeti és 
nemzetközi szinten egyaránt. Különösen fontos szerepe van a szegénységnek és 
számos esetben a környezeti egyenlőtlenségnek, amit bőséges szakirodalom, többek 
között a "Development Research Centre on Migration, Globalisation & Poverty" 
(Migráció, Globalizáció és Szegénység Kutató Központ) honlapja5 is alátámaszt. 

Ebben a komplex folyamatban gyökereznek a meghatározó jelentőségű társadalmi-
gazdasági adottságokat, kapacitásokat, képességeket, értékeket és viselkedéseket 
                                                      

5 http://www.migrationdrc.org/  látogatva: 2011 február 3. 
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kifejező, elsősorban a fejlettségen alapuló tulajdonságok, mint a „sérülékenység” és 
„rugalmasság”. (A fogalmak magyarázatai az 4.1 fejezetben találhatók.) Ezért is 
állíthatjuk, hogy a környezeti migráció tanulmányozása a fejlődés tanulmányozását 
jelenti. 

5. A népsűrűség növekedése a természeti csapások hatásait súlyosbítja. A 
természeti csapások – mint árvíz, aszály és földrengés – egyre több embert űznek el 
lakóhelyükről, nem szükségképp azért, mert az ilyen események súlyosabbak lesznek, 
hanem mert a népsűrűség növekedésével egyre több embert érintenek, kiváltképp a 
csapásoknak kitett régiókban. Ebből a szempontból elsősorban a rohamosan növekvő 
lélekszámú települések a legveszélyeztetettebbek, amelyek ilyenkor migrációs 
célpontból migráció forrássá válnak. 

6. A környezeti migráció elsődleges forrásai a környezetileg lepusztult területek. 
Feltételezhető, hogy az összes környezeti migráns közül legtöbben a leromlott, 
megélhetést már nem nyújtó vagy egyenesen az életben maradást veszélyeztető 
területekről vándorolnak ki. Ehhez kapcsolódnak a környezeti konfliktusok miatt 
kialakult akut veszélyzónák is. Rajtuk kívül természetesen vannak másféle környezeti 
migránsok is: egyrészt azok, akiknek ipari területfejlesztés (vízierőművek, 
gyártelepek) miatt akaratuk ellenére kell elköltözniük, másrészt akik a természeti 
csapások vagy technikai katasztrófák miatt kerülnek nyilvánvaló életveszélybe.  

7. A környezeti migráció hasonlít a migráció más típusaihoz. A természeti 
csapásokból eredő migrációtól (kitelepítéstől, meneküléstől) eltekintve a környezeti 
migráció, több szempontból is, hasonlóságot mutat a migráció egyéb fajtáival, mint 
például a gazdasági migrációval. Ebben az összefüggésben a hasonlóság azt jelenti, 
hogy a környezeti szempontból leromlott területről elvándorlókat a „hagyományos” 
taszító és vonzó erők (a nyomor otthon és a jobb lehetőségek máshol) ugyanúgy 
befolyásolják, mint a többi migránst. Az adott társadalmi mozgás minősítése a 
megfigyelő, vagyis a kutató, álláspontjától függ. Amikor a kivándorlás különféle okait 
összevetik, akkor fő oknak ki lehet emelni a gazdasági nehézségeket éppúgy, mint a 
környezet leromlott állapotát. Az, hogy gazdasági vagy környezeti migrációról 
beszélnek a szerzők, elsősorban a vizsgálat kontextustól függ. 

8. A természeti katasztrófák gyakran tartós elvándorlással járnak együtt. A 
természeti katasztrófák után a helyreállítás (néha még a viszonylag gazdag területeken 
is, mint a Katrina hurrikán után New Orleansban) évekig vagy évtizedekig tarthat. 
Vannak olyan helyek, amelyek egy természeti csapás vagy közvetlen emberi okokra 
visszavezethető ipari katasztrófa után végleg elnéptelenednek. Az eredeti lakosság, 
vagy annak egy része, gyakran csak hosszú idő után tud visszatérni. Számos példa van 
arra is, hogy a menekültek letelepedtek új lakóhelyeiken, és már nem akarnak, vagy 
nem tudnak, mert nincs pénzük újra felépíteni lerombolt otthonaikat visszamenni 
korábbi, katasztrófa sújtotta lakóhelyükre.  

9. Területfejlesztés miatt az eredeti lakosság kitelepítése legtöbbször végleges. A 
területfejlesztés miatt történt kitelepítések mindig véglegesek, hiszen az ipari 
létesítmények elfoglalják az adott területeket vagy a gátak építése miatt a 
felduzzasztott vagy eltérített folyók elöntik a korábbi lakóterületeket. Ugyan az új 
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létesítmények egy része egyben munkahelyeket is teremt de ezeket legtöbbször nem a 
korábbi lakosság, általában mezőgazdasági munkát végzők, töltik be. 

10. A társadalmi-ökológiai rugalmasság szintje befolyásolja a migrációt. Minél 
többet tud egy kormányzat a környezetromlás hatásainak megelőzésére, és főként a 
már bekövetkezett káros következmények mérséklésére, a helyreállításra költeni annál 
kisebb arányú (vagy volumenű) környezeti migráció valószínűsíthető. Ez az egyéni 
adaptáció szintjén is érvényesül. A tehetősebbek – amennyiben az adott területen 
maradnak – minden szempontból könnyebben alkalmazkodnak, mint a szegényebbek. 
Ez utóbbiak lehetőségeik korlátait gyakran „szokatlan” magatartással igyekeznek 
tágítani, ilyen lehet a nagyobb kockázatvállalás vagy a normák és jogszabályok 
megszegése (illegális migráció). Nem kétséges azonban, hogy ahol akár a 
kormányzati szakpolitikák, akár a lakosság problémakezelési kultúrája támogatja a 
környezeti kihívásokra adott rugalmas válaszokat, ott a környezeti migráció szintje 
viszonylag alacsony.  

11. A környezeti migráció támogatása az adaptációs politika része is lehet. Az 
adaptáció sajátságos formája maga a környezeti migráció, vagyis amikor az egyének, 
és igen gyakran kormányzati politika is, lemondanak a sérült területeik 
helyreállításáról és helyette azok elhagyását választják. Különböző meggondolásokból 
ugyan, de számos kormányzat nem csak tudomásul veszi ezt a megoldást, hanem 
kifejezetten támogatja (mint pl. Törökország). Azon az országok, amelyek nem tudnak 
hatékonyan védekezni a klímaváltozás és a környezetromlás hatásai ellen, néhányan 
nyíltan ösztönzik a lakosság távozását. Látni kell azonban, hogy a migráció állami 
szintű ösztönzése elsősorban gazdasági okokkal magyarázható. Máshol a távozást 
csak átmenetinek – a helyreállítási munkálatok befejezéséig tartó – állapotnak tartják.  

12. A különféle társadalmi csoportok a környezet változására különféle módon 
reagálnak. Ez a megállapítás egyrészt kézenfekvő, másrészt a környezeti 
változásokra társadalmi csoportonként adott reakciók részletei kevéssé ismertek, ezért 
ezek a jövőben bizonyára fontos kutatási kérdések kiindulópontjai lesznek. 
Megállapítható, hogy a dolog strukturálódik és összetett kölcsönhatások alakítják az 
egyes környezetromlási típusok és társadalmi csoportok kapcsolatait mind az 
országokon belül, mind országok közötti összehasonlításban.  

13. A környezeti migráció az esetek egy részében konfliktusokkal jár együtt. Ha a 
migráció egyéni és társadalmi diszharmóniával, feszültséggel jár együtt, akkor a 
környezeti migrációra ez a megállapítás különösen érvényes. Vagy azért mert a 
környezeti okok rárakódnak az egyébként is meglévő gazdaságiakra, vagy azért, mert 
a szűkös természeti erőforrásokért folyó küzdelem vezet ellentétekhez. Csoportok 
közötti konfliktusnak tekinthető az is, amikor a hatalmon lévő elit az ország 
erőforrásait, legyenek azok akár a természet kincsei, akár külföldi támogatások vagy 
egyéb pénzforrások, nem a környezeti migráció okainak mérséklésére, hanem saját 
jólétének növelésére fordítja. Ugyancsak konfliktuson alapul a kényszerű migráció 
minden formája, így a környezetrombolással együttjáró kitelepítések is. 
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3 ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1 Célok 

A kutatás általános célja a „környezetromlás kiváltotta, Európa számára releváns 
migráció” problémakörének tudományos megragadása, megvilágítása, és az 
eredmények alapján környezeti migrációs forgatókönyvek bemutatása. További 
kutatási célok a probléma tudományos igényű megértéséhez és értékeléséhez 
szükséges feladatok megoldása, vagyis 1) a kutatási program elkészítése, 2) a 
tudományos feladatok elvégzése, végül pedig 3) hozzájárulás a tudományos 
eredmények hasznosításához.  

1. A kutatási program elkészítése. A probléma értelmezése és megragadása a 
kutatási programban kristályosodott ki. A kutatási program mind az alkalmazott 
elméleti apparátust, mind az alkalmazott kutatási módszereket, mind az eredmények 
közzétételét tartalmazza.  

A környezeti migrációt közvetlenül magyarázó elméletek kidolgozása illetve 
adaptációja: Az értekezés a környezeti migráció magyarázatához három elméleti 
forrást használ: 1) migrációs elméletek, 2) környezetromlási-hatás elméletek és 3) 
környezeti migrációs elméletek.  

A migrációs elméletek olyan magyarázatok, melyek a migrációt elsősorban a 
különféle taszító és vonzó tényezők eredőjének tekintik. A migrációval foglalkozó 
tudományos publikációk legtöbbször ezt a két tényezőt elemzik részletesen. A 
környezetromlási elméletek (vagy inkább leírások) azt teszik világossá, hogy a 
klímaváltozás vagy egyéb környezetromlások milyen konkrét hatásokkal járnak az 
emberek életfeltételeit biztosító ökoszisztémákra. Természetesen a környezetromlás is 
besorolható a taszító tényezők körébe. A környezeti migrációs elméletek pedig 
összekapcsolják az iménti két megközelítést és elsősorban ezek alapján tesznek 
megállapításokat, definiálnak folyamatokat vagy állítanak fel különféle hipotéziseket. 
(Környezeti migrációs elméletek az eddigi publikációkban a bonyolultabb társadalmi-
környezeti kölcsönhatás-modellek alrendszereiként voltak azonosíthatók.) 
Disszertációm követi a migrációs elméletek logikáját és a migrációs döntéseket 
befolyásoló, környezeti hatásokat erősítő vagy gyengítő, vonzó és taszító tényezők 
elemzésére vállalkozik. 

Kutatás-módszertan kidolgozása: A kutatás-módszertan kidolgozása (és maga a 
kutatási folyamat) négy fő feladat megoldásából állt: 1) a vizsgálni kívánt 
környezetromlási gócpontok kiválasztásából, 2) az elméletek és gyakorlati kérdések 
összekapcsolásából, és ezzel összefüggésben 3) az adatgyűjtési módszerek 
meghatározásából állt. 

A környezetromlási gócpontok (pontosabban azon helyek, melyek a környezeti 
migráció legfontosabb forrásai, vagyis a küldő helyek) kiválasztása az eddigi 
tapasztalatok alapján, statisztikák felhasználásával és szakértők bevonásával történt. 
Az elméletek és a gyakorlati kérdések összekapcsolása elsősorban az elemzésbe 
bevont társadalmi, gazdasági, területi és környezet sajátosságok (statisztikai 
jellemzők) meghatározását jelentette. Az adatgyűjtési módszerek kiválasztása 
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szorosan kapcsolódott a kutatás későbbi fázisához, az elemzéshez és értékeléshez 
ugyanis mindkettőt a rendelkezésre álló adatok (illetve az adatok hiánya) és a kitűzött 
kutatási célok határozták meg. 

2. A tudományos feladatok elvégzése. Az általános célok alapján kitűzött 
tudományos feladatok a következők: 1) a hipotézisek megfogalmazása, 2) a tudomány 
kritériumainak megfelelő adatgyűjtés és végül 3) elemzés, illetve a hipotézisek 
értékelése. Az értekezés tehát követi a tudományos kutatások logikáját.  

3. Hozzájárulás a tudományos eredmények hasznosításához. A kutatás harmadik 
általános célja az eredmények birtokában 1) a különféle európai politikák 
(környezetpolitika, bevándorlási politika, tudománypolitika), 2) a nemzeti politikák 
(biztonságpolitika), 3) a nemzetközi szervezetetek és non-profit intézmények 
működésének támogatása döntéseiket segítő tudományos háttéranyaggal, és végül 4) a 
további kutatások segítése. 

Európa számára a bevándorlás, annak előnyei és hátrányai és az összes ehhez 
kapcsolódó politikai probléma a beilleszkedés és idegengyűlölet, az oktatás és 
szociálpolitika, a külpolitika és a határok őrzése a legfontosabb kérdések közé 
tartozik. A kérdés különös fontosságot kap az „erődítmény Európa” („Fortress 
Europe”) gondolatának terjedésével. A politikai szempontok mellett egyéb kérdések is 
felvetődnek. Ilyenek például a környezeti menekültek nemzetközi jogi státuszának 
tisztázása (a „politikai menekült” státusz analógiájára elképzelhető, sőt számos 
szervezet sürgeti, hogy hozzák létre a „környezeti menekült” státuszt is.) vagy a 
nyilvánvaló etikai szempontok (ki a felelős a környezetromlásért és annak 
következményeiért?) érvényesítése. Mindezek miatt a migráció okainak mélyebb 
feltárása, ezen belül a környezeti migráció részletes megismerése és a valószínűsíthető 
forgatókönyvek elkészítése, ezáltal a megelőző (proaktív) szakpolitikák számára 
döntési alternatívák támogatása több mint időszerű, egyenesen szükségszerű 
követelmény. 

3.2 Kutatási feladatok 

A fentiekben vázolt általános célokat a kutatás az alábbi főbb lépéseken keresztül éri 
el: 1) a témát érintő szakirodalom áttekintése, 2) elméletek rövid bemutatása és saját 
modell ismertetése, 3) a kutatás hipotéziseinek megfogalmazása, 4) kutatás-
módszertan részleteinek kidolgozása (beleértve ebbe az elemzési és értékelési 
filozófiák kiválasztását is), 5) adatgyűjtés, és végül 6) elemzés és forgatókönyvek 
készítése. (Itt most nem térek ki a kutatásszervezési és menedzselési feladatokra.) 

1. A szakirodalom áttekintése. A környezeti migrációt elemző tudományos 
szakirodalom meglehetősen szerény. Főleg azon publikációk száma alacsony, 
amelyek az Európa szempontjából releváns környezeti migrációt tárgyalják konkrét, 
empirikus adatok alapján. Az elvétve megjelent empirikus tanulmányok az Egyesült 
Államokat érintő témákkal és néhány afrikai és ázsiai esetet, illetve helyszín 
eseményeit elemezték. Az elméleti írások száma valamelyest magasabb, ezek részben 
definíciós kérdésekkel, részben a probléma fontosságának taglalásával foglalkoznak. 
Azon munkák száma viszont jóval magasabb, melyek a környezeti migrációt 
közvetlenül befolyásoló, illetve kiváltó folyamatokat (környezetromlás, migrációs 
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folyamatok) tárgyalják. A disszertáció nem kis részben ezekre a művekre 
támaszkodik. 

Különleges részét képezik a szakirodalomnak azok a jelentős tudósoktól és 
politikusoktól származó írások (vagy velük készült riportok), amelyek a környezeti 
migrációt állítják a középpontba és, különösebb tudományos megalapozottság nélkül, 
bátran tesznek becsléseket többmilliós környezeti menekült „áradatról”. Ezeknek a 
nyilatkozatoknak a jelentősége elsősorban abban áll, hogy felhívják a kutatói és 
politikai közvéleményt a probléma fontosságára és bár tudományos hitelességük 
kérdéses, politikai szempontból mindenképpen pozitívnak értékelhetők. 

2. Elmélet kidolgozása. A környezeti migráció egyrészt végtelenül egyszerű 
folyamat: az emberek elvándorolnak azokról a helyekről, ahol nem tudnak megélni, 
vagy ahonnan különböző okok miatt el kell menniük. Másrészt viszont a legtöbb 
társadalmi-gazdasági jelenséghez hasonlóan rendkívül összetett, a gazdaságba, a 
kultúrába és globalizáció folyamatába ezer szállal beágyazott, és területenként 
lényegesen eltérő sajátosságokkal bíró folyamatról van szó. Talán ebből is következik, 
hogy eddig még nem publikáltak környezeti migrációs elméleteket.  

A szakirodalomban két olyan irányzat található, amelyik kiindulópontként szolgálhat 
az elméleti kérdések tisztázásához: az egyik a migráció jól ismert „taszítás-vonzás” 
elmélete és ennek különféle kiterjesztései, a másik pedig az ún. „környezeti 
konfliktus” modell, illetve ennek különféle változatai. A disszertáció által kitűzött 
feladat ebben az összefüggésben egy általánosan használható környezeti migrációs 
modell felvázolása az iménti két típus alapján. 

3. Hipotézisek megfogalmazása. Az eddig közzétett eredmények bizonyítottságuk 
mértéke alapján két típusba, a bizonyított és a valószínű állítások (hipotézisek) 
csoportjába, sorolható. Az előbbieket a 2.5 fejezet az utóbbiakat a 3.3 fejezet 
tartalmazza. A határok a két típus között elmosódnak, egyes bizonyítottnak vélt 
állítások adott esetben megcáfolhatók és a hipotézisekről kiderülhet, hogy adott 
kontextusban már megerősítésre kerültek. 

4. Kutatás-módszertan részleteinek kidolgozása. A kutatás módszertani 
részleteinek kidolgozását alapvetően befolyásolta, hogy a környezeti migráció 
jelenségét egy egész földrészre (és Európa esetében egyben egy politikailag szorosan 
együttműködő területre) tekintve, szisztematikusan eddig még nem kutatták a világon 
és ezért kutatási hagyományokra ilyen szempontból nem lehet hivatkozni. További 
alapvető, az adatgyűjtési, elemzési és értékelési filozófiák kiválasztását meghatározó 
sajátosság a vizsgált környezeti és társadalmi jelenségek nagyfokú heterogenitása. A 
fenti két okból következően a kutatás abban a helyzetben volt, hogy az empirikus 
kiindulási és viszonyítási pontokat, bizonyos mértékben, sajátmaga számára kellett 
meghatároznia. Az elméleti kiindulópontokat illetően a helyzet könnyebb volt, 
egyrészt azért, mert a migráció-kutatás jóideje kidolgozta saját koncepcióit, másrészt, 
mert a környezetromlásra adott társadalmi reakciók elméletei is komoly eredményeket 
értek el az utóbbi években. Sajnos ez utóbbival kapcsolatban a tereptanulmányok és 
egyéb empirikus elemzések száma messze elmarad a kívánatostól. 
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A módszertan kidolgozása során egyértelműen szem előtt kellett tartani a kutatás 
interdiszciplináris jellegét, vagyis hogy a környezeti és társadalmi jelenségeket 
kölcsönhatásaiban kellett vizsgálni. A hangsúly a társadalomtudományi kutatási 
módszereken volt, mivel környezettudományi kutatási eredmények, elemzések és 
forgatókönyvek a társadalmi-gazdasági vizsgálódások kiindulópontjaiként 
szerepeltek. Ebből (is) következően a disszertáció nem vizsgálja a migrációnak a 
környezetre gyakorolt hatásait. 

5. Adatgyűjtés. Egyértelmű volt a kutatás kezdetétől, hogy reprezentatív felméréseket 
az összes (környezeti migránsokat) küldő országban nem lehet végezni. Ezért 
információgyűjtés csak a jelenséget kellő mélységben tükröző országok és 
környezetromlási gócpontok jellemzőiből, statisztikáiból, kvalitatív leírásaiból folyt. 
Területi szempontból az országok két nagy csoportot képeztek: 1) az Európába 
irányuló és 2) az Európán belüli környezeti migránsokat kibocsátó (vagy forrás) 
országai, illetve területei. A feladat ebből a szempontból tehát erre a két nagy térségre 
jellemző környezeti migráció elemzéséhez szükséges kvalitatív és kvantitatív 
információk összegyűjtése. 

Az első csoportba (Európába irányuló környezeti migráció) három nagy térség: Szub-
Szaharai Afrika, a Közel-Kelet és Észak-Afrika és a Távol-Kelet egyes országai, 
másodikba pedig elsősorban Kelet-Európa és a Balkáni térség kerültek. 

6. Elemzés és forgatókönyvek készítése. Az összegyűjtött adatok elemzésekor a 
legfontosabb feladat az adott térség környezeti migrációs folyamatainak (vagy 
legalább azok egy részének) leírása és amennyiben lehetséges várható alakulásának 
felvázolása. Az előretekintést számos tényező segíti, és legalább ugyanennyi nehezíti. 
Az előbbiek közé tartozik a nagy valószínűséggel bekövetkező folyamatos 
környezetromlás és szinte mindenütt a népesség számának gyarapodása. Az utóbbi – 
vagyis a környezeti migráció jövőbeli forgatókönyveinek becslését nehezítő – 
tényezők között talán a legfontosabb a migrációs- és biztonságpolitikák alakulása a 
fogadó régiókban és országokban.  

Az egyes kibocsátó gócpontok és országok – környezeti problémákhoz kapcsolódó – 
adaptációs lehetőségeit és megoldásait gazdasági és belpolitikai tényezők sora dönti 
el, melyek jelenlegi állapotát és várható alakulását számos tanulmány elemezte, 
amiket a disszertáció természetesen felhasznál, amikor induktív módon következtet a 
jelenség forgatókönyveire. Ez az eljárás egyben hozzájárul a disszertáció 
hipotéziseinek megerősítéséhez vagy elvetéséhez is.  

A válaszra váró általános kérdések a következők: Melyek a vizsgált régiók vagy 
országok fő környezetváltozási trendjei? Hogyan alakulnak a társadalmi-, gazdasági- 
és politikai feltételek? Miként alakul a helyi, környezettől „független” migráció? A 
migráció kiváltó okai között mekkora súlya van a környezetromlásnak? Mi késztet 
embereket általában arra, hogy elköltözzenek vagy elmeneküljenek lakóhelyükről? 
Várhatóan milyen forgatókönyvek szerint zajlik majd a környezeti migráció?  

Az elemzés végére előállt forgatókönyvek formai megközelítése és logikája a GEO-4-
et követi, módszertani szempontból tehát a GEO-4 adaptációinak tekinthetők. Fontos 



25 

felhívni a figyelmet arra, hogy a forgatókönyvek lehetséges alternatívákat mutatnak 
be, de nem vállalkoznak az eseménysorok „bejóslására”. 

3.3 A kutatás hipotézisei 

A hipotézisek felállítása a kutatás elején rendelkezésre álló információkra – elméleti 
feltevések, publikált esettanulmányok, modellek és forgatókönyvek – támaszkodva 
történt. Ezeket összefoglalóan az értekezés 1, 2 és 3.5 fejezetei tartalmazzák. A 3.5.4 
pontban bemutatott “általános környezeti migrációs modell” az 1-3 fejezetekben írtak 
szintézisének tekinthető. A hipotézisek elfogadásához vagy elvetéséhez, 
érvényességük ellenőrzéséhez az értekezés keretében elvégzett kutatás eredményei 
kerültek felhasználásra. A felállított hipotézisek a következők. 

1. A környezetromlás közvetlen és közvetett módon egyaránt kiválthat migrációt. 
Amit közvetlen hatásnak hívunk, az általában rövid távú és jól megfigyelhető 
(Csernobil, Bhopal), míg közvetettek vagy lassan alakulnak ki, vagy a multikauzalitás 
miatt a hatásmechanizmusok összetettek. (ilyen volt Ruanda esete, ahol a migrációt 
közvetlenül kiváltó konfliktus gyökerei között a környezetromlás közvetett hatásai is 
– nagyon rossz mezőgazdasági termelési eredmények – is szerepeltek).  

2. Lassú környezetromlásnál a gazdasági és a környezeti migráció egybeolvad. A 
környezetváltozás hatásait a népességmozgás sok formájában igen nehéz elkülöníteni 
a többi, legtöbbször gazdasági vagy túlnépesedési októl, különösen olyankor amikor a 
migráció „önkéntesebbnek” tűnik.  

3. A helyi környezeti hatások nagyobb migrációs taszítóerőt jelentenek mint a 
klímaváltozás következményei. Az utóbbi években úgy tűnik, hogy a helyi 
környezeti hatások – a közvetlen emberi eredetű katasztrófák, a nagyterületű ipari 
létesítmények, a mezőgazdasági termelés működési hiányosságai, az áradásokhoz való 
rossz alkalmazkodás, a helyi környezeti konfliktusok, stb. – sokkal több embert űztek 
el otthonukból, mint az éghajlat lassú globális változásából fakadó környezetromlás.  

4. A környezetromlás jelentősége folyamatosan növekszik a migrációs taszítás 
tényezői között. Ahogy a környezeti feltételek rosszabbodnak és a globális 
klímaváltozás következményei egyre nyilvánvalóbbak lesznek, nő a környezetromlás 
súlya a migrációs taszítóerők között. Más szóval, ha a migráció „hagyományos” 
taszítási tényezőihez hozzávesszük még a környezetet is, akkor mint magyarázó elem 
ez utóbbi feltételezhetően egyre fontosabbá válik.  

5. Nincs egyértelmű összefüggés a társadalmi sérülékenység és a környezeti 
migráció között. Miként azt a társadalmi sérülékenység vizsgálatok hangsúlyozzák, a 
legsérülékenyebb csoportok a szegények, az etnikai kisebbségek, a nők, a gyerekek és 
az idősek. Kérdéses azonban, hogy a sérülékenység növekedése minden esetben 
együtt jár-e a környezeti migráció növekedésével.  

6. A környezeti migráció növekedésének legfőbb oka a rosszul működő 
intézményrendszer. Az okok és főként egy „legfőbb ok” megnevezés a 
társadalomtudományok területén a legritkább esetben egyértelmű. Jelen esetben is 
elképzelhető számos – nézőponttól, környezeti migrációban való érintettségtől függő 
– “legfőbb ok”. Ha egy társadalom lehetséges válaszait, adaptációs mozgástereit 
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tekintjük, akkor miden bizonnyal elfogadható az a nézet, hogy a környezeti migráció 
növekedéséért, elsősorban a rosszul működő intézményrendszer a felelős, mivel 
elmulasztotta a szükséges helyreállító, segítő és megelőző lépések megtételét.  

7. A lassan romló környezet csak akkor vált ki migrációt, ha a kormányzati 
adaptáció szintje nagyon alacsony. Nem tűnik kérdésesnek, hogy a 
környezetromláshoz való kormányzati adaptáció jótékony hatásai a környezeti 
migrációra mérséklően hatnak. Ha a környezet romlása lassú és / vagy bizonyos 
mértékű támogatást is kapnak a potenciális elvándorlók, esetleg hatékony 
környezetmegóvó lépések történnek, akkor környezeti szempont egyáltalán nem 
jelenik meg a migrációs döntések motivációi között.  

3.4 A kutatás módszertana 

A kutatási módszertani része három kérdéskört tartalmaz: 1) a probléma 
megragadásának szempontjait, 2) az adatgyűjtés és 3) az elemzés módszereit. Az 
alábbi három fejezet ezeket a témákat tárgyalja.  

3.4.1 A probléma megközelítése 

A környezetromlás egyszerre társadalmi és térbeli jelenség. Szerepét a népesség 
mozgásának magyarázatában csak akkor tudjuk átlátni, ha megértjük szélesebb 
politikai és kulturális összefüggésrendszerét. Az értekezés általános kutatási 
módszertana interdiszciplináris és több tudományágra is kiterjed. Az alkalmazott 
megközelítés a következő három fő kutatási lépésből áll: 1) környezeti hatások 
meghatározása, ezen belül a „környezetromlási gócpontok kiválasztása”, 2) 
társadalomkutatás, elsősorban migrációs szempontból, és 3) forgatókönyvek készítése. 
Mindez magába foglalja a környezet leromlásának vizsgálatát, beleértve a regionális 
környezetváltozások értékelését és stratégiai elemzéseket, a környezet romlása 
hatásainak áttekintését, és végül a migrációt befolyásoló tényezők számbavételét. A 
migráció alakításában közreható különféle társadalmi folyamatok áttekintése a 
„hagyományos” migrációs vizsgálatokban már megtörtént. Az értekezés azokat a 
szempontokat vizsgálja elsősorban, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a környezet 
állapotának romlásához. 

1. A környezeti migráció kutatása elsősorban fejlődés-kutatás. A korábbi 
vizsgálatokból is nyilvánvaló volt, és az értekezés hipotéziseit tárgyaló elemzés is 
megerősítette, hogy a környezeti migráció kutatása elsősorban fejlődéskutatás. A 
magyarázó változók többsége szoros egybeesést mutat az adott származási terület, és 
célország, gazdasági fejlettségével. Így az adaptációs kapacitásról, a kárenyhítés 
mértékéről és az érintett rétegek sérülékenységének mértékéről elmondhatjuk, hogy 
mindegyikük elsősorban az adott ország gazdasági fejlettségétől függ.  

A fejlődéskutatás fontosságának hangsúlyozása nyilvánvalóan nem jelenti más 
társadalmi szempont mellőzését. Az elemzésekben fontos szerepe van demográfiai, 
kulturális antropológiai és történelmi szempontoknak és megközelítéseknek is. 

2. A környezeti okokból áttelepültek három típusa azonosítható. Miután 
nyilvánvaló, hogy a „környezeti menekült” fogalom definíciója körül nemzetközileg 



27 

nincs egyetértés. Az értekezés a környezeti migránsok három típusát különbözteti 
meg: 1) a lassan romló környezet miatt áttelepültek, 2) környezeti katasztrófák 
menekültjei és 3) területfejlesztési projektek kitelepítettjei. A fenti három kategóriába 
eső személyekre jellemző, hogy megszokott lakóhelyükről való távozásuk fő oka a 
természeti környezet leromlása, ami szinte mindig keveredik más – gazdasági és 
társadalmi – tényezőkkel is. Migrációjuk lehet ideiglenes vagy végleges, és nem 
különböztetjük meg őket aszerint sem, hogy országhatárt átléptek-e vagy sem. Az első 
kategória (a lassan romló környezet miatt áttelepültek) és a másik kettő (a környezeti 
katasztrófák menekültjei és a területfejlesztési projektek kitelepítettjei) közötti 
alapvető különbség az, hogy lakhelyelhagyásuk önkéntes vagy kényszerű. A második 
és a harmadik kategória pedig abban tér el egymástól, hogy a kiváltó esemény vagy 
helyzet spontán, természeti (emberi tényezőkre csak közvetetten visszavezethető) 
vagy tervezett, közvetlen emberi beavatkozásra, intézkedésre visszavezethető. A 
környezeti migránsok első típusára példa a terméketlenné vált területekről való 
elvándorlás; a másodikra az árvizek, cunamik menekültjei, a harmadikra pedig a 
vízierőművek építése miatt az elöntött területekről kiköltöztetettek. 

A lassan romló környezet miatt áttelepültek olyan emberek, akik környezeti okok 
vagy veszélyek miatt szándékosan, de közvetlen kényszer nélkül elhagyják 
lakóhelyüket. A migrációnak ez a típusa megelőző jellegű, és túlélési stratégiának is 
tekinthető. A környezeti migránsok speciális körét képezik a szintén önszántukból 
lakhelyet változtató „kényelmi migránsok”, akik tudnának élni régi lakóhelyükön, 
csak máshol jobb körülményeket remélnek.  

A környezeti katasztrófák menekültjei olyan emberek, akik lakóhelyük elhagyására 
kényszerülnek, mert életük, életfeltételeik és jólétük súlyos veszélybe került káros 
környezeti folyamatok és események miatt, amelyek lehetnek természeti és/vagy 
emberi eredetűek. Ebbe a kategóriába azok tartoznak, akiknek migrációja a gyors 
környezeti folyamatok és események miatt – természeti csapások vagy a föld gyors 
minőségromlása – vált szükségessé. Más szóval, lakóhelyükről azért kellett 
elköltözniük, mert ott a környezet fokozatosan vagy hirtelen leromlott vagyis a 
környezeti faktor sokkal markánsabban jelenik meg, mint a lassan romló környezet 
miatt áttelepültek körében. Ebben a csoportban tehát a kényszer sokkal erősebb, mint 
az előbbiben. 

A területfejlesztési projektek következtében áttelepültek olyan emberek, akiket a 
hatóság telepít ki, mivel lakóhelyükön a terület hasznosítása tervezett módon 
(duzzasztógát építése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, természetvédelmi 
projekt stb.) megváltozik. Az előző két kategóriától jelentősen eltér abban, hogy 
ilyenkor az áttelepítés tervezett és irányított, következésképp az érte felelős szervezet 
jogilag azonosítható. Az elköltöztetetteknek nyújtott védelem és támogatás 
körülményei is egész mások, mint az előző két kategóriában, ahol a migrációt nem 
központilag tervezik és irányítják. 

A fent részletezett három típus mindegyikében a migráció – egyik – közvetlen oka a 
környezetromlás. Az esetek egyre nagyobb részében azonban az oksági kapcsolat nem 
egyértelmű annyiban, amennyiben a külső szemlélő és az érintettek véleménye eltérő. 
Az érintettek ugyanis, főleg lassú változásoknál, alapvetően nem a környezetromlást, 
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hanem annak következményeit (konfliktusok, megszűnő munkahelyek, 
termésvisszaesés, vízhiány, stb.) tapasztalják és migrációs döntéseik indítékai éppen 
ezek az életkörülményeket nehezítő vagy lehetetlenné tévő helyi körülmények. 
Ilyenkor a környezetromlás a migráció közvetett okának tekinthető. Ahogy az 
„általános környezeti migrációs modell” (lásd: 3.5.4 fejezet) is mutatja a 
környezetromlást, illetve annak nem-kívánatos következményeit az egyéni és 
közösségi adaptáció mérsékelheti. Ebből a nyilvánvaló helyzetből fakadóan az 
érintettek igen gyakran az elmaradó állami vagy helyi támogatásokat és a hiányzó 
segélyezést tekintik a migráció egyik legfőbb okának. A lényeg azonban az, hogy 
kiindulópontként az értekezés környezeti migrációnak tekinti azokat a népmozgásokat 
is, amelyekben a környezeti motiváció közvetetten van jelen, esetleg az érintettek 
látókörén kívülre esik. Ez a feltételezés hozzásegít ahhoz, hogy 1) a problémát a 
kitűzött céloknak megfelelően interdiszciplináris megközelítésben lehessen 
megragadni és 2) a szakpolitikák számára a szükséges információk rendelkezésre 
álljanak. Nyilvánvaló ugyanakkor az is, hogy a környezetromlás mint „közvetett ok” 
figyelembevétele tág teret ad a kutatói szubjektivitásnak. Feltételezhető azonban, hogy 
az érintett helyi, tudományos, politikai, civil közösségek, igény esetén, könnyen 
egységes álláspontra jutnak a kérdésben. 

Megjegyzés a természeti katasztrófákkal kapcsolatban. A természeti katasztrófák 
csoportosíthatók olyan szempontból, hogy azok mennyire „emberi” vagy természeti 
eredetűek. (Az értekezés nem tér ki a katasztrófák okainak tudományos tipológiáira). 
Az értekezésben azok lettek figyelembe véve, amelyekben az emberi tényező is szóba 
jön (földcsuszamlások, klímaváltozás miatti váratlan hidro-meteorológiai 
katasztrófák) viszont nem vagy csak néhány megjegyzés erejéig foglalkozik a 
„tisztán” természeti katasztrófákkal, mint a vulkánok, földrengések vagy cunamik. 

Megjegyzés az evakuálással kapcsolatban. A környezeti migráció szakirodalma 
általában nem használja az evakuálás kifejezést. Ennek oka bizonyára az a 
feltételezés, hogy rövid idejű távollétről van szó. Az utóbbi idők statisztikái azt jelzik, 
hogy a hatások egyre súlyosabbak, és a visszatérés egyre nehezebb. Ezért semmi nem 
indokolt a kifejezés mellőzése. 

3. A vizsgált országok, régiók és esettanulmányok kiválasztásának szempontjai. 
A vizsgált területek előzetes meghatározásakor a fő szempont az „Európa számára 
releváns” környezeti migráció származási helyek kiválasztása volt. A vizsgált 
területek a következők: 1) Szub-Szaharai Afrika, 2) Közel-Kelet és Észak-Afrika, 3) 
Ázsia és 4) Európa. A területek kiválasztása szakértői konzultációkon és statisztikai 
adatok elemzésén alapult. 

Az egyes területeken belül az értekezés egy-egy esettanulmányt is ismertet. Ennek 
célja a jelenség mélyebb, alaposabb bemutatása. Az esettanulmányok kiválasztásánál 
két szempont érvényesült: 1) mutasson lehetőleg tipikus, jellemző képet a jelenségről 
és 2) tájékoztasson a kiugró fontosságú folyamatokról. 

Mivel a vizsgált területeken a környezeti, földrajzi, társadalmi, gazdasági és politikai 
feltételek nagyon sokfélék, a környezetromlás és a migráció közötti kapcsolatot csak a 
helyi körülmények mélyreható elemzésével tárhatjuk fel. A területek kiválasztásánál 
hasznosnak bizonyult az úgynevezett „környezeti gócpontok” azonosításának 
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módszere, mely szerint a környezeti migrációt a környezetileg legproblematikusabb 
helyszínek tanulmányozásával lehet a leginkább megérteni. Mind a területek, mind az 
esettanulmányok kiválasztásakor nem törekedhettünk a teljességre. Összesen 22 
ország adatai lettek feldolgozva, tehát számos jelentős környezeti migrációt mutató 
ország és környezeti gócpont kimaradt az áttekintésből. Ennek ellenére 
valószínűsíthető, hogy sikerült átfogó képet nyújtani a jelenségről. Az 
esettanulmánynak kiválasztott országok, országcsoportok a következők: Ghána, 
Egyiptom, Kína, és a Balkán.  

4. Időhorizont. Az értekezés egyrészt visszatekint az utóbbi 10-20 év eseményeire és 
folyamataira, másrészt előre is néz. Mivel az értekezésben kidolgozott forgatókönyvek 
a GEO-4 szcenárióira támaszkodnak, ezért kézenfekvő, hogy azok az UNEP 
forgatókönyvek időhorizontját tekintik támpontnak. Az UNEP kiadvány a 
forgatókönyvek kapcsán egyrészt „2015 utáni időszakról” másrészt „2050-ig terjedő 
periódusról beszél” (UNEP 2007). Ennek megfelelően az előretekintés horizontja 
2015-2050. 

5. A környezet romlásának területei. Az értekezés a környezetromlás széles – bár 
néhány szempontban szűkített – területeivel dolgozik. A környezeti problémák 
kiválasztásakor a hangsúly az emberi életre, életminőségre tett közvetlen hatásokon 
van. Így az értekezés árvizekkel, vízhiánnyal és a vizek minőségi problémáival, a 
szárazsággal, a termőtalaj pusztulással, az erózióval és szikesedéssel, az 
elsivatagosodással és a biológiai sokféleség csökkenésével foglalkozik. Ezek mellett 
figyelembe veszi a közvetlen emberi tevékenység által kiváltott természetromlást, így 
a mezőgazdasági gyakorlat káros következményeit, az erdőirtást, a 
környezetszennyezést, a hulladékkezelés elégtelenségét és a folyami gátak építését. 
Mindez, elsősorban a szcenáriók megfogalmazásakor, kiegészül a klímaváltozás 
középtávú hatásainak egy részével, úgymint emelkedő tengerszint, és az egyre 
gyakoribb természeti katasztrófák egy részével. 

6. A környezeti migráció magyarázó tényezői. A környezetromlás hatásaira adott 
társadalmi reakció különféle formáiról a publikációk tömege szól. Az alábbiakban 
olyan, egyre gyakrabban használt, kategóriák kerülnek bemutatásra, melyek a 
környezet-társadalom kapcsolat kutatói számára a legfontosabb magyarázó 
tényezőknek számítanak, viszont a migrációkutatás területén még nem terjedtek el. 
Ezek a következők: 1) sérülékenység, 2) adaptáció és helyreállítás és 3) 
problémakezelési kapacitás. A szakirodalomban megjelenő fogalom-értelmezések, 
álláspontok véleményezése nem tárgya az értekezésnek, mivel ez sem az alapvető 
célkitűzést, sem az alkalmazott módszertant nem érinti. A fogalmak részletes 
ismertetése a VAHAVA tanulmányokban (Láng et al. 2004), a Bulla Miklós és Tamás 
Pál által szerkesztett “Fenntartható fejlődés Magyarországon” című könyvben (Bulla-
Tamás 2006), az OECD által kiadott “Adaptation to Climate Change: Key Terms” 
(Levina-Tirpak 2006) című kiadványban és az IPCC jelentésekben (IPCC 2001) is 
megtalálható.  

A sérülékenység a rendszerek külső behatásokkal szembeni kiszolgáltatottságának 
(védtelenségi tartományának) mértéke, amelyben a rendszer már károsodik, 
ténylegesen sebezhető. Mértéke attól függ, hogy mennyire érzékeny a tolerancia-
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határain túli környezetromlások hatásaira (Kiss 2006). A sérülékenység szakirodalma 
gyorsan bővül. Az írások többsége környezeti, társadalmi, csoportos és egyén 
sérülékenységet különböztet meg. Számos publikáció összetett modellt mutat be a 
jelenség bonyolultságának illusztrálására. A sérülékenység alapfogalomnak tekinthető 
a környezeti migráció magyarázatában is. 

Az adaptáció a rendszerek (társadalmak, csoportok) azon tulajdonsága, miszerint az 
ártalmas hatásokat elviselik, kezelik, ellenállnak és az elszenvedett hatások után 
újraépülnek. Az adaptáció sikeressége – többek között – a hatásoknak való 
kitettségtől, az érzékenységtől és az adaptív – problémakezelési – kapacitástól függ. 
Az adaptáció, illetve az adaptációs képesség definiálására számos nemzetközi 
szervezet és kutató tett ajánlásokat.  

A problémakezelési kapacitás valamely közösség, ország vagy régió összetett 
képességét jelenti, vagyis mindazon dinamizmusait, gyakorlati tevékenységeit és 
eszközei együttesét, amelyekkel a rendszer a gyorsan lezajló, gyakran váratlan 
eseményekkel megbírkózni képes. A fogalom mind a problémakezelési 
infrastruktúrára, mind a közösségek egyéb adottságaira kiterjed. A problémakezelési 
kapacitás a sérülékenység egyik meghatározó eleme is egyben. 

Bár a sérülékenység egy metszetének fogható fel, a környezeti egyenlőtlenség 
önállóan is megjelenik a migrációs taszító tényezők között. A környezeti 
egyenlőtlenség a környezeti kockázatok és katasztrófák továbbá a környezet nyújtotta 
javakhoz és a szolgáltatásokhoz egyenlőtlen eloszlását jelenti. A fogalom szorosan 
kapcsolódik a környezeti és társadalmi igazságosság kérdéseihez. Bucknall ezt a 
következőképp foglalja össze: „a szegénység számos dimenziójára hatnak környezeti 
tényezők: 1) Szűkülnek az olyan emberek megélhetési lehetőségei, akik a természet 
leromló erőforrásait használják, és más alternatívájuk nincs. 2) A szennyezett víz és 
levegő, illetve a környezeti eredetű betegségek aláássák a munkaképességet. 3) A 
létbiztonságot veszélyeztetik természeti csapások és a klímaváltozás. Ahogy már 
jeleztük, ezekkel szemben a szegénységben élők fizikailag sérülékenyebbek az 
átlagnál, és hatásaik kivédésére kevesebb eszközük van.” (Bucknall et al. 2000 19. 
old.)  

7. A környezeti migráció magyarázó tényezőinek helyettesítése. Mivel a migráció 
környezeti szempontból jelentős „magyarázó tényezőinek” statisztikai mérése és 
dokumentálása nem megoldott (bár vannak folyamatban ilyen célú kutatási projektek) 
ezért ezeket kényszerűségből más, a társadalomtudományi gyakorlatban alkalmazott 
statisztikai indikátorok helyettesítik. Erre az ad lehetőséget, hogy a helyettesítő 
változók szorosan korrelálnak a környezeti migráció magyarázó fogalmaival. Ezt a 
megközelítést a nemzetközi szakirodalom egyébként elterjedten alkalmazza. A 
legtöbbet hivatkozott statisztikai változók egyébként a gazdasági fejlettség mutatói, a 
népességstatisztika és a területi statisztika tipikus jelzőszámai és számos további 
szakstatisztikai indikátor.  

8. A kutatás szintjei. A módszertan eddig bemutatott részletei alapján is egyértelmű, 
hogy a kutatás elsősorban makroszintű információkkal dolgozik. Nem hagyhatók 
azonban figyelmen kívül a jelenség mélyebb megértése érdekében a mikroszintű 
megfigyelések sem. Ez utóbbiak közül kiemelkedik a migrációs döntési folyamat és 
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az érintettek helyzetértékelése, ezen belül is különösen a környezetromlás 
érzékelésének kérdése. A migráció szempontjából leginkább érintettek, és 
természetesen más társadalmi csoportok is, nem a környezetromlás elvont fogalmával, 
hanem annak konkrét hatásaival (csökkenő terméshozam, élelmiszer és vízhiány, 
elöntött lakások, stb.) találkoznak. A környezetromlás érzékelése az érintettek 
számára alapvető jelentőséggel bír, ami nem egyszer élet vagy halál közötti választást 
jelent. A migrációs döntéseket tanulmányozó mikroszintű kutatás számára az a kérdés, 
hogy miként tapasztalják az érintettek a környezet romlását és ezek milyen 
kölcsönhatást mutatnak egyéb helyi vagy személyes tényezőkkel, mint a kultúra, a 
hagyományok, a vagyoni helyzet stb. A mikroszintű adatgyűjtés és elemzés fontos 
kiegészítését képezik a makroszintű elemzésnek. 

3.4.2 Az adatok forrásai 

Minthogy a környezeti migrációt leíró adatbázis vagy szisztematikusan gyűjtött 
statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, továbbá a potenciális célcsoportban 
reprezentatív felmérés sem végezhető el, ezért a kutatásnak “körbe kellett járnia” a 
jelenség különféle oldalait. Ez egyben elősegíti a jelenséget rögzítő statisztikai 
indikátorok képzését, amire a közeljövőben feltételezhetően sor kerül. Az elemzéshez 
szükséges információk az Európa szempontjából releváns – Európába irányuló – 
környezeti migrációval rendelkező országokat és országon belüli területeket leíró 
adatokból és kvalitatív tanulmányokból kerültek kiválogatásra. A tanulmányozásra 
kiválasztott országok térségük környezeti problémáinak reprezentánsai.  

Az elemzés háromféle adatforráshoz nyúlt: 1) környezeti migrációhoz kapcsolódó 
statisztikai adatok, 2) szakértői interjúk és csoportos megbeszélések, és 3) 
szakirodalom. A kvalitatív és a kvantitatív adatok egymáshoz kapcsolódtak, illetve 
egymást kiegészítették.  

(i) A környezeti migrációhoz kapcsolódó környezeti, társadalmi, gazdasági statisztikai 
adatok elsősorban az országos statisztikai hivataloktól, nemzetközi szervezetektől és 
kormányhivataloktól származnak. Ezeket szakirodalmi források egészítik ki. (ii) Az 
értekezés ezen kívül a téma kutatóival folytatott személyes interjúkra is támaszkodik. 
A szakértői interjúk és csoportos megbeszélések az egyes területeken zajló folyamatok 
mélyebb megértését és a forgatókönyvek elkészítését segítették. (iii) A legfontosabb 
információforrás az elméleti és empírikus szakirodalom, ezenkívül parlamenti 
jegyzőkönyvek, és jogi dokumentumok voltak.  

3.4.3 Elemzési módszerek 

A probléma megragadását és az ezt követő adatgyűjtést az elemzési szakasz zárta le. 
Az elemzés két fő részre osztható: 1) értékelés és ennek alapján induktív 
következtetések levonása és 2) forgatókönyvek elkészítése. 

1. Elsődleges elemzési módszer: induktív következtetés. Mivel a környezeti 
migráció sajátosságait a statisztikai intézetek nem rögzítik, ezért ezekről csak egyedi 
megfigyelések alapján vagy közvetetett, induktív módon lehetett megállapításokat 
tenni. Az induktív módszer azon a feltevésen alapul, hogy a megfigyelt egyedi 
környezeti migrációs tapasztalatok alapján felépített “általános környezeti migrációs 
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modell” az összes – tehát nem csak a szakirodalomban eddig tárgyalt –országra és 
régióra alkalmazható. Ha a modell főbb magyarázó tényezői ezt indukálják, akkor 
azok tendenciájukban ugyanazt a következményt váltják ki minden helyszínen. 
Vagyis a romló környezet, az adaptációs képtelenség, a migrációs hálózatok léte és a 
magas népsűrűség (mint magyarázó tényezők) mindenhol környezeti migrációt (mint 
következmények) eredményeznek. Az elemzés induktív jellege tehát abban 
mutatkozik, hogy a környezeti migrációt, mint következményt azokon a helyszíneken 
(országokban, gócpontokban) is feltételezzük, amelyekben azokat közvetlenül 
dokumentált környezeti migrációs adatok – mivel nem léteznek – nem erősítik meg. 
Ezekben az esetekben induktív általánosítással éltünk. Az elemzés elsősorban 
makroszinten történik és bár számos statisztikai adatot felhasznál, a kvantitatív 
környezeti migrációs adatok hiánya miatt, elsősorban a kvalitatív kutatás jegyeit 
hordozza. Ezért a módszer makro-kvalitatívnak is nevezhető. Ez a módszer szolgált a 
disszertáció hipotéziseinek értékeléséhez is. 

2. Forgatókönyv készítés a GEO-4 koncepciója alapján. A kutatói munka utolsó 
szakaszában a lehetséges szcenáriók felvázolására került sor. Ezek két pilléren 
nyugszanak: 1) az ENSz Környezeti Programjának széles körben elfogadott és 
hivatkozott forgatókönyvein, melyet “Globális környezeti kilátások” (Global 
Environment Outlook 4, röviden: GEO-4) címen jelentettek meg (UNEP 2007), és 2) 
az értekezés saját kutatásának következtetésein.  

A GEO-4 négyféle, globálisan érvényes forgatókönyv-változatot tartalmaz, 
melyeknek a szerzők az alábbi szemléletes elnevezéseket adták: 1) piac prioritása-, 2) 
szakpolitika prioritása-, 3) biztonság prioritása- és 4) fenntartható fejlődés szcenárió.  

(i) A piac prioritása szcenárió szerint majdnem az egész világ magáévá teszi a mai 
iparilag fejlett társadalmainak értékeit és elvárásait; a piaci erők dominálnak, a civil 
szektor és az egyes fogyasztói csoportok eredménytelenül próbálják ellenőrizni a 
gazdasági folyamatokat; a globalizáció és liberalizáció folytatódik és a politika ennek 
alapján kívánja megoldani a szociális és környezeti problémákat. (UNEP 2007 12. 
old.) 

(ii) A szakpolitika prioritása megvalósulása esetén a szociális és környezeti célok 
érdekében a legfőbb döntéseket a kormányok hozzák; a környezetvédelmi és 
szegénység-ellenes intézkedések a gazdasági fejlődéssel egyensúlyban vannak; a 
környezeti és társadalmi célok szakpolitikai intézkedésekben nyilvánulnak meg, 
melyeket fiskális eszközökkel érnek el; és a környezetvédelmet és a fejlesztést érintő 
nemzetközi szerződések szerepe növekszik. (UNEP 2007 12. old.) 

(iii) A biztonság prioritása forgatókönyv olyan világot feltételez, melyet 
egyenlőtlenség és konfliktus jellemez; a társadalmi és környezeti feszültségek 
tiltakozásokat váltanak ki. A problémák növekedésével egyidőben a hatalomban lévők 
és a gazdagok az önvédelemre összpontosítanak és elszigetelik magukat, az „előny 
szigetei” a bennélőknek biztonságot nyújtanak és a gazdasági előnyökből a 
szomszédságukban élők is részesülnek, nem úgy mint a távolabb élő tömegek; a 
falakon kívül a piaci erők tovább működnek. (UNEP 2007 12. old.) 
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(iv) A fenntarthatóság prioritása forgatókönyvben a fenntarthatóság kihívására új 
környezeti és fejlesztési paradigma jelenik meg, melyet egyenlőbb értékrendszer és új 
intézmények létrejötte kísér; a kormányzati intézkedések a fenntarthatóságot segítik és 
a vállalatok számonkérhetők lesznek; a döntésekben a kormányzatok, az 
állampolgárok és az egyéb érintett csoportok együttműködnek; a szükségletek 
kielégítésében konszenzus jön létre. (UNEP 2007 12. old.) 

A négyféle forgatókönyvet a dokumentum a legfontosabb mozgatóerők mentén 
építette fel és becsülte azok alapvető mozgásirányát az elkövetkező évtizedekre. A 
mozgatóerőket a dokumentum az alábbi kategóriákba sorolta: 1) intézményi és 
társadalmi-politikai keretek, 2) demográfia, 3) gazdasági kereslet, piacok és 
kereskedelem, 4) tudományos és technológiai innovációk, 5) érték-rendszerek. Az 
egyes mozgatóerő-kategóriákon belül a GEO-4 különféle “kritikus 
bizonytalanságokat” – olyan tényezőket, melyek a jövő szempontjából kiemelkedő 
fontosságúak és egyben jövőbeli alakulásuk elsősorban szcenárió-függők – azonosít és 
ezek alapvető mozgásirányait írja le a “piac prioritása”, “szakpolitikák prioritása”, stb. 
szcenáriók megvalósulása esetén. (A fogalom egyébként szintén a GEO-4 
terminológiája.) Az ENSz kutatócsoportjának módszere tehát nem különféle 
feltételezett eseménysorok felvázolása volt, hanem az egyes, egymástól viszonylag 
független kritikus bizonytalanságok tendenciájának, “nyers”, kvalitatív előrejelzése, a 
rendelkezésre álló információk alapján, külön-külön a négy forgatókönyvre. A 
szcenáriók összefüggéseit, az egyszerűség kedvéért, a dokumentum táblázatos 
formában közli. A GEO-4 szerzői a dokumentum felhasználóira bízzák, hogy 
kutatásaik során hogyan finomítják az általuk publikált “nyers” forgatókönyveket, 
miként aktualizálják azokat egyes országokra és problémákra. 

A GEO-4 használata az értekezés szempontjából azért előnyös, mert 1) ezek a 
forgatókönyvek értelmezik és használják a legszélesebben a környezeti változásokra 
adható társadalmi válaszlehetőségeket és 2) ezeket lehet a legsokoldalúbban 
kiegészíteni a környezeti migráció szempontjaival, érzékeltetve azok lehetséges 
jövőbeli sajátosságait.  

Az értekezés négy nagy földrajzi régió áttekintésével és az ezeken belüli 
esettanulmányokon illusztrálja a környezeti migráció társadalmi-gazdasági feltételeit 
és nyers forgatókönyveit. A négy esettanulmány: Ghána, Egyiptom, Kína és a Balkán. 
Az értekezés, a “Globális környezeti kilátásokban” publikált forgatókönyveket oly 
módon aktualizálja, hogy a tárgyalt esettanulmányokban 1) megtartja a forrás-
dokumentum “mozgatóerő” kategóriáit, de 2) teljesen új “kritikus bizonytalanság”-
dimenziókat vezet be, a “régi” mozgatóerő-kategóriák alá. 

Az aktualizálás során a környezeti migráció magyarázó tényezői képezték az új 
“kritikus bizonytalanság” dimenzióit. Az értekezés által bevezetett új “kritikus 
bizonytalanság” dimenziók az alábbiak: (1) Intézményi és társadalmi-politikai 
mozgatóerők: 1a. A nemzeti szintű környezeti adaptáció szintje a problémákhoz 
viszonyítva, 1b. A nemzetközi adaptációs célok és stratégiák alkalmazásának szintje, 
1c. A környezeti problémákhoz való egyéni és közösségi alkalmazkodás kormányzati 
támogatásának szintje. (2) Demográfiai mozgatóerők: A környezetromlás által érintett 
népesség nagysága. (3) Gazdasági keresleti, piaci és kereskedelmi mozgatóerők: 3a. A 
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környezetromlás hatása a munkanélküliségre, 3b. A gazdasági növekedés hatása a 
környezet minőségére. (4) Tudományos és technológiai innovációk mozgatóerői: A 
környezeti innovációk és technológiák terjedési sebessége. (5) Értékrendszerek: 5a. A 
(környezeti) migrációval kapcsolatos attitűdök, 5b. Együttműködésen alapuló 
adaptáció elfogadottsága, 5c. Az elit hajlandósága a (környezeti) egyenlőtlenségek 
mérséklésére. Az egyes esettanulmányok a lehetséges forgatókönyveket és ezek 
összefüggéseit táblázatos formában mutatja. 

3.5 Egy környezeti migrációs elmélet kiindulási pontjai 

A környezeti migráció különféle formái és dinamikája nem érthető meg egyetlen 
megközelítési mód vagy egyetlen tudományág nézőpontjából. A tárgyra azáltal 
tudunk szélesebben rátekinteni, hogy munkánkba több tudományág és több koncepció 
elemeit építjük be. Egy általános környezeti migrációs elmélet megfogalmazásához 
egyszerre háromféle irányból célszerű közelíteni: (1) a migrációs elméletek, (2) a 
társadalmi-gazdasági-környezeti változások modelljei, és (3) a konfliktusmodellek 
felől. A migrációs elméletek azért szükségesek, mert a környezeti migráció sok 
szempontból hasonlít, illetve egybefolyik a „többi” migrációval. A társadalmi-
gazdasági-környezeti változások modelljei a három szféra – témánkhoz kapcsolódó – 
kölcsönhatásait foglalják össze, míg a konfliktusmodellek azért fontosak, mert a 
migrációs folyamat – különösen annak kezdet és végpontja – igen gyakran egyéni- és 
csoport-konfliktusokkal terhes. Ez a fejezet egyrészt ezt a három megközelítési irányt, 
másrészt a segítségükkel felépített „általános környezeti migrációs modellt” 
tartalmazza. 

3.5.1 Migrációs elméletek 

A migráció szakirodalma csak az utóbbi évtizedekben kezdett behatóan foglalkozni a 
nemzetközi migrációval, előtte a kutatások jórészt a belső mozgásokat írták le. 
Jelenleg a nemzetközi migráció kutatásának gyorsan terjedő szakaszában vagyunk, 
melynek fontos része a különféle elméletek felhasználása. (A migrációs elméletek 
részletes áttekintése Massey et al. (1993), Greenwood (1992), Suhrke (1993) és 
Zlotnik (1998) műveiben olvasható.) 

A migrációnak, a társadalomtudományokra jellemző módon, nincs mindenki által 
elfogadott elmélete. A migráció gazdasági elméletei az emberekre mint potenciális 
munkaerőre összpontosítanak. A migráció „klasszikus makroökonómiai elmélete” 
szerint az emberek a munkaerő-felesleggel rendelkező területekről a munkaerőhiányos 
területekre vándorolnak (Lewis 1954). A „migráció neo-klasszikus gazdasági 
elméletének” egyik változata szerint az emberek mozgását a különféle földrajzi 
területek közötti jövedelemkülönbségek okozzák (Todaro 1976). A másik 
megközelítés az egyének migrációval kapcsolatos előnyei és hátrányai értékelését és 
döntéseit állítja a középpontba (Sjaastad 1962). A „migráció új gazdasági elmélete” 
nem az egyének, hanem a családok migrációval kapcsolatos döntéseit vonja be az 
elméletbe (Stark 1991). A „migráció új gazdasági elmélete” Wallerstein 
„világrendszer-elméletéből” indul ki (Wallerstein 1974), ami a „centrum” és a 
„periféria” viszonyával és szerkezeti egyenlőtlenségeivel foglalkozik. E szerint az 
elmélet szerint a nemzetközi migráció a kapitalista piac fejlődésének következménye.  
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A migráció szociológiai elméletei közül az első Samuel Stouffer „közreható 
lehetőségek elmélete”, amelyben összekapcsolta a migráció indulási- és célpontja 
közötti távolságot azon tényezők számával és minőségével, melyek az egyénre hatnak 
(Stouffer 1940). Stouffer gondolataiból kiindulva Lee tárgyalta a migrációt először, az 
azóta is legnépszerűbb fogalmakkal, a taszítással és a vonzással (Lee 1966). Ez az 
elmélet alapvetően azt állítja, hogy a kivándorlást úgynevezett taszító tényezők 
ösztönzik, például a politikai vagy gazdasági instabilitás, míg a bevándorlást a vonzó 
tényezők, mint a stabilitás, a biztonság vagy a magasabb életszínvonal kilátása 
ösztönzik. Később Iglicka rámutatott, hogy valójában nem a vonzás és taszítás 
tényezői hatnak, hanem ahogy azokat a potenciális migránsok érzékelik (Iglicka 
1995). Taylor elsősorban a családtagok és barátok „hálózatát” emelte ki, ami 
jelentősen csökkenti a migráció költségeit és kockázatát (Taylor 1986). A migráció 
„intézményi elmélete” a migráció szervezésében, támogatásában fontos szerepet 
játszó intézmények fontosságát hangsúlyozza. Ilyenek a civil szervezetek, az üzleti 
vállalkozások (utazási irodák, légitársaságok) vagy az illegális embercsempész 
hálózatok (Salt 2000). A „kumulatív oksági elmélet” szerint a nemzetközi migráció a 
kibocsátó és célországok közötti szociális és kulturális különbségek változásaival 
magyarázható (Massey 1990). A „cirkuláris és kumulatív okság” fogalmát eredetileg 
Myrdal (1957) vezette be, megállapítva, hogy a migráció maga változást idéz elő a 
kibocsátó közeg társadalmi és gazdasági struktúráiban, és ezáltal növeli a további 
migráció valószínűségét (Gödri 2007) Portes legutóbbi tanulmányában a migrációt a 
társadalmi változások szerves részének tekinti (Portes 2008) 

A migrációs elméleteket – többek között – az elemzés szintjei szerint mikro-, mezo- és 
makroszintűekre oszthatjuk fel. Az vizsgálatok mikroszintjét az egyének és egyedi 
háztartások jövedelemmaximalizáló döntéseire és stratégiáira összpontosító elméletek 
képviselik (lásd: feljebb Sjaastad 1962 és Stark 1991). A nemzetközi migráció 
makroszintű elméleteire Lewis (1954) fentiekben bemutatott koncepciója mellett a 
„makroszerkezeti elemzések” (Portes 1999; Sassen 1991) és a „nemzetközi migrációs 
rendszerek elmélete (Fawcett 1989; Kritz-Zlotnik 1992) hozható fel példaként. A 
Mezoszintű magyarázatok egyike a „migrációs hálózatok” modellje melyben a 
szerzőket (Massey et al 1993) nem a migrációs áramlások kialakulása, hanem 
leginkább folytonos menetük és önreprodukciójuk érdekli, mely érdeklődésben 
osztozik a „migráció intézményesítése és a felhalmozódó oksági elv” modell is. 
(Myrdal 1957). A migrációs hálózathoz hasonlóan középszinten mozog, és így a 
mikro- és a makroszint között teremt kapcsolatot két viszonylag új kutatási terület, a 
„transznacionális migráció” (Glick Schiller et al. 1992; Basch et al. 1994) és a 
„transznacionális társadalmi terek” (Pries 1999) kutatása. A hely, nemzeti identitás és 
állampolgárság hagyományos fogalmait feloldva a transznacionális szemléletű 
vizsgálatok az új, határokon átnyúló – más szóval transznacionális – 
társadalomdinamikára fókuszálnak. Az ilyen szemléletű empirikus kutatások szerzői 
nem fordítanak nagy figyelmet a kényszerű migrációra, így a környezetváltozás 
hatásaira sem, vagyis szakterületükön ez a téma még felderítésre vár. 

A környezeti migrációt elméleti modellben eddig nem tárgyalta a szakirodalom. 
Említést érdemel viszont Suhrke álláspontja, aki a környezetromlás által kiváltott 
migráció elméleteinek két típusát különbözteti meg. A minimalista típus „a környezet 
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változását kontextuális változónak tekinti, amely részt vehet a migráció kiváltásában, 
de figyelmeztet, hogy szilárd következtetések levonásához a folyamatról nem tudunk 
eleget. A maximalista típus érvelése szerint viszont a környezetromlás már eddig is 
embermilliókat űzött el otthonukból, és nemsokára még többet fog.” (Suhrke 1993 2. 
old) (A szerző hivatkozott elméleteinek forrását nem jelöli. Valószínűsíthető, hogy 
tanulmányában nem kidolgozott koncepciókra, hanem a szakirodalomban implicite 
megtalálható álláspontokra, módszertani megközelítésekre gondolt.) 

Egy környezeti migrációs elméletet csakis úgy lehet értelmezni, mint egy olyan 
modellt, amelyik a migráció magyarázatakor környezeti és társadalmi szempontokat 
együttesen, kölcsönös összefüggéseiben, interdiszciplinárisan tekint és értelmez. Ezt a 
kritériumot a fenti elméletek nem teljesítik vagyis a taszító tényezők konkrét 
tárgyalásakor a szerzők a környezetet nem vették figyelembe. Ezért a környezeti 
migráció magyarázatára önmagukban nem alkalmasak. 

3.5.2 A társadalmi–gazdasági–környezeti kölcsönhatások modelljei 

A társadalmi-gazdasági-környezeti változások modelljei (többségükben oksági vagy 
strukturális modellek) kiemelik a legfontosabb elemeket, és azokat kölcsönhatásaikkal 
együtt, általában vizuálisan, blokkdiagramokban ábrázolják. A hatásirányokat a 
struktúrában nyilak jelzik, melyek a verbális magyarázat során oksági értelmezést 
kapnak. Az alábbi alfejezet – egy egészen általános környezetváltozás-társadalmi 
reakció modell bemutatása után – a publikált 10-15 modell közül hármat ismertet. 

1. Általános környezetromlás-társadalmi reakció modell. A „környezetromlás – 
társadalmi reakció” különféle elméleti modelljeinek legátfogóbb szintézisét az ábra 
mutatja. A modell csak a jelenség legfontosabb faktorait és kölcsönhatásait rögzíti. Ez 
az egyszerű koncepció azokat a dimenziókat tartalmazza, amelyeket a többi modell – 
szerzőik érdeklődése, nézőpontja alapján – különféle mélységekben kibont, magyaráz 
és pontosít.  

2. ábra   Általános környezetváltozás-társadalmi reakció modell 

 
Forrás: a szerző 

 

Az alábbiakban részletezett három modell (Barker, Roson és Kavanagh-Lonergan 
modelljei) is ennek az ábrának a különféle bővítéseit és speciális eseteit tartalmazza.  



2. Barker modell: a klímaváltozás oksági kerete. 
leggyakrabban hivatkozott társadalmi
területet kapcsol össze: 1) a társadalmi
szennyezőanyag kibocsátást és koncentr
természeti és társadalmi hatásait. (Barker 2001 p.9.) 

3. ábra  A klímaváltozás oksági kerete

Forrás: 
 

A körkörös ábrázolás a bonyolult összefüggésrendszer dinamiku
bárhol is történik beavatkozás, az az egész rendszerre kihat. (3. ábra)

3. Roson modell: a klímaváltozás hatásai és a CGE világmodell. 
gazdasági és egyéb hatásainak modellezésére a szerz
modellekkel” (Integrated Assessment Models) vagy hatásmodellekkel elemzi 
hatásokat, másrészt azokat egy „számszer
General Equilibrium Model - CGE) kapcsolja össze. A 4. ábra Roson modelljét 
mutatja. Roson megközelítésének számos el
hogy az egyes környezeti hatásokat 
az energiáig – és „megrázkódtatásokat” külön al

4. Kavanagh–Lonergan népességkiszorítás, környezer
A Kavanagh-Lonergan modell meglehet
figyelembe. Szisztematikusan áttekinti a jelenségkör „alapvet
faktorait, a „közvetlenül kapcsolódó okokat”, valamint a „másodlagos” és „hoss
távú” hatásokat. Szociológiai és politikai szempontból figyelemreméltó, hogy a 
modellben megjelenik a “hatalom
tényező.  
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l: a klímaváltozás oksági kerete. A Barker modell az egyik 
leggyakrabban hivatkozott társadalmi-gazdasági-környezeti modell. A modell négy f
területet kapcsol össze: 1) a társadalmi-gazdasági fejlődési pályákat, 2) a 

anyag kibocsátást és koncentrációt; 3) a klímaváltozást; és 4) ezek 
természeti és társadalmi hatásait. (Barker 2001 p.9.)  

A klímaváltozás oksági kerete 

Forrás: Barker 2001 9. old. 

A körkörös ábrázolás a bonyolult összefüggésrendszer dinamikus jellegét sugallja: 
bárhol is történik beavatkozás, az az egész rendszerre kihat. (3. ábra) 

3. Roson modell: a klímaváltozás hatásai és a CGE világmodell. A klímaváltozás 
gazdasági és egyéb hatásainak modellezésére a szerző egyrészt „integrált értékelési 
modellekkel” (Integrated Assessment Models) vagy hatásmodellekkel elemzi 
hatásokat, másrészt azokat egy „számszerűsített egyensúlyi modellel” (Computable 

CGE) kapcsolja össze. A 4. ábra Roson modelljét 
sének számos előnye mellett kiemelkedő jelentőség

hogy az egyes környezeti hatásokat – az egészségügytől kezdve a földhasználaton át 
és „megrázkódtatásokat” külön al-modellekben is elemzi. 

Lonergan népességkiszorítás, környezeromlás, biztonság modellje. 
Lonergan modell meglehetősen összetett, sok szempontot vesz 

figyelembe. Szisztematikusan áttekinti a jelenségkör „alapvető” és „kapcsolódó” 
faktorait, a „közvetlenül kapcsolódó okokat”, valamint a „másodlagos” és „hosszabb 
távú” hatásokat. Szociológiai és politikai szempontból figyelemreméltó, hogy a 
modellben megjelenik a “hatalom–delegálás” (empowerment) mint közreható 

A Barker modell az egyik 
környezeti modell. A modell négy fő 

dési pályákat, 2) a 
ációt; 3) a klímaváltozást; és 4) ezek 

 

s jellegét sugallja: 

A klímaváltozás 
 egyrészt „integrált értékelési 

modellekkel” (Integrated Assessment Models) vagy hatásmodellekkel elemzi 
sített egyensúlyi modellel” (Computable 

CGE) kapcsolja össze. A 4. ábra Roson modelljét 
őségű, 

l kezdve a földhasználaton át 

omlás, biztonság modellje. 
sen összetett, sok szempontot vesz 

” és „kapcsolódó” 
zabb 

távú” hatásokat. Szociológiai és politikai szempontból figyelemreméltó, hogy a 
(empowerment) mint közreható 
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4. ábra  “Hatásterületek” és a CGE világmodell kapcsolata 

 
Forrás: Roson 2003 8. old. 

 

Társadalmi szinten az empowerment azt fejezi ki, hogy a polgárok hogyan tudnak 
részt venni a közösség életében, amely viszont arra épül, hogy milyen szintű a 
szociális biztonság, a társadalmi összetartozás és szolidaritás, az autonómia és 
hatalommal felruházottság. A Kavanagh és Lonergan “Népességkiszorítás, 
környezetromlás és biztonság modelljét” az 5. ábra mutatja. 

3.5.3 Konfliktusmodellek 

A kérdés: “kivált-e a környezetromlás konfliktusokat, esetleg háborúkat?” 
meglehetősen népszerű az utóbbi évtizedekben. A válaszok sokrétűek. Ahogy Ruanda 
korábbi védelmi minisztere kifejezte országa ismert tragikus eseményeiről szólva, „a 
nagy jelentőségű környezeti tényezők a természeti erőforrásokkal függnek össze, 
mégpedig a népesedési nyomással, az egy családra jutó mezőgazdasági terület 
csökkenésével, ...a talaj leromlásával és a tűzifahiánnyal” (Gasana 2000). 
Tudományos módszerekkel ezt az egyértelműen megfogalmazott diagnózist Homer-
Dixon (2004) Schwarz (2002), Brauch (2005) és Schubert és szerzőtársai (2008) 
magyarázzák.  

Stephen Castles lényeges kérdéseket vetett fel a környezetváltozás által keltett 
konfliktusok kapcsán: „Ha a környezet változása nem vezet közvetlenül kényszerű 
migrációhoz, akkor vajon tekinthető-e az erőszakos konfliktusok egyik fő okozójának, 
majd ezáltal tömegek belső és külső emigrációjának?  
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5. ábra  Népességkiszorítás, környezetromlás és biztonság modell 

                                                      Forrás: Kavanagh – Lonergan 1992, 22.old. 
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Ha ez igazolható, akkor a környezetváltozás tényleg nagy globális probléma 
biztonsági szempontból is.” Castles (2001) 

Arra, hogy a környezeti kérdések biztonsági kérdésekké válnak, néhány elemző, 
többek között Myers és Kent (1995) és Homer-Dixon (2004) már figyelmeztetett. 
Homer-Dixon szerint már „küszöbén vagyunk” egy olyan korszaknak, amelyben a 
hagyományos biztonsági problémák, mint a fegyveres konfliktusok, gyakran vagy 
akár főleg a környezet változása miatt alakulnak ki. (Homer-Dixon 2004) 

A fenti állítások fontos szerepet kapnak a ’konfliktuskutatás’ és a ’politikai 
demográfia’ fejlődésben lévő kutatási részterületein. A népesség kikényszerített 
helyváltoztatását egyre gyakrabban az államok közti konfliktusok és a fegyveres harc 
egyik lényeges kiváltó okának tekintik. A közelmúlt számos nemzetközi katonai 
intervencióját nagyrészt a menekültáradat megelőzésének szándéka motiválta. Ezért 
hozták létre a kurdok észak-iraki „biztonságos menedékét” az öbölháború után, az 
USA részben ezért szállta meg Haitit, és a NATO is nem utolsósorban ezért lépett 
közbe Koszovóban 1999-ben (Castles és Miller 1998, Weiner és Russell 2001). 

Mi tehát a bizonyíték? Black áttekintette az 1990-es évek 11 legnagyobb olyan 
konfliktusát, amely menekülthullámmal járt, és kimutatta, hogy többük távolról sem 
forrásszegény körzetben zajlott, hanem épp az értékes nyersanyagok elosztása körül 
tört ki. Ilyen nyersanyag volt mindenekelőtt az olaj Irakban, Szudánban és 
Azerbajdzsánban. Máshol viszont (pl. Szomália és Sierra Leone) a környezeti 
tényezők szerepet játszottak ugyan, de sokkal kisebbet, mint az etnikai ellentétek és a 
politikai hatalomért folyó harc (Black 1998). 

Az 1980 és 1992 közötti konfliktusok még átfogóbb vizsgálata Hauge és Ellingsen 
(1998) nevéhez fűződik. A szerzők pozitív korrelációt találtak egyrészt a föld 
minőségromlása, az erdőpusztulás és a vízhiány, másrészt a polgárháborúk között. A 
korreláció számszerű mértéke azonban igen csekély volt, a konfliktus kitörésének 
valószínűségét mindössze 1%-kal növelte. Sokkal jelentősebb tényezőnek bizonyult 
az életszínvonal, az államhatalom jellege és az aktuális vagy előzetes politikai 
instabilitás. Goldstone (2001) ugyanerre az eredményre jutott, miszerint a hosszútávú 
környezeti változás elemeit önmagukban nem lehet az erőszak kiváltó okainak 
tekinteni. 

Mindez nem azt jelenti, hogy a környezeti tényezők nem okoznak konfliktust. hanem 
inkább azt, hogy az okozott konfliktus rendszerint nem erőszakos. Már csak azért sem, 
mert az olyan viták, mint például amelyek egy határfolyó vízhasználati jogára 
vonatkoznak, nem oldhatók meg katonai erő alkalmazásával. Ahogy Goldstone 
rámutat, az ilyen konfliktusok a környezet és a népesedés új típusú biztonsági 
kérdéseit jelentik, amiket erőszak nélkül, azaz tárgyalással és megegyezéssel kell 
feloldani. 

Példaként említi a vízjogi tárgyalásokat India és Bangladesh, Izrael és Jordánia vagy 
Magyarország és Szlovákia között. (Goldstone 2001) Ezzel szemben a rövid távon 
ható katasztrófák, mint a hurrikánok, árvizek, földrengések és ipari balesetek sokkal 
nagyobb politikai zavarral járhatnak, nem annyira önmagukban, hanem az érintett 
kormány reakciói miatt. 
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Összefoglalva: nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a környezeti tényezők az utóbbi 
évtizedekben – néhány esettől eltekintve – jelentős erőszakos konfliktusokat, majd 
rajtuk keresztül tömeges kényszerű migrációt okoznának. Erőszak és háború 
kiváltásában sokkal fontosabbak olyan tényezők, mint a politikai megosztottság, az 
etnikai rivalizálás és a gazdasági érdekek. A környezet mindazonáltal itt sem hagyható 
figyelmen kívül, de szerepét a társadalmi változások szélesebb folyamatának 
részeként kell megértenünk. (Castles 2001) Ebből azonban nem következik, hogy a 
helyzet a jövőben is ilyen marad, tekintettel arra, hogy számos kumulálódó 
folyamatnak lehetünk szemtanúi. Az így előálló látens konfliktusok sok helyen 
válhatnak „jelentős” erőszakos konfliktussá. Mindazonáltal jelenleg a nem-erőszakos 
konfliktusok dominálnak. 

A fentiekben többször szerepelt a környezeti konfliktus fogalma anélkül, hogy az – 
legalább hozzávetőlegesen – definiálva lett volna. Az alábbiakban néhány szerzőnek a 
kérdésben kifejtett álláspontját foglalom össze röviden. 

Szirmai Viktória szerint "A társadalmi–környezetvédelmi konfliktusok különböző 
társadalmi szereplők közötti ellentmondások és ütközések, amelyek a természeti és 
mesterséges környezethez, a természet és környezetvédelemhez eltérő módon 
kapcsolódó társadalmi és hatalmi helyzetek, valamint differenciált érdekek, értékek és 
kultúrák alapján, valamint a politikai rendszer lehetőségei szerint jönnek létre." 
(Szirmai 1999 75. old.) 

Nijkamp és Beinat szerint a környezet és az erőforrások használatával kapcsolatos 
döntéseket a következő konfliktusok jellemzik: 1) Szereplők/szerepek közötti: A 
gazdasági növekedés vagy a környezet minősége élvezzen–e prioritást. A különböző 
prioritások különböző érdekcsoportok közötti konfliktust is jelentenek egyúttal. 
(Társadalmi érdekcsoportok: vállalatok kontra környezetvédők, döntéshozói 
érdekcsoportok: közlekedési infrastruktúra fejlesztésért felelős minisztériumok kontra 
helyi érdekeket képviselő önkormányzatok); 2) Régiók közötti: Negatív externáliák 
okozása más régióknak vagy globálisan a Föld minden lakójának; 3) Generációk 
közötti: A jelen és a jövő nemzedékek érdekeinek konfliktusa; 4) Személyek közötti: 
eltérő egyéni érdekek miatti konfliktusok. (Nijkamp – Beinat 1998, idézi: Bela et al. 
2003) 

Ohlsson elsőrendű és másodrendű konfliktusokat különböztet meg. Az elsőrendű 
konfliktusokat közvetlenül a természeti erőforrások szűkössége eredményezi. A 
másodrendű konfliktusok természeti szűkösség megoldásait célzó adaptációs 
stratégiák alkalmazásai során keletkeznek. (Ohlsson 2000) 

Homer-Dixon szerint “az elkövetkező évtizedek során a környezeti szűkösség 
valószínűsíthetően öt fajta olyan általános erőszakos konfliktust fog kialakítani…A 
helyitől a globális felé haladva a következő típusok állapíthatók meg: 1) Közvetlenül a 
helyi környezeti leromlásból eredő viták, amelyeket például a gyárak által kibocsátott 
szennyezés, a fakitermelés vagy például duzzasztógát építése vált ki. 2) Etnikai 
ellentétek, amelyeket a környezeti szűkösségnek tulajdonítható népességvándorlás és 
az elmélyülő társadalmi szakadékok idéznek elő. 3) A környezeti szűkösség hatására 
kialakult belháborúk (beleértve a felkelést, a banditizmust és az államcsínyt), ami 
viszont befolyásolja a gazdasági teljesítményt, így a nép megélhetését, az 
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elitcsoportok viselkedését, és az államok arra irányuló képességét, hogy képesek 
legyenek kielégíteni ezeket a megváltozó igényeket. 4) Államok közötti, a szűkösség, 
így a víz miatt kialakult háborúk. 5) A globális környezeti problémák, mint például a 
felmelegedés, az ózonréteg károsodása, a biológiai sokféleség veszélyeztetettsége és a 
halállomány csökkenése, az ehhez való alkalmazkodás és az ellensúlyozás miatt 
kialakuló észak-dél jellegű konfliktusok (vagyis a fejlett és fejlődő világok közötti 
konfliktusok)”. (Homer-Dixon 2004 13.old) 

Libiszewski álláspontját a sokszor idézett “Mi a környezeti konfliktus?” című írásában 
fejti ki. A környezeti konfliktusok politikai, társadalmi, gazdasági, etnikai, vallási, 
ideológiai vagy területi konfliktusok, vagy erőforrásokért folyó konfliktusok, vagy 
nemzeti érdekek vagy egyéb konfliktusok formájában mutatkoznak meg. Ezek mind 
olyan tradicionális konfliktusok melyeket a környezet valamilyen romlása indukált. 
(Libiszewski 1995) 

A verbális gondolatmeneteken túl néhány figyelemreméltó vizuális környezeti 
konfliktus modellt is publikáltak, illetve egészítették ki az elméleti okfejtéseket. 

Homer–Dixon modell: környezeti szűkösség-erőszak modellje. Thomas Homer–Dixon 
híres könyve a „ Környezet, szűkösség, erőszak” először 1999-ben jelent meg, a 
magyar kiadás ezt 2004-ben követte. (Homer–Dixon 2004) A 6. ábra  a szerző egyik 
“magmodelljét” mutatja, melyről a következő gondolatmenetet fejti ki. A kínálat 
indukálta, a kereslet indukálta és a strukturális szűkösség külön-külön és egymással 
összefüggésben is hatnak, így fokozzák a környezeti szűkösséget, úgymint helyi és a 
regionális termőföld–, víz–, erdő– és halállomány szűkösséget. 

6. ábra  Homer–Dixon „környezeti szűkösség – erőszak” modellje 

 
Forrás: Homer–Dixon 2004, 214. old. 



 

A növekvő szűkösségek hatására 
regionális vagy nemzeti gazdaságok szintjén 

“Kínálat-indukálta szűkösség” a kínálat csökkenés
indukálta szűkösség” a értelemszer
szűkösség”: a különféle csoportoknak az er
beálló változásával jön létre. A sz
általában gazdaságilag és ökológiailag már egyébként is marginális helyzetben 
vannak, gyakran vagy maguktól elvándorolnak vagy el
területekre vagy a városokba. Az elvándorlók új lakhelyeiken 
közötti – csoportidentitás–konfliktusokat gerjesztenek, amit tovább súlyosbít a helyi 
gazdaságban is jelenlévő hanyatlás. Mindez közvetlenül vezet a hatalommal szembeni 
felkelésekhez vagy csoportközi összeütközésekhez. A migráció, a termelékenység 
csökkenése és az elitcsoportok járadékvadász magatartásának hatására további 
társadalmi szegmentálódás alakul ki, és mélyülnek a csoportidentitáson alapuló 
konfliktusok is. Ezek a folyamatok általában gyengítik a nemzeti intézményeket, 
emiatt pedig csökken a központi ellen
(Homer–Dixon 2004 214–215. old.

Schwartz modell: a környezeti stresszt
Schwartz “a környezeti stressztől a 
modellben háromféle erőszakos konfliktus jelenik meg: 1) az állam elleni lázadás, 2) 
az identitás-konfliktusok és 3) a városi er
környezeti stresszből származnak, hanem külö
hatáson és elágazáson keresztül. 

7. ábra  A környezeti stresszt

Forrás: 
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kösségek hatására – mind a helyi közösségekben, mind a nagyobb 
regionális vagy nemzeti gazdaságok szintjén – csökken a gazdasági termelékenység. 

kösség” a kínálat csökkenésével jön létre, míg a „kereslet 
kösség” a értelemszerűen kereslet növekedésével jön létre. „Strukturális 

kösség”: a különféle csoportoknak az erőforrásokhoz való relatív hozzáférésében 
beálló változásával jön létre. A szűkösségben valamilyen formában érintettek, akik 
általában gazdaságilag és ökológiailag már egyébként is marginális helyzetben 
vannak, gyakran vagy maguktól elvándorolnak vagy elűzik őket más vidéki 
területekre vagy a városokba. Az elvándorlók új lakhelyeiken – elsősorban etnikumok 

konfliktusokat gerjesztenek, amit tovább súlyosbít a helyi 
 hanyatlás. Mindez közvetlenül vezet a hatalommal szembeni 

felkelésekhez vagy csoportközi összeütközésekhez. A migráció, a termelékenység 
ökkenése és az elitcsoportok járadékvadász magatartásának hatására további 

társadalmi szegmentálódás alakul ki, és mélyülnek a csoportidentitáson alapuló 
konfliktusok is. Ezek a folyamatok általában gyengítik a nemzeti intézményeket, 

központi ellenőrzés, például az etnikai versengés fölött. 
215. old.) 

Schwartz modell: a környezeti stressztől a konfliktushoz vezető utak. A 7. ábra 
ől a konfliktusokhoz vezető utak” modelljét mutatja. A 

szakos konfliktus jelenik meg: 1) az állam elleni lázadás, 2) 
konfliktusok és 3) a városi erőszak. Mindezek nem közvetlenül a 

l származnak, hanem különféle társadalmi, gazdasági és politikai 

A környezeti stressztől a konfliktushoz vezető utak 

Forrás: Schwartz 2002, 143. old. 

mind a helyi közösségekben, mind a nagyobb 
csökken a gazdasági termelékenység.  

ével jön létre, míg a „kereslet 
en kereslet növekedésével jön létre. „Strukturális 

forrásokhoz való relatív hozzáférésében 
n formában érintettek, akik 

általában gazdaságilag és ökológiailag már egyébként is marginális helyzetben 
ket más vidéki 

kumok 
konfliktusokat gerjesztenek, amit tovább súlyosbít a helyi 

 hanyatlás. Mindez közvetlenül vezet a hatalommal szembeni 
felkelésekhez vagy csoportközi összeütközésekhez. A migráció, a termelékenység 

ökkenése és az elitcsoportok járadékvadász magatartásának hatására további 
társadalmi szegmentálódás alakul ki, és mélyülnek a csoportidentitáson alapuló 
konfliktusok is. Ezek a folyamatok általában gyengítik a nemzeti intézményeket, 

rzés, például az etnikai versengés fölött. 

A 7. ábra 
 utak” modelljét mutatja. A 

szakos konfliktus jelenik meg: 1) az állam elleni lázadás, 2) 
szak. Mindezek nem közvetlenül a 

nféle társadalmi, gazdasági és politikai 
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8. ábra  A klímaváltozás hatásai és a konfliktusok ötszöge 

 
Forrás: Brauch 2005, 17. old.  

 



A modellnek gyenge pontja, hogy a környezeti migrációt csak a konfliktusok egyik 
okaként ábrázolja, és nem szerepelteti a környezeti okokból eredeztethet
konfliktusokat a migráció egyik magyarázataként. 

Brauch modell: a klímaváltozás hatásai és a konfliktusok ötszögei
pontosabban azon belül a “konfliktusok ötszögei” a környezeti konfliktusokkal 
foglalkozó szakirodalom gyakran idézett ábrázolása. A 8. sz. ábrán látható,
szerző különbséget tesz nemzeti és nemzetközi “gazdasági és társadalmi 
körülmények” között a modell felvázolásakor, ami a többihez képest jelent
mértékben pontosítja és alkalmazhatóvá teszi a koncepciót.

Brauch modellje részletekbe menő
kölcsönhatásait. A többi modellel összehasonlítva nagyobb hangsúlyt helyezett a 
modellben a konfliktus-típusokra és kevesebbet a migrációt kiváltó környezeti 
hatásokra. A “klímaváltozás hatásai és a konfliktusok öts
mutatja. 

Schubert modellje. Szemléletes a Német Szövetségi Kormány globális változásokat 
elemző szakértői tanácsának kiadványából idézett modell is. (lásd 9. ábra) 
Megjegyzendő, hogy az ábra nem tű
kitelepítéseket vagy elvándorlásokat. Ett
migráció legfontosabb dimenzióit tartalmazza.

9. ábra  A környezeti migráció elméleti modellje

Forrás: Schubert et al. 2008, 119. old.

3.5.4 Egy általános környezeti migrációs modell

A témával foglalkozó szerzők egyetértenek abban, hogy az esetek többségében a 
fokozatos környezetromlás, a természeti széls
területfejlesztés és környezeti eredet
működő intézmények, kormányzati struktúrák és szakpolitikák (kormányzati 
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A modellnek gyenge pontja, hogy a környezeti migrációt csak a konfliktusok egyik 
okaként ábrázolja, és nem szerepelteti a környezeti okokból eredeztethet

magyarázataként.  

Brauch modell: a klímaváltozás hatásai és a konfliktusok ötszögei. A Brauch modell, 
pontosabban azon belül a “konfliktusok ötszögei” a környezeti konfliktusokkal 
foglalkozó szakirodalom gyakran idézett ábrázolása. A 8. sz. ábrán látható, hogy a 

 különbséget tesz nemzeti és nemzetközi “gazdasági és társadalmi 
körülmények” között a modell felvázolásakor, ami a többihez képest jelent
mértékben pontosítja és alkalmazhatóvá teszi a koncepciót. 

Brauch modellje részletekbe menően mutatja a környezeti migráció és a konfliktusok 
kölcsönhatásait. A többi modellel összehasonlítva nagyobb hangsúlyt helyezett a 

típusokra és kevesebbet a migrációt kiváltó környezeti 
hatásokra. A “klímaváltozás hatásai és a konfliktusok ötszöge modellt” a 8. ábra 

Szemléletes a Német Szövetségi Kormány globális változásokat 
i tanácsának kiadványából idézett modell is. (lásd 9. ábra) 

, hogy az ábra nem tűnteti fel a területfejlesztési projektek miatt történ
kitelepítéseket vagy elvándorlásokat. Ettől eltekintve azonban a modell a környezeti 
migráció legfontosabb dimenzióit tartalmazza. 

A környezeti migráció elméleti modellje 

 
Forrás: Schubert et al. 2008, 119. old. 

 

környezeti migrációs modell 

ők egyetértenek abban, hogy az esetek többségében a 
fokozatos környezetromlás, a természeti szélsőségek és katasztrófák, a nagylépték
területfejlesztés és környezeti eredetű konfliktusok ösztönzik a migrációt, míg a jól 

 intézmények, kormányzati struktúrák és szakpolitikák (kormányzati 

A modellnek gyenge pontja, hogy a környezeti migrációt csak a konfliktusok egyik 
okaként ábrázolja, és nem szerepelteti a környezeti okokból eredeztethető 

A Brauch modell, 
pontosabban azon belül a “konfliktusok ötszögei” a környezeti konfliktusokkal 

hogy a 
 különbséget tesz nemzeti és nemzetközi “gazdasági és társadalmi 

körülmények” között a modell felvázolásakor, ami a többihez képest jelentős 

a környezeti migráció és a konfliktusok 
kölcsönhatásait. A többi modellel összehasonlítva nagyobb hangsúlyt helyezett a 

típusokra és kevesebbet a migrációt kiváltó környezeti 
zöge modellt” a 8. ábra 

Szemléletes a Német Szövetségi Kormány globális változásokat 
i tanácsának kiadványából idézett modell is. (lásd 9. ábra) 

ektek miatt történő 
l eltekintve azonban a modell a környezeti 

k egyetértenek abban, hogy az esetek többségében a 
ségek és katasztrófák, a nagyléptékű 

grációt, míg a jól 
 intézmények, kormányzati struktúrák és szakpolitikák (kormányzati 



adaptáció), a gazdaság fejlettsége és az együttm
csökkentik. Az egyéni és társadalmi sérülékenység növekedése szintén növeli a 
migrációt, bár ezt az egyedi sajátosságok jelent

A 10. ábrán bemutatott modell a környezeti migráció általános
nyújtja. Kiinduló feltételezése a környezet állapotának folyamatos romlása és ezzel 
egyidejű helyreállítás, illetve a romlás hatásainak kiküszöbölése. A domináns 
folyamat az ökoszisztémák (él
(katasztrófákra, területfejlesztésre) vagy lassú (klímaváltozásra) visszavezethet
romlása, csökkenése. A környezeti migráció az ö
attól elválaszthatatlanul jelenik meg. Ez alól kivételt jelentenek egyes, els
hidro-meteorológiai, katasztrófák amikor az „összes többi” migráció sajátosságai nem 
vagy csak korlátozottan jelennek meg.

A migrációs döntéseket vagyis az érintettek álláspontját a „menni vagy maradni” 
kérdésben a potenciális migránsok környezetváltozáshoz kapcsolódó sérülékenysége 
és a vonzó és taszító tényezők eredő
környezetromlásra adott adaptációs válaszok és a kárenyhítés mértéke befolyásolja. 
Az adaptációnak és a környezet helyreállításának mértéke közvetlenül a helyi és 
országos kormányzati döntésektől függ, melynek gazdasági alapja, a modell logikája 
szerint, a környezeti problémakezelési kapacitás vagy tágabban fogalmazva az adott 
gazdaság fejlettsége. 

10. ábra  Az értekezésben alkalmazott általános környezeti

Forrás: a szerz
 

46 

adaptáció), a gazdaság fejlettsége és az együttműködő közösségek (helyi adaptáció) 
csökkentik. Az egyéni és társadalmi sérülékenység növekedése szintén növeli a 

rációt, bár ezt az egyedi sajátosságok jelentősen befolyásolják.  

A 10. ábrán bemutatott modell a környezeti migráció általános-elméleti magyarázatát 
nyújtja. Kiinduló feltételezése a környezet állapotának folyamatos romlása és ezzel 

, illetve a romlás hatásainak kiküszöbölése. A domináns 
folyamat az ökoszisztémák (élőlényközösségek) szolgáltatásainak gyors 
(katasztrófákra, területfejlesztésre) vagy lassú (klímaváltozásra) visszavezethető 
romlása, csökkenése. A környezeti migráció az összes többi migrációba beágyazottan, 
attól elválaszthatatlanul jelenik meg. Ez alól kivételt jelentenek egyes, elsősorban 

meteorológiai, katasztrófák amikor az „összes többi” migráció sajátosságai nem 
vagy csak korlátozottan jelennek meg. 

döntéseket vagyis az érintettek álláspontját a „menni vagy maradni” 
kérdésben a potenciális migránsok környezetváltozáshoz kapcsolódó sérülékenysége 

k eredője alakítja. A sérülékenységet közvetlenül a 
daptációs válaszok és a kárenyhítés mértéke befolyásolja. 

Az adaptációnak és a környezet helyreállításának mértéke közvetlenül a helyi és 
ől függ, melynek gazdasági alapja, a modell logikája 

ési kapacitás vagy tágabban fogalmazva az adott 

Az értekezésben alkalmazott általános környezeti-migrációs modell 

 
Forrás: a szerző 

 közösségek (helyi adaptáció) 
csökkentik. Az egyéni és társadalmi sérülékenység növekedése szintén növeli a 

elméleti magyarázatát 
nyújtja. Kiinduló feltételezése a környezet állapotának folyamatos romlása és ezzel 

, illetve a romlás hatásainak kiküszöbölése. A domináns 
lényközösségek) szolgáltatásainak gyors 

(katasztrófákra, területfejlesztésre) vagy lassú (klímaváltozásra) visszavezethető 
sszes többi migrációba beágyazottan, 

sorban 
meteorológiai, katasztrófák amikor az „összes többi” migráció sajátosságai nem 

döntéseket vagyis az érintettek álláspontját a „menni vagy maradni” 
kérdésben a potenciális migránsok környezetváltozáshoz kapcsolódó sérülékenysége 

je alakítja. A sérülékenységet közvetlenül a 
daptációs válaszok és a kárenyhítés mértéke befolyásolja. 

Az adaptációnak és a környezet helyreállításának mértéke közvetlenül a helyi és 
l függ, melynek gazdasági alapja, a modell logikája 

ési kapacitás vagy tágabban fogalmazva az adott 
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A „vonzó és taszító tényezők” a modellben mindazokat a hatásokat tartalmazzák, 
amelyeket a migrációs elméletek ilyen címszó alatt felsorolnak, úgymint szegénység, 
munkanélküliség, jobb életminőség utáni vágyakozás, túlnépesedés, migrációt 
megkönnyítő hálózatok, stb. A modellben ezek összesített eredője szerepel, amely 
végül mint migrációs döntés jelenik meg.  
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4 EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

4.1 Környezeti migráció a Szub-Szaharai Afrikában 

A Szub-Szaharai Afrika, vagy más néven Fekete Afrika, azokat az országokat jelöli, 
melyek teljesen vagy részben a Szaharától délre fekszenek. A Sahel (a Szub-Szaharai 
Afrika része) a Szahara és a trópusi szavanna közötti terület elnevezése (jórészt 
Szudán területe). Földrajzilag csak 6 afrikai ország nem tartozik ehhez az óriási 
régióhoz: Marokkó, Tunézia, Nyugat-Szahara, Algéria, Egyiptom és Líbia. Mauritiust 
és Dél-Afrikát gyakran szintén nem számítják ide. Szub-Szaharai Afrika a világ 
legszegényebb régiója, egyszerre szenved a gyarmatosítás maradványaitól, rossz 
gazdaságpolitikától, korrupciótól és belső konfliktusoktól. Szub-Szaharai Afrika 
népessége 2008-ben 818 millió volt (World Bank 2009) és az ENSz előrejelzése 
szerint 2050-ben 1,5 milliárd lesz (World Population Prospects 2006) 

Szub-Szaharai Afrika a világ legszegényebb térsége: itt találhatók a világ legkevésbé 
fejlett országai. 2005-ben az ötven legfejletlenebb ország közül 34 jutott Afrikára. 
Ebből következően a terület számos kihívással néz szembe, melyek közül néhányban 
előrelépés mutatkozik. Így a tisztított ivóvízhez jutók aránya 1990 és 2002 között 
49%-ról 58%-ra, az általános iskolába járó gyerekek aránya pedig 1990 és 2004 között 
72%-ról 93%-ra nőtt. Írni és olvasni ma a lakosság kb. 60%-a tud. A felnőtt férfiak kb. 
70%-a és a nők 50%-a írástudó, ami azt jelenti, hogy amikor ők iskolába jártak, ott 
100 fiúra csak 83 lány jutott. Az átlagszámok nagy egyenlőtlenséget takarnak 
országok között és azokon belül egyaránt. Az iskolába járó gyerekek aránya csak az 
itteni országok felében több 90%-nál, míg öt országban a 60%-ot sem éri el. Az 
iskolához jutás esélyét erősen befolyásolja a gyermek neme, családjának jövedelme és 
lakóhelye. Az oktatás múltbeli eredményeit részben hatástalanítja a nagy HIV-AIDS 
fertőzöttség, a malária és az újra terjedőben lévő tüdővész is. (World Bank 2009) 

A Szub-Szaharai Afrika lassú gazdasági növekedésével párhuzamosan a szegények 
népességen belüli aránya növekszik. A napi egy dollárnál kisebb jövedelműek aránya 
a világnak ebben a régiójában a legnagyobb. 2002-ben az itteniek 44%-a számított 
nyomorban élőnek. 2001 és 2003 folyamán 31 %-uknak kellett hiányosan táplálkoznia 
(DESA 2006). Sok élelemhiánnyal küzdő, kis jövedelmű országban egyre kevesebb 
élelmet tudnak előállítani a talajromlás, az állandósult vízhiány, a mezőgazdaság hibás 
szervezése és a lakosság gyors növekedése miatt. Gabonafélékre a piaci igény ma 9 
millió tonnával haladja meg a termelést és ez a hiány a jövőben várhatóan 25-30 
millió tonnára nő. A termés és az emberek szükséglete között a különbség még 
nagyobb lesz, ha a szegénységet nem tudják számottevően csökkenteni. 

Az utóbbi két évtized folyamán a születési arányszám minden afrikai országban 
csökkent. A Szub-Szaharai régióra azonban így is jellemző a népesedési nyomás, ami 
gerjeszti a környezeti migrációt, és számottevően hozzájárul a környezet 
leromlásához. 

A Szub-Szaharai Afrika az állandó átalakulás és az igen nagy különbözőségek 
területe. Az utóbbi tíz évben több ország – Ghana, Szenegál, Cape Verde és Uganda – 
jelentős gazdasági növekedést mutatott, és sikereket ért el a szegénység elleni 
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küzdelem, a várható élettartam és az ezredfordulóra kitűzött egyéb célok terén, míg 
mások növekedési üteme szerény vagy épp negatív volt, és tovább szegényedtek 
(World Bank 2009). 

Az afrikai kultúrát a társadalmi értékek mozaikszerű sokfélesége jellemzi, a 
szélsőséges patriarchátustól a szélsőséges matriarchátusig. Rengeteg törzs és etnikai 
csoport létezik egymás mellett, de ez a sokféleség az idők során számos konfliktushoz 
és háborúhoz is vezetett. A Kongói Demokratikus Köztársaságban 1990 óta az 
hatalmas emberveszteséggel járó háború bontakozott ki. Szudán Darfur 
tartományában, Kelet-Csádban, a Közép afrikai Köztársaság északi részén és 
Zimbabwéban továbbra is egyre mélyül a humanitárius válság. Néhány fejlemény 
mégis tanúsítja az afrikaiak eltökéltségét egy virágzóbb jövő keresésére: Szomáliában 
visszaállították a központi kormányzást, Mauritániának pedig – Afrika legutóbbi, 
2005 augusztusi államcsínyét követően – sikerült visszatérnie a demokráciához. 

4.1.1 Migráció a Szub-Szaharai Afrikában 

1. A migráció évszázados tradíció. Afrikában az elvándorlás mindig is az élet 
természetes velejárójának számított. Miközben jobb lehetőségeket keresve afrikaiak 
milliói szándékosan hagyják el otthonukat, még többnek kell ezt tennie gazdasági, 
politikai és egyre gyakrabban környezeti kényszer folytán. Egy olyan földrészen, 
amelyet sovány talaj, a klímaváltozás és egyéb természeti hátrányok jellemeznek, a 
romló ökológiai feltételekhez való alkalmazkodás egyik legfontosabb mechanizmusa 
a nomád életmód (Bascom 1995, Suliman 1994). Myers a Szub-Szaharai Afrikát mint 
a környezeti migráció tipikus helyszínét írja le (Myers 2001). 

2. A migrációs hálózatok húzóereje. Amikor valaki az elvándorlás mellett dönt, 
döntésében nagy szerepet játszanak már elvándorolt barátai és rokonai. A velük való 
kapcsolatot szorosabbá teszik a fejlődő információs hálózatok és az egyre könnyebb 
hozzáférés a távközlési technika eszközeihez. Az is jólismert, hogy az emigránsok 
hazautalt jövedelme jelentős mértékben hozzájárul a szegénység csökkenéséhez, és 
elősegíti a fejlődést regionális vagy akár országos szinten (OECD 2006, Gubert 2005, 
Sall 2005, Haas 2005). A migrációs hálózatok igen jelentős húzóerőnek számítanak a 
Szub-Szaharai Afrikában is. A Szub-Szaharai Afrikából érkező bevándorlók fogadó 
európai országai elsősorban a következők: Kanári-szigetek, Spanyolország, 
Olaszország és Németország. 

3. Migrációs politika. A migrációs politika Afrika ezen részén elsősorban 
bevándorlási politikát jelent. Kétségtelen, hogy menekültek jelenléte egy-egy térség 
stabilitására súlyos következményekkel járhat szociális, politikai, környezeti és 
gazdasági szempontból egyaránt. Ettől azonban a velük szembeni diszkrimináció nem 
válik jogosulttá. Inkább arra hívja fel más országok kormányait és a nemzetközi 
segélyszervezeteket, hogy lépjenek fel egyrészt a biztonsági terhek megosztása, 
másrészt a fogadó ország fejlesztési programokkal való támogatása érdekében. Így 
Tanzánia az elmúlt évtizedben felhagyott korábbi nyitott politikájával: 1996 
decemberében a kormány addig példátlan intézkedésként bezárta a menekültek 
táborait, és az ott élők nagy többségét erőszakkal visszatelepítette Ruandába. 
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4.1.2 A migrációt befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők a Szub-
Szaharai Afrikában 

1. Élelmezési helyzet. Az éhínségek a közelmúltban gyakoribbak, szélesebb körűek 
és súlyosabbak lettek. Ellentétben a világtendenciával, Afrikában az egy főre jutó 
élelmiszerfogyasztás az utóbbi két évtizedben csökkent (Desanker et al. 2001). A 
legsúlyosabb éhínségeket több tényező kombinációja okozta: aszály, megfontolatlan 
gazdaságpolitika és konfliktusok. Az 1983-84-es etiópiai éhínségben mindhárom 
szerepet játszott, és a helyzetet még rontotta a kormány hírzárlata a kialakulóban lévő 
vészhelyzetről. Ugyanekkor Szudánban az aszály és a gazdasági válság körülményei 
között a kormány nem vette tudomásul, hogy élelemhiány van, aminek következtében 
kb. 250 ezer ember halt meg. 

Afrika élelmezési helyzetét a közelmúltban több tényező tette súlyossá: politikai 
instabilitás, fegyveres összetűzések és polgárháborúk, korrupció, az élelemforrások 
rossz kezelése, a mezőgazdaságot károsan érintő kereskedelempolitika és a globális 
klímaváltozás hatásai. 1993 és 2002 között a földrész 53 állama közül 27-ben törtek ki 
erőszakos konfliktusok. 2005 végén az afrikai lakhelyelhagyók majdnem 20%-a 
menekült volt. 

2. Növekvő népesség, menekültek és konfliktusok. Afrika a világ népességéből 
12%-kal részesedik, míg a menekültekből kb. 28%-kal (3,2 millió), a belső 
elvándorlókból és kitelepítettekből pedig csaknem 50%-kal (Crisp 2000). Szub-
Szaharai Afrika népessége évente 2,2%-kal növekszik, 2010-re eléri az 1,1 milliárdot 
(UNFPA 2007), amivel a gazdaság nem tud lépést tartani. Ez migrációhoz és 
konfliktusokhoz vezet. 

A háború vagy más konfliktus a környezetromlásnak lehet egyszersmind oka és 
következménye. A konfliktus által kiváltott tömeges migráció a fogadó körzetekben 
súlyos környezeti károkat válthat ki, nyomás alá helyezve az ottani lakosságot. A 
helyi közösségek szokásaiban, életvezetésében az elsivatagosodás bizonytalanságot, 
zavart kelt, ami egyes törzseket elvándorlásra kényszerít. Ez igen gyakran vezet 
konfliktusokhoz más törzsekkel. Kenyában a megváltozott környezeti és társadalmi-
gazdasági helyzet jelentős mértékű áttelepüléshez és migrációhoz vezetett, ami 
gyakran hozzájárult a törzsek összetűzéseihez a már amúgy is szűkös erőforrások 
birtoklásáért, kiváltképp a gazdasági hanyatlás időszakaiban. 1993 ilyen harcai során 
1500 embert öltek meg, és sok további kenyai költözött el (UNEP 1999). A Száhel-
övezetben és Afrika Szarván több fronton erőszakos cselekmények törtek ki a gyorsan 
szaporodó népesség, az aszály és amiatt az élesedő versenyhelyzet miatt, ami ezeken a 
helyeken jellemzi a nomádok és a letelepedett gazdálkodók viszonyát (Lambert 2002). 
A Szenegál folyó medencéjének öntözhető földjeiért zajló összetűzés több ezer 
szenegáli és mauritániai lakos emigrációjához járult hozzá. Dél-Etiópiában egyes 
törzsek behatoltak más törzsek hagyományos legelőire, ami véres összecsapásokhoz 
vezetett és a menekültek tömeges – bár később visszaköltöző – áradatát indította el 
Észak-Kenya felé. 

Hasonlóképp Szomáliában a környezeti migráció egyik forrása az a nyomás volt, amit 
a növekvő népesség gyakorolt a környezetre. Az 1950-es évektől az 1970-esekig a 
húsexport kiterjedő piacával szaporodott az állatállomány, aminek következében 
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túllegeltetés és elsivatagosodás lépett fel. Ugyanakkor nőtt a népesség is, és vele a 
tüzelő és épületfa iránti igény, pusztítva az erdőket. E környezeti tényezők az egyre 
szárazabb éghajlattal kombinálva gazdasági hanyatlást okoztak, kialakítva az éhínség 
feltételeit. Az isak nevű szomáliai pásztortörzs, amely időről-időre rendszeresen átjárt 
Kelet-Etiópiába legeltetni, most erre a szokottnál gyakrabban rákényszerült, és az ott 
is szűkös erőforrások fölötti versenyben konfliktusba keveredett az etióp ogaden 
törzzsel; részben miattuk tört ki az 1977 – 78-as háború Szomália és Etiópia között 
(UNEP 1999). 

3. Urbanizáció terjedése. Afrika a világ leggyorsabban városiasodó régiója. Az UN-
HABITAT (2003) szerint a Szaharától délre eső városok nyomornegyedeiben 166 
millióan élnek, közülük sokan városszéli mezőgazdaságból, miközben az energiát 
biomasszából nyerik. A gazdálkodásnak ez a módja felgyorsítja a termőföld 
leromlását. (UN-HABITAT 2003) 

4. Adaptáció és reformok. Afrika klímaváltozáshoz való adaptációját a általában 
globális kudarcnak tekintik, elsősorban azért mert a fejlett országok támogatásai 
messze elmaradnak az igényektől. (Anderson-Chandani 2008) A földrész lakossága 
ugyanakkor az elmúlt 4-5 ezer évben hatékony stratégiákat alakított ki a forróság és a 
szárazság elviselésére. A térség környezeti, gazdasági és társadalmi adottságai miatt a 
klímaváltozáshoz történő adaptációnak elsősorban a sérülékeny területekre és 
csoportokra kell koncentrálódni. Következésképp a termelésnek és a háztartások 
környezeti függőségét – a bevételek diverzifikációjával, az agrártevékenység minőségi 
javításával és vízgazdálkodás folyamatos fejlesztésével – kell csökkenteni. 

Az adaptációt a gazdasági reformok is segítik és ezen a területen is felmutathatók az 
első eredmények. Ahogy a Világbank és az IFC „Doing Business 2007: How to 
Reform” című beszámolója megállapítja (World Bank Group 2006), 2005-2006-ban 
Tanzánia és Ghana bekerült az első tíz globális reformer közé. Világos jelek mutatják, 
hogy az afrikai szervezetek és államok egyre intenzívebb kapcsolatokat alakítanak ki 
egymással. 2001-ben Addis Abeba-i székhellyel megalakították az Afrikai Uniót, 
amelynek Marokkó kivételével az összes afrikai állam tagja lett; célja az 
együttműködés és a béke esélyeinek növelése a földrészen belül. Üzleti szempontból a 
legtöbb afrikai ország mindazonáltal továbbra is költséges és kockázatos hely maradt, 
csak néhányan tették meg a szükséges intézkedéseket a gazdasági szabályozók 
egyszerűsítésére, a tulajdonosi jogok erősítésére, az adóterhek könnyítésére, a hitelhez 
jutás elősegítésére és az export-import költségeinek csökkentésére. 

A negatív környezeti változásokat enyhítették Afrika eredményei a vadvilág 
megőrzésében, beleértve védett területek jól kiépített hálózatát, és az elkötelezettséget 
multilaterális környezetvédelmi egyezmények iránt. Az afrikai országok sok 
regionális és szubregionális kezdeményezésben és programban is részt vesznek. A 
figyelemre méltó sikerek közé számít az 1968-ban hatályba lépett – később az Afrikai 
Unió által továbbfejlesztett – “African Convention on the Conservation of Nature and 
Natural Resources” (Afrikai Egyezmény a Természet és a Természeti Erőforrások 
Megőrzésére) és az 1991-ben kötött “Bamako Convention on the Ban of the Import 
into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of 
Hazardous Waste within Africa” (Bamakói Egyezmény a veszélyes hulladékok 
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importjának tilalmára, valamint Afrikán belüli kezelésének és országközi szállításának 
ellenőrzésére). 

5. Klíma-adaptáció és agrárproduktivitás a Szub-Szaharai Afrikában. Az 
afrikaiak több mint 60%-a a mezőgazdaságtól való közvetlen függésben él, de egyes 
országokban ez az arány sokkal magasabb, például Burkina Fasoban 90% (Kignaman-
Soro 2004). Ezzel körülbelül a GDP 20-30%-át állítják elő. Ennek ellenére az afrikai 
kormányok nagyon keveset – bevételeik alig 1%-át – költik a mezőgazdaság 
fejlesztésére (FAO 2003). A klímaváltozással szembeni sérülékenységet jól jellemzi, 
hogy az afrikai népesség 34%-a szárazságtól sújtott területen lakik. A mezőgazdasági 
területek leromlásának első áldozatai a vidéki szegények ezért az agrárproduktivitás 
fenntartása és esetleges növelése a térségben életbevágó fontosságú. 

11. ábra  Az agrárproduktivitás várható változása 2080-ig tekintettel a 
klímaváltozásra* 

 

Forrás: UNEP-GRID honlap6  
* Az ábra alapját képező modell emelkedő hőmérséklet, csapadék különbségek és CO2 

fertilizáció figyelembevételével készült7.  
 

A problémák legfőbb közvetlen oka az agrárszektor alacsony adaptációs kapacitása. 
Ennek növelésére és a kapacitások megfelelő felhasználására történtek ugyan lépések, 
de ezek hatásai általában elmaradtak a kontinens szintjén létező igényektől. A 
                                                      

6 http://maps.grida.no/go/graphic/projected-agriculture-in-2080-due-to-climate-change  látogatva: 2011-02-05 
7 Részletes elemzés és módszertan a “Cline, W. R. 2007 Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by 

Country. Washington D.C., USA: Peterson Institute” című kiadványban olvasható. 
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felmutatható eredmények elsősorban a támogatásokhoz, a helyi összefogáshoz, a 
készségfejlesztéshez és új módszerek, egyes esetekben új technológiák bevezetéséhez 
köthetők. Az adaptív kapacitás növeléséhez azonban további jelentős intézményi és 
szervezeti fejlesztésre és egyéni kezdeményezésre van szükség (Denton et al. 2001). 
Az UNEP előrejelzése a következő évtizedekre a térség országai 
agrárproduktivitásának számottevő csökkenését jelzik. (lásd 11. ábra) 

12. ábra  A sérülékenység különféle területei Afrikában 

 

 
Forrás: UNEP-GRID honlap8 

 

Az afrikai mezőgazdaságnak nyújtott támogatásokat és különösen a klímaadaptáció 
segítését a nemzetközi közvélemény meglehetősen szerénynek tartja. Erről a témáról 
bőségesen olvasható mind a szakirodalomban, mind a médiában. Ezzel párhuzamosan 
viszont látni kell azt is, hogy számos donor, nem-kormányzati szervezet és 
                                                      

8 http://www.grida.no/publications/vg/africa/page/3129.aspx   látogatva: 2011-02-05 
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nemzetközi intézmény jelentős összegekkel támogatja az afrikai mezőgazdaság 
fejlesztését és alkalmazkodását a klímaváltozáshoz.  

A támogatásokat és a támogatókat részletesen Ziervogel et al. (2008) ismerteti. Csak 
néhány kiemelt példa ebből a forrásból:  

Az Egyesült Királyság „Department for International Development” (DfID) 
(Nemzetközi Fejlesztési Osztály) pán-afrikai programján keresztül a klímaadaptációt, 
ezen belül az afrikai agrárgazdaságot erősíti. Legjelentősebb adaptációs programja a 
Climate Change Adaptation in Africa (CCAA) (Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz) 
program, amit kanadai „International Development Research Centre-rel” (IDRC) 
(Nemzetközi Fejlesztési Kutató Központ) közösen finanszíroznak 24 millió GDP 
értékben. (DFID honlap9) 

A „Global Environment Facility” (Globális Környezeti Kezdeményezés) az UNEP-
pel, az UNDP-vel és a Világbankkal együttműködve pénzforrásokat biztosít a fejlődő 
országok, így Afrika számára is, a környezet megóvása érdekében, az ökoszisztémák 
fenntartására és a helyi közösségek támogatására.  

Az „Alliance for a Green Revolution in Africa” (Szövetség az Afrikai Zöld 
Forradalom Érdekében) projektek finanszírozásával az afrikai mezőgazdaság 
fejlesztéséhez járul hozzá.  

Az agrárszektor produktivitásának fenntartása és a megoldások széleskörű 
elterjesztése szempontjából említést érdemelnek az önsegítő helyi hálózatok 
működése és a termelési készségek fejlesztése, ami valamelyest kompenzálja hiányzó 
erőforrásokat. Példa erre a szárazsággal küzdő, a sivatag szélén élő kenyai nomád 
pásztorok módszere, akik állataik etetésre újfajta vadgyümölcsöket és zöldségeket 
kezdtek el termeszteni (Elasha et al. 2006) Hasonló megoldásokat keresnek azokon a 
helyeken, ahol a szárazság rendszeresen visszatér. Szenegálban és Burkina Faso-ban a 
föld megtartása és az elsivatagosodás visszafordítása érdekében hagyományos 
fametszési és trágyázási eljárásokkal megnövelték a fák sűrűségét, a félszáraz 
területeken. Ugyanígy jártak el Madagaszkáron és Zimbabwén is (ECA 2001). Javult 
a környezetváltozáshoz való alkalmazkodás a legeltetési szokások megváltoztatásával 
is. Nyugat-Szudán Bara tartományában például bárányokat legeltettek a kecskék 
számára fenntartott területeken. (Elasha et al 2006) 

A szakpolitikával foglalkozó nemzeti beszámolók többsége szerint az agrárszektor 
adaptációját a forróság és szárazságtűrő növények elterjesztésével és a hatékonyság 
növelésével kell támogatni. Más beszámolók – a diverzitás fenntartása és terjesztése 
érdekében – nemzeti vetőmag-bankok létrehozását szorgalmazzák. Igen jól 
hasznosítható az UNFCCC titkársága által fejlesztett és karbantartott, a helyi 
programkezelési stratégiákat tartalmazó online adatbázis10. A tudásbázis a dél-dél 
tudás-transzfert segíti igen hatékonyan. 

                                                      

9 http://www.dfid.gov.uk/  látogatva: 2011-02-05 
10 http://maindb.unfccc.int/public/adaptation  látogatva: 2011-02-05 
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4.1.3 A migrációt növelő környezeti hatások a Szub-Szaharai Afrikában 

Szub-Szaharai Afrika a klímaváltozás által legjobban érintett területek közé tartozik. 
A 21. században 2-4,5 fok hőmérsékletemelkedés várható, ami magasabb, mint az 
átlag (Müller 2009). A klímaváltozás elsődleges hatása az alkalmanként jelentkező 
jelentős vízhiány, a szárazság, az elsivatagosodás és a természeti katasztrófák. A 
környezetromlás egyéb formái közül a legmarkánsabb a föld minőségének romlása és 
az erdők kiirtása. A fenti hatások sok esetben halmozottan jelentkeznek. A 
sérülékenység különféle területeit Afrikában a 12. ábra mutatja. 

1. A föld minőségének romlása. A Szub-Szaharai népesség több mint fele “vidéki” 
és tápláléka szinte kizárólag a helyben termesztett gabona (WRI et al. 2005). 
Földjeinek minősége egyre romlik, részben a „helytelen” mezőgazdaság, 
erdőgazdaság és rosszul tervezett ipari tevékenység, részben pedig a városok 
terjeszkedése és az infrastruktúra-fejlesztés miatt. A föld folyamatosan művelés alatt 
áll, mivel a parasztok nem engedhetik meg maguknak, hogy egyes területeket 
időlegesen ugaron hagyják.  

A természeti csapások, mint a ciklonok és az áradások szintén a föld leromlását 
eredményezik. A Szub-Szaharai Afrikában a földminőség romlása évi 3%-kal 
csökkenti a mezőgazdaság hozzájárulását a bruttó gazdasági össztermékhez 
(TerrAfrica 2004). Etiópiában például a GDP ebből eredő veszteségét évi 103 millió 
USA-dollárra becsülik (TerrAfrica 2004). A földleromlás legszokásosabb formája a 
víz és a szél által okozott erózió, a sivatagosodás, a talaj tömítődése, szikesedése és 
vegyi szennyezése. Így Ruandában a megművelt terület felén az erózió a közepestől a 
nagy mértékűig terjed, kétharmadán a talaj elsavasodott és kimerült (IFAD-GEF 
2002).  

2. Az erdők pusztulása. Az erdőterület a világ összes régiója közül a leggyorsabban 
Afrikában csökken: becslések szerint évi nettó 5,3 millió hektárral, azaz 0,8%-kal, 
míg a globális átlag 0,2%. Az eredeti erdőket nagy területen felváltják az ültetett 
erdők, füves puszták és leromlott parlagföldek. Az utóbbiak különösen a hegyi 
erdőségek zónáját jellemzik, ilyen az Etióp Felföld 28%-a. 1990 és 2000 között az 
afrikai erdőkből kb. 52 millió hektár tűnt el, amiből Dél-Afrika részesedése kb. 31%, 
három további országé (Szudán, Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság) 
pedig összesen majdnem 44% (UNEP 2006). 

3. Vízhiány és szárazság. Az afrikai népesség nagyjából egyharmada él szárazságnak 
kitett területen (World Water Forum 2000). A fölrajzi adottságok miatt ez az arány 
Szub-Szaharai Afrikában ennél is magasabb. A szárazság nem csak a migrációhoz, 
hanem a kulturális szeparációhoz is hozzájárul. Az 1960-as évektől a szárazság 
elsősorban a Sahel övezetet és Afrika szarvát érintette súlyos társadalmi problémákat 
okozva. Az esők Nyugat-Afrikában 1968-1999 között 1931-1960-hoz viszonyítva 20-
40%-kal csökkent (Nicholson et al. 2000: idézi Müller 2009). A 2004-2005-ös 
szárazság a Száhel-övezeten és Dél-Afrikán kívül érintette a földrész keleti partját is, 
ahol a déli Tanzániától az északi Etiópiáig és Eritreáig több országban élelemhiány 
lépett fel. Kelet-Afrika gyakori csapadékhiánya súlyos következményekkel járt, 
beleértve a termés teljes pusztulását, aminek következtében emelkedtek az 
élelmiszerárak, és Burundi, Etiópia, Kenya és Uganda lakosai élelemsegélyre 
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szorultak (DMC 2000). Etiópiában az 1984-es aszály kb. egymillió ember és másfél 
millió háziállat életét követelte; összességében 8,7 millióan váltak érintetté, ahogy 
1987-ben Etiópiában több mint 5,2 millióan, Eritreában 1 millióan és Szomáliában 
200 ezren (DMC 2000). A vízhiány és a víz adagolása, mennyiségének és 
minőségének folyamatos süllyedése, továbbá a tározók elégtelen kapacitása mind 
hozzájárult ahhoz, hogy rengeteg háziállat hulljon el az éhségtől, a szomjúságtól meg 
a betegségektől; mindez még inkább kiélezte a legelőtulajdon körüli konfliktusokat. 

13. ábra  Természeti csapások Szub-Szaharai érintettjeinek száma , 1971-2000 

 
Forrás: USAID honlap11 

 

Arnell (2004) szerint a vízproblémáknak kitett népesség 2020-ra 75-250 millióval, 
2050-re 350-600 millióval fog nőni. Vízproblémák nem csak a klímaváltozás miatt, 
hanem a népesség növekedése, nem megfelelő gazdasági növekedés és ipari 
szennyezés miatt is előállnak.  

4. Természeti katasztrófák. A Szub-Szaharai Afrikában az éghajlat figyelemre méltó 
változékonyságát tapasztalhatjuk. 1997-ben sok helyen a szokásosat öt-tízszeresen 
meghaladó rekordmennyiségű eső hullott, ami természetesen árvizeket vont maga 
után. Ugandában az árvizek és a földcsuszamlások nyomán kolerajárvány tört ki, 
amelyben kb. 525 ember meghalt és másik 11 ezer kórházba került; további kb. 1000 
halálesetet jelentettek az árvízzel összefüggő balesetekben, 150 ezer embernek pedig 
el kellett hagynia otthonát (NEMA 1999). Az El Niňo déli oszcillációja vagy 
felhőszakadásokat és nyomukban árvizeket hoz vagy hasonlóan tragikus hatású 
aszályt. Az előbbi 1999-2000-ben kiváltképp Mozambikot sújtotta, az utóbbi 1982-83-
ban Dél-Afrika nagy részét (National Drought Mitigation Center 2000). Az Elin 
ciklon, amely Délkelet-Afrikára csapott le 1999-2000-ben, 150 ezer család életére volt 
hatással; tombolása Mozambikban 273 millió USA-dollárnyi közvetlen kárt okozott, 
                                                      

11 http://www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/ látogatva: 2011-02-05 
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további 295 millió dollárnyi termeléskiesést és 31 millió dollárnyi új igényt élelem 
behozatalára (UNEP 2002).  

A felsorolt esetek igazolják, hogy az árvíz és a szárazság egyaránt jelentős természeti 
csapás a Szub-Szaharai Afrikában. Ezt bizonyítja a Nemzetközi Katasztrófa 
Adatbázis, amely, többek között, a katasztrófák rangsorát tartalmazza az érintettek 
száma szerint. A vezető helyeken az árvizek, az aszályok és a járványok szerepelnek 
(EM-DAT 2010). A természeti csapások által érintett személyek számát a Szub-
Szaharai Afrikában, 1971-2000 között a 13.ábra mutatja. A falusi körzetekből 
kiinduló, tömeges elvándorlásra jellemző példa az 1984-85-ös csapadékszegény 
időszak, amikor a leginkább érintett régió Etiópia volt. Az ekkor elmenekültek számát 
5 millióra becsülték (Bascom 1995). 

4.1.4 A környezeti migráció trendjei a Szub-Szaharai Afrikában 

A környezeti migráció trendjeit a Szub-Szaharai Afrikában néhány kiválasztott 
környezetromlási gócpont – Kenya, Szomália, Nigéria, a Száhel-övezet és Mozambik 
– példáján vizsgáltam. 

Kenyát a természeti csapások erősen sújtották. 2003 májusának esőzései árvizet 
okoztak, aminek következtében 44 ezer embert kellett kitelepíteni az ország nyugati 
tartományaiból, a keletiekből és a partvidékről pedig további húszezret (OFDA 2003). 
2005-ben viszont az átlagosnál kevesebb eső esett, ami Észak-Kenya legeltetőit 
kényszerítette a szokottnál korábbi vándorlásra állataikkal együtt. A helyzetet tovább 
rontotta, hogy az esők október és december között is elmaradtak, így a 2006 elején 
kezdődő, hosszú száraz időszakban az állatok tömegesen hullottak el, miközben a 
megmaradtaknak csökkent az ára leromlott testi állapotuk és kevés tejük miatt. 2006 
januárjában az aszályt nemzeti katasztrófának nyilvánították, és a kenyai kormány az 
ENSZ ügynökségeivel együttműködve 3,5 millió ember számára humanitárius 
segítséget kért. Ezután 2006 októberében és novemberében megjöttek az esők, de 
mindjárt annyi, hogy a folyók sokfelé kiáradtak. Ezért 350-700 ezer kenyainak kellett 
otthonát elhagynia, ismét sok állat pusztult el, jelentős vagyoni kár is keletkezett, és 
maláriajárvány tört ki más, az árvízzel összefüggő betegségekkel együtt. 

Az Indiai-óceánon 2004 decemberében végigsöprő cunami Szomáliában kb. 44 ezer 
emberre volt hatással, pont akkor, amikor az ország számos része már kezdett 
magához térni az aszályok és periodikus árvizek évei után (UNEP 2005). Több 
egymást követő esős évszakot követően, 2006 elején a szárazság felhalmozódó hatásai 
különösen Dél- és Közép-Szomáliát tették még sérülékenyebbé. Kb. 2,1 millióan 
szembesültek súlyos víz- és legelőhiánnyal, köztük 400 ezer országon belüli 
elvándorló. 2006 októberének vége felé 30 ezernél több szomáliai menekült érkezett 
Kenyába az otthoni zavargások és a szárazság következményeként (UNHCR 2007a). 

Nigéria földjéből minden évben kb. 3500 négyzetkilométer válik sivataggá. A 
művelhető terület zsugorodása és részben a klímaváltozás miatt a paraszt- és 
pásztorcsaládok folyamatosan költöznek a városokba (Boyd-Roach 2006). 

A földleromlás és elsivatagosodás miatt elvándorló környezeti menekültek jelentős 
része a Szub-Szaharai Afrikán belül a Száhel-övezetből származik. Ebben a régióban, 
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amely nyugatról keletre húzódik kilenc országon át Mauritániától és Szenegáltól 
Szudánig, kiterjedt aszályok kényszerítik a lakosokat vándorlásra, mivel a földjük 
mezőgazdasági termelésre alkalmatlanná válik. Az 1968 és 1973 közötti, igen száraz 
évek során csak Mauritániában több mint 250 ezren kötöttek ki a városokban, ami a 
lakosság 20%-a; Burkina Fasóban pedig közel 1 millióan, azaz a lakosság hatodrésze 
(Jacobson 1988). Körülbelül százezren életüket vesztették, mert nem tudtak 
elmenekülni, vagy nem tették ezt meg idejében (Jacobson 1988). Ez az aszály 
ébresztette rá a nemzetközi közösséget arra, hogy Afrika élelmezése és lakói alapvető 
igényeinek kielégítése külső támogatástól függ. 1982 és 1984 között egy második 
száraz periódus még több embert űzött el otthonából, mert a föld állaga és 
termékenysége tovább romlott. 1985 márciusáig 10 millióra becsülhető azok száma, 
akik az éhhalál elől költöztek el (Jacobson 1988). Ezek a példák jól szemléltetik azt a 
tényt, hogy az emberi tevékenység és az éghajlatváltozás együttes hatására fellépő, 
súlyos földleromlás migrációt vált ki, miután a talaj gyakorlatilag terméketlen és 
ennélfogva a terület lakhatatlan lesz (Hermsmeyer 2005). 

Mozambik a környezetromlás számos problémájával küzd. Gyakoriak az árvizek, 
részben az esős évszakra koncentrálódó sok csapadék, részben a nagy folyók, részben 
az Indiai-óceán ciklonjai, részben pedig az időjárás gyakoribb és nagyobb ingadozásai 
következtében. Az árvizek főleg a középső tartományokban a Zambezi, valamint a 
déliekben a Limpopo folyam mentén pusztítanak. 2000-ben óriási károkat okoztak a 
mezőgazdaságnak, amikor a Limpopo körüli alföldeken az egész termés elpusztult, de 
még a tárolt gabonatartalék is. 2000 február 4. és 7. között a Connie ciklon heves 
esőzései csaptak le dél-Mozambikra; a nyomukban támadt árvíz elvágta Maputo 
városát a külvilágtól, és ott meg Gaza tartományban házak ezreit rongálta meg. 
Mindjárt utána az Elin ciklon Közép-Mozambikban árasztotta ki a Save folyót február 
22-én, majd végig a Limpopo-völgyben okozott árvizet. Ez a válságos helyzet 250 
ezer ember elvándorlását eredményezte, miközben 950 ezernek kellett igénybe vennie 
humanitárius segélyt (UNICEF 2000). 

A közelmúlt legsúlyosabb áradásait a 2007-es év hozta, amikor az országra, és ezen 
belül a Zambezi medencéjére, hat nagy ciklon csapott le. Mindez Mozambikban 435 
ezer embert érintett (Dél-Afrikában pedig több mint 1,2 milliót) (OCHA 2007). Az 
esőzések és a tározókból kilépő víztömegek következtében kb. 120 ezer lakosnak 
kellett elköltöznie. A legtöbben nemcsak otthonukat vesztették el, hanem ráadásul a 
lehetőséget is orvosi és higiéniai szolgáltatások, valamint biztonságos ivóvíz 
igénybevételére (WHO 2007). 

Szub-Szaharai Afrikában 2010-ben a népesség növekedésével párhuzamosan a súlyos 
elsivatagosodás akár 100 millió embert is érinthet. Krónikusan kevés víz vagy teljes 
vízhiány tíz országban tapasztalható, amelyekben összesen 400 milliónál is többen 
laknak. Komoly fejlesztési erőfeszítések nélkül a fejenkénti GNP reálértékben 
valószínűleg a továbbiakban is megmarad az 1970 körüli szinten, vagy azt alig haladja 
meg. 

A régiónak nincsenek ígéretes kilátásai, azzal együtt, hogy látszik némi fejlődés a talaj 
megőrzésében (Kenya, Etiópia), a háztáji mezőgazdaságban (Nigéria. Zimbabwe), az 
erdők újratelepítésében (Tanzánia, Malawi) és a létszámtervezésben (Kenya, 
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Zimbabwe, Botswana). Az abszolút nyomorban élők száma az előrejelzések szerint 
növekszik, csakúgy mint az elsivatagosodástól sújtottaké és a vízhiányos országokban 
élőké. Ha a terméshozamok 1990 táján kezdődött stagnálása folytatódik, egyre 
gyakrabban és egyre szélesebb körben termelnek majd kevesebb élelmet a 
szükségesnél, miközben a kiesést egyre kevésbé lehet nemzetközileg piacképes áruk 
eladásával pótolni.  

Dietz és Valdhuizen (2004) egy tanulmánya, amely a klímaváltozásnak a könnyen 
kiszáradó földekre gyakorolt hatásaival foglalkozik, megállapítja, hogy 1960 és 2000 
között a csapadékszint csökkenése, a talaj minőségromlása és az erőszakos 
cselekmények miatt Szenegál, Mali, Burkina Faso és Niger sivatagos és félsivatagos 
részeiről gyors elvándorlás indult meg dél felé, egyidejűleg olyan nagyvárosok 
felduzzadásával, mint Dakar, Bamako, Ougagougou, Niamey és Kamo. Burkina Faso 
és Nigéria nagy területeiről tömegek költöztek át a szomszéd államokba is a déli 
irányú belső migráción kívül. A Burkina Fasóra vonatkozó becslés szerint az ott 
született felnőttek közel fele legalább az év egy részét a tengerparti országokban, 
Elefántcsortparton és Ghanában tölti. 

A migrációt általában a túlélési stratégiák egyik szokásos formájának tekintik. Ebben 
az értelemben a lakosság vándorlása nem olyan új jelenség amit váratlan társadalmi-
gazdasági anomáliák váltanak ki, hanem hagyományos válasz az életet nehezítő 
különféle helyzetekre (Somuyiwa 2003).  

1. táblázat Környezeti katasztrófák miatti menekültek száma Nyugat-Afrikában, 
országonként, 1973-1999 között 

 
Forrás: Hammer 2004 

 

Az 1995-ös év 25 millió környezeti menekültje többségében 1980 óta kényszerült 
elvándorlásra, amikor a számuk először indult gyors növekedésnek. Egy részükre 
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vonatkozó adatokat – a Nyugat Afrikai környezeti katasztrófa miatt menekültek 
számát országonként, 1973-1999 között – az 1.táblázat mutatja.  

A környezetromlás és a vele párhuzamosan fennálló társadalmi problémák (mint a 
terjedő nyomor és a nagy népszaporulat) trendjeinek fényében valószínű, hogy 2010-
re Szub-Szaharai Afrikában 50 millió környezeti menekült lesz, már csak azért is, 
mert a kiváltó tényezők az érintett közösségek számára továbbra is érvényesek 
maradnak, sőt fokozódnak. Az ezt követő években további növekedésre lehet 
számítani, mivel a környezet gyorsulva romlik, és hozzá kapcsoltan az elszegényedők 
száma is tovább gyarapszik. 

Az 1995-ben nyilvántartott menekült közül durván ötmillió jutott az afrikai Száhelre: 
innen az akkori aszályok idején 10 millióan távoztak, és közülük csak 5 millió tért 
később haza (Myers 2001). Ebben az övezetben az ökológiailag motivált elvándorlás 
nagy tömegben folyik elsősorban a falusi körzetekből déli irányba a tengerparti 
városok agglomerációi és a tengerparti államok felé (Hammer 2004). Nem mutatnak 
jelek arra, hogy ez a jövőben másként lenne. 

A globális felmelegedés szintén nehézségeket fog okozni, a tengerszint emelkedésével 
és így a lakott partok elöntésével vagy a szokásos monszun ciklusok megváltozásával, 
amitől az aszályok még gyakoribbak lesznek. Ezek emiatt az emberek nagy tömegei 
kényszerülnek majd elvándorlásra.  

4.1.5 Esettanulmány: Ghána 

A Ghánai Köztársaság Nyugat-Afrikában, az egyenlítőtől néhány fokra északra 
fekszik. Keletről Togo, északról Burkina Faso, nyugatról Elefántcsontpart, délről 
pedig a Guineai-öböl határolja. A Szub-Szaharai Afrika országai közül 1957-ben itt 
szűnt meg először a gyarmati uralom, majd – az 1970-es évtized végének gazdasági 
válságát megelőzően – a nemzeti össztermék az egész földrészen itt volt a 
legnagyobb. Ugyancsak ez az ország élte meg a katonai hatalomátvétel 
megrázkódtatását még jóval a többiek előtt 1966-ban. A korrupció, a vezetési hibák és 
a növekedést gátló katonai uralom évtizedei után az 1990-es években a helyzet kezdte 
a javulás jeleit mutatni. Jelenleg pedig már „a sikeres gazdasági újjáépülés és politikai 
reform példájának” számít (Encyclopaedia Britannica Online 2009). 1992-ben új 
alkotmányt fogadtak el, amely visszaállította a többpártrendszert. Azóta békés 
parlamenti választások vannak. Az alkotmányos rendhez visszatérve javult az emberi 
jogok helyzete; a bíróságok függetlenek, a sajtó szabad és aktív. 2002-ben felállították 
a „Nemzeti megbékélés bizottságát” a diktatúra évei alatt elkövetett jogsértések 
kivizsgálására. (Foreign & Commonwealth Office 2008) 

A vallást illetően a lakosság körülbelül fele keresztény, egyötöde mohamedán, további 
egyötöde pedig valamelyik bennszülött hagyományos vallást követi. A kereszténység 
befolyása az ország déli részén, míg az iszlámé a legészakibb vidékeken és a városi 
központokban erős. Nyelv szerint szintén nagy a változatosság, legtöbben az akan, a 
mole-dagbani, az ewe, a ga-adangme és a gurma nyelvet beszélik. Az etnikai öntudat 
továbbra is érvényesül és néha feszültségek forrása, különösen északon. A 
kormányzásban és a közéletben az etnikai különbségeket általában csökkenteni 
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próbálják, amit segít az angol nyelv hivatalossá tétele (Encyclopaedia Britannica 
Online 2009). 

2004-ben Ghána lakosainak száma 21,7 millió volt. Nagy részük a tengerpart mentén, 
a fővárosban (Accra) és a nagyobb városokban (Kumasi, Tamale) összpontosul. 2004-
ben a ghánaiak 47,1%-a lakott városi jellegű településen. Az országon belül folyó, 
észak – déli irányú migráció következtében az Észak-Ghanában születettek csaknem 
20%-a ma a déli körzetekben él. A lakosság viszonylag fiatal, 2004-ben 39,5%-a 15 
év alatti volt. (Ghana Statistical Service 2009) 

A gazdaságban a falvak játsszák a vezető szerepet. Az ország fő exportterméke a 
kakaó, a faanyag és az ananász, a külföldi valuta legfontosabb forrása pedig az 
aranybányászat. A születőben lévő ipari szektor elsősorban a mezőgazdaság termékeit 
dolgozza fel, mint a maniókát, kakaót és gyümölcsöket. Szintén fontos a kiterjedt 
ghánai diaszapóra hazautalt jövedelme, amely a második legnagyobb valutabevételt 
jelenti az export után. A Ghánai Központi Bank becslése szerint 2004-ben a 
hazautalások összértéke 1,2 milliárd USA-dollárnak felelt meg. (Bump 2006) 

A ghánai gazdaság az utóbbi néhány évben folyamatosan bővült: a GDP növekedési 
üteme 2005-ben 5,8%-ot ért el, az export 5%-kal és az import 9%-kal nőtt, miközben 
tovább csökkent az államháztartás hiánya (World Bank 2009). Az állami 
gazdaságpolitikát az óvatosság jellemzi – ez hozzájárul a makroökonómiai 
stabilitáshoz –, amit kombinálnak a szegények támogatásával; a szociális kiadások 
2005-ben 8,3%-ra nőttek a 2004-es 7,7%-ról (World Bank 2009). Fejlődésének dacára 
még jelentős kihívásokkal kell szembenéznie, különösen a falusi körzetekben és az 
ország északi részén. 1990 és 2004 között a lakosság közel 80%-a kevesebből élt napi 
két dollárnál, és 45%-a napi egy dollárnál is (Foreign & Commonwealth Office 2007). 
A Humán Fejlettségi Index alapján 182 ország között Ghána a 152. helyen áll (UNDP 
2009). 

A nemek között még érvényesül az egyenlőtlenség. 2004-ben a férfiak 75% tudott 
írni-olvasni, a nőknek pedig csak 49,8%-a. Szignifikáns nemi különbséget mutat a 
nyomorszint alatt élők aránya, a munkabér, a dolgozók részvétele a gazdasági 
döntésekben, az idő eltöltésének módjai, az iskolázottság, az egészségügyi viszonyok, 
a HIV/AIDS hatása, valamint a különféle gazdasági, szociális és kulturális 
juttatásokhoz való hozzájutási esély (World Bank 2009). 

1. Ghánai migráció sajátosságai. Az ország migrációs helyzetét a többirányú 
népmozgások jellemzik. 

A belső migráció döntően északról délre tart. Ghána társadalmi-politikai fejlődése 
három különálló földrajzi körzetet hozott létre: a leginkább iparosodott és 
városiasodott tengerparti sávot, az erdős középső országrészt bányászati és 
mezőgazdasági lehetőségekkel, valamint a szavannák északi övezetét (északi, felső 
nyugati és keleti régiók). A migráció fő motiváló tényezője az elmúlt három 
évtizedben a nagy népszaporulat volt, aminek következtében megnőtt a művelhető 
földterületre nehezedő nyomás (Anarfi és Kwankye 2003). A legtöbben az északi, 
igen sűrűn lakott részekről vándorolnak el, ahol az 1970-es és 80-as években erősen 
romlottak mind a földművelési, mind az ökológiai feltételek, ami később a 90-es évek 
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során valamelyest javult (Dietz, Ruben és Verhagen 2004). A szezonális esőkkel, 
számottevő ipar hiányával és általános elhanyagoltsággal jellemezhető, szavannás 
északi zóna munkaerőt szolgáltatott a középső és a fejlettebb tengerparti zónának 
(Anarfi és Kwankye 2003). 

Az országok közötti migrációt tekintve Nyugat-Afrikán belüli és az azon túli 
vándorlásnak egyaránt hosszú múltra kiterjedő hagyománya van. Ghána és a 
szomszédos nyugat-afrikai államok között a migrációs útvonalakat főleg történelmi és 
kulturális tényezők határozták meg (Bump 2006). Az ideiglenes és a végleges 
áttelepedés alkalmai kibővültek a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének 
(Economic Community of West African States, ECOWAS) 1975-ös megalakításával. 
Az idevágó vizsgálatok kimutatták, hogy a Ghánából a szomszéd országokba 
emigrálók többségének utolsó hazai lakóhelye valamelyik városi központban volt 
(Bump 2006). Az UNDP becsült adatai szerint Ghána 2005-ben csaknem 1,7 millió 
bevándorlónak adott otthont (miközben saját lakosainak száma 22,1 millió volt). 2006 
végén az UNHCR ugyanitt közel 45 ezer menekültet regisztrált (UNHCR 2007a). 

A nemzetközi migrációt vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a ghánaiak távozásához 
fontos impulzust adott a nigériai olajláz vége az 1980-as évek első felében, amikor 
rengetegen (bár dokumentálatlanul) vándoroltak ki onnan, köztük sok ghánai. Az 
1990-es évtized közepén már 4 millióra, vagyis Ghána lakosságának 10 – 20%-ára 
becsülik a külföldön élők számát (Bump 2006). 

A kényszerű migrációt tekintve Ghána egyszerre forrása és célpontja a kényszerű 
áttelepüléseknek. Az 1980-as években a küldő országok rangsorának első tíz tagja 
között foglalt helyet: innen 1982 és 1991 között az UNHCR 97,536 menedéket kérőt 
vett nyilvántartásba. Ugyanakkor sok kényszerű áttelepülőt fogadott más afrikai 
országokból (Libériából, Sierra Leonéból és Elefántcsontpartról), ahol polgárháborús 
állapotok uralkodtak, a legtöbbet 1993-ban. A bevándoroltak közül ma 150 ezer-en 
tartózkodnak itt (Bump 2006; Anarfi és Kwankye 2003). 

A kapcsolat az egykori gyarmattartó országgal kiemelkedő jelentőségű. Az európai 
országokba irányuló kivándorlás fontos tényezője a kötődés az Egyesült Királysághoz, 
amelynek Ghána egykor gyarmata volt. Az 1980-as években ugyancsak szerepet 
játszottak Ghána belső társadalmi zavarainak taszítóerői. A külföldön menedéket 
keresők számára a migrációs hálózatoknak rendszerint kisebb jelentőségük van; az 
Európában és máshol Nyugaton már megállapodott ghánaiak azonban ebből a 
szempontból is viszonylag jól kiépített kapcsolatokkal rendelkeznek, ami befolyásolja 
otthoni honfitársaik migrációját. 

Európán belül a legnagyobb és legrégibb ghánai közösség az Egyesült Királyságban 
él, összefüggésben a már említett gyarmati múlttal. Jelentős számban találhatók ezen 
kívül Németországban (2004-es adat szerint 20,636-an), Hollandiában (ottani 
statisztika szerint 18,000) és Olaszországban (2003-as adat szerint 32,754-en). 
Németországba többségük a viszonylag liberális német bevándorláspolitika idején, a 
késői 1970-es évek a korai 1990-es évek között érkezett. Hollandiába és 
Olaszországba az 1980-as évtized során kezdtek betelepülni, amikor sokan 
menekültek el az otthoni zavargások elől. Számottevő populációjuk található még 
Kanadában (itt 1995 és 2004 között 9608 ghánai kapott állandó letelepedési 
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engedélyt) és az Egyesült Államokban (2000-ben 65,570 fő). Az utóbbi csoport 
létszáma főleg 1990 és 2000 között nőtt gyors ütemben, amikor a családos 
bevándorláson és a menekültek érkezésén túl érvényesült az erős amerikai gazdaság 
vonzó hatása is. Ez elsősorban az értelmiségi szakemberekre érvényes: az ekkor 
bevándorlók között sok volt a tanár és a képzett egészségügyi dolgozó, vagyis 
általános orvos és ápolónő (Bump 2006). 

Ghánai migrációs politikát a külfölddel való együttműködés jellemzi. A 21. század 
elejétől a ghánai politika igyekszik a külföldre távozottakat hazatérésre ösztönözni. 
2001-ben nagyszabású világtalálkozót szerveztek „Homecoming Summit” címmel, 
2002-ben törvényt hoztak a kettős állampolgárságról, 2003-ban felállították a máshol 
élő ghánaiak titkárságát (Non-Resident Ghanaians Secertariat, NRGS). Ugyanakkor 
különféle akciókkal és programokkal a hazai, főleg a képzett egészségügyi 
szakembereket próbálják maradásra bírni. A kormányt egyrészt aggasztja az 
agyelszívás, másrészt tudatában van a diaszpóra pozitív jelentőségének. A Ghánai 
Központi Bank becsült adatai szerint 2004-ben a külföldön élő ghánaiak összesen 1,2 
milliárd USA-dollárnyi összeget utaltak haza; elemzők szerint ez a valódi összegnek 
csak a fele, mert nemhivatalosan még ugyanennyi érkezik. Újabban a kormány azt 
akarja elősegíteni, hogy az emigráltak maradjanak ugyan külföldön, de őrizzék meg 
elkötelezettségüket az anyaország felé. Ezt a célt szolgálja az 2002-ben hozott törvény 
a kettős állampolgárságot (Bump 2006). 

2. Környezeti válsággócok Ghánában. A ghánai környezeti válsággócok között a 
Volta folyó medencéjének csökkenő vízhozama, a terjeszkedő szavanna, a trópusi 
erdők ritkulása és a környezeti konfliktusok a legjelentősebbek. 

A Volta folyó medencéjének csökkenő vízhozama: Ghána egyike a Volta folyó 
medencéjén osztozó országoknak Benin, Burkina Faso, Elefántcsontpart, Mali és 
Togo mellett. A medence teljes területe 400 ezer km2, ennek 43%-a tartozik 
Ghánához. A Volta – az ország 70%-át kitevő vízgyűjtő területével – a legnagyobb 
folyó Ghánában. A hozzáférhető víz mennyisége egy idő óta csökken – az egyébként 
ingadozó – csapadékszint, a népesség gyors növekedése, a környezetromlás, a folyók 
szennyezése és a mocsarak lecsapolása miatt. A felszíni vizek minőségét is egyre 
kényesebb problémává teszi a bányászat, a városi és az ipari szennyezés és a 
mezőgazdaság fejlődése. Mindez számottevően hozzájárul a helyi népvándorláshoz. 

Terjeszkedő szavanna: A „Ghánai környezet állapota 2000-ben” című tanulmány 
kimutatja, hogy 1972 és 2000 között a szavannás terület évi átlagban 1,2%-kal nőtt 
(EPA 2005). A szavannák déli irányú terjeszkedésével eltolódott a bozóttüzek zónája 
is, egyre nagyobb hatással a trópusi erdőkre. A feljegyzett erdőtüzek száma 1970-től 
folyamatosan növekedett, egészen a 80-as évek elejének csúcspontjáig (UNEP 2007) 

Trópusi erdők ritkulása: Ghána trópusi erdőit óriási nyomás alatt tartja a vándorlásos 
gazdálkodás, a illegális fakitermelés, az erdőtüzek, a külszíni-fejtéses bányászat, a 
faszénégetés és a gyarapodó népesség. Az első, 1973-ban készült műholdképen az 
erdők zónájának északi határán látható egy terület: a védett részeken belül a 
növényzet egészségesen zöldell, és még azokon kívül is nagyrészt ilyen maradt. A 
második, 2003-as kép viszont azt mutatja, hogy ugyanezeket az északi rezervátumokat 
azóta megtizedelték, és az erdőhatár délebbre húzódott. 1957 és 1986 között a védett 
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erdők körülbelül 70%-át, azaz 1000 km2-t változtattak illegálisan kakaóültetvénnyé. 
1990-től kezdődően ezek többségét visszaerdősítették (Forestry Commission 2004). 

14. ábra  Ghána dél-nyugati részén fekvő trópusi erdőik ritkulása 1973 és 2003 
között* 

  

Forrás: UNEP-DRID honlap12  
* A légifelvételen a sötétzöld foltok mutatják az erdős területeket 

 

Ugyancsak a védett erdők alatti kőzetekben az 1990-es évtized vége felé komoly 
aranylelőhelyeket találtak. Míg itt a múltban a bányászat korlátozva volt, a gazdasági 
helyreállítás programjának 1997-es kezdetén 17 bányavállalat 16 védett körzetben 
engedélyt kapott a működésre. Közülük öt aktív felszíni műveleteket folytat a védett 
terület összesen 2%-án (FAO 2004). A nagyüzemi bányászaton kívül folyik jelentős 
mértékű törvénytelen és illegális bányászati tevékenység is. 

Környezeti konfliktusok: 1994 februárjában a földjogi viták etnikai konfliktusba nőttek 
át Ghána északi régiójának nanumba és dagomba törzse között, ami 2000 emberéletet 
követelt, és 150 ezer embert űzött el otthonából az ország más részeibe. Sok falut és a 
nagy területen termőföldeket dúltak fel, mielőtt a kormány kihirdette a 
szükségállapotot, és a körzetbe csapatokat küldött. A szükségállapot 1994 
augusztusáig tartott, majd egy békeegyezmény decemberi aláírása után viszonylag 
nyugodt időszak köszöntött be. Addigra sokan hazaköltöztek, annak ellenére, hogy a 
konfliktust kiváltó földjogi ellentéteket nem oldották fel. 1995 március közepén 
Észak-kelet-Ghanában az etnikai feszültség ismét kiélesedett. Bimbila városának 
közelében a konkombák és a nanumbák csoportjai közti összetűzések 150 ember 
halálát okozták, és több mint 15 ezer itteni lakos (kevés kivétellel mind nanumba) újra 
                                                      

12 http://www.na.unep.net/atlas/webatlas.php?id=294  látogatva: 2011-02-05 
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elmenekült. 1994 és 1995 erőszakos cselekményei folyamán a kényszerű 
lakhelyelhagyók teljes számát ebben a régióban 192 ezerre becsülik. 

2. táblázat A ghánai környezeti migrációt befolyásoló “kritikus 
bizonytalanságok” kvalitatív becslései a GEO-4 forgatókönyvei alapján 

 
* A fogalmak magyarázatai a 3.4.3 fejezetben olvashatók. 

 

3. A környezeti migráció forgatókönyvei Ghánában. A 2. táblázat a ghánai 
környezeti migrációt befolyásoló “kritikus bizonytalanságok” kvalitatív becsléseit 
mutatja négy feltételezett forgatókönyv esetében. 

4.2 Környezeti migráció a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 

Ma a tudományos szakirodalom gyakran együtt tárgyalja Észak-Afrikát a Közel-
Kelettel. Együttes kezelésüknek számos indoka van, mindenekelőtt saját politikai, 
vallási, kulturális és gazdasági kapcsolataik hosszú történelme. Előfordul rájuk az 
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’arab országok’ elnevezés is, természetesen Törökország, Irán és Izrael nélkül. A 
Közel-Kelet és Észak-Afrika földrajzi határait a tudományos közlemények, a hivatalos 
dokumentumok és az adatbázisok többféleképpen definiálják. Az ENSZ besorolása 
szerint Észak-Afrikához tartoznak az úgynevezett Maghreb-országok, vagyis Algéria, 
Líbia, Marokkó, Nyugat-Szahara, Tunézia és Mauritánia, továbbá Egyiptom és 
rendszerint Szudán is. Az értekezés a régió definícióját az UNEP osztályozásával 
összhangban használja. 

A Közel-Kelet és Észak-Afrika gazdaságilag változatos régiót, amely magában 
foglalja az Öböl olajban gazdag országait, sok erőforrással rendelkező és népes 
országokat, mint amilyen Algéria és Irán, valamint olyanokat, amelyeknek erőforrásai 
a népességhez képest szűkösek, mint Egyiptom, Marokkó és Jemen. Az elmúlt 
negyedszázad nagy részében a régió társadalmi-gazdasági viszonyait három tényező 
befolyásolta jelentősen: az olaj ára, a rejtett és nyílt konfliktusok jelenléte, végül olyan 
társadalmi struktúrák és gazdaságpolitikák öröksége, amelyek az állam vezető 
szerepét hangsúlyozták. 

A Közel-Kelet és Észak-Afrika döntően arabul beszélő régió, kivéve Izraelt és Iránt. 
Sok más régióval összevetve a közös arab nyelv jelentős kulturális koherenciát 
biztosít. A gyarmatosítás következtében sok itteni országnak vannak történelmi 
kapcsolatai Európával. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a lakosság nagy csoportjai, 
különösen a Maghreb-országokban, jól beszélik néhai gyarmatosítóik nyelvét: az 
algériaiak, a tunéziaiak és a marokkóiak a franciát, az észak-marokkóiak és a nyugat-
szaharaiak egy része a spanyolt. Marokkóban a francia ma is a felsőoktatás uralkodó 
nyelve, és ismeretét a lakosság széles csoportjaiban segít fenntartani a 
tömegkommunikáció is. Ez azért is fontos, mert amikor egy kivándorló célországot 
választ, egyik szempontja éppen a nyelvtudás. 

Vallás szerint több mint egy évezrede mindnyájan az Iszlámhoz tartoznak, kivéve 
Izraelt, mégpedig döntően a szunnita ághoz; a shiiták csak Iránban, Bahreinben és Irak 
nagy részében alkotják a többséget. Bár a vallási egység bizonyos kulturális 
egységnek is alapját képezi, az iszlámon belüli különféle felekezetek és frakciók 
viszonyában sok a rejtett vagy nyílt konfliktus. 

Mindegyik országnak megvannak a maga etnikai kisebbségei. Északnyugat-Afrikában 
– különösen Marokkóban, Nyugat-Szaharában és Algériában – sok berber nyelvű 
törzs található. Nyelvük, szokásaik és vallási hagyományrendszerük – noha 
alapvetően ők is mohamedánok – az arabul beszélő többséggel néha feszültséget kelt. 
A Közel-Keleten, illetve azon belül Irakban, Iránban és Szíriában, egyik legnépesebb 
kisebbség a kurdoké. Létszámuk 20 és 25 millió közötti, ennek fele Törökországban; 
itt az összlakosság kb. negyedét alkotják, hasonlóan Irakhoz, míg arányuk Iránban 
12% és Szíriában 10% (Castles és Miller 2003). 

A férfiak és a nők az élet különféle területein messze nem egyenlő arányban vesznek 
részt. A nemek szerinti társadalmi egyenlőtlenség felszámolásában a Közel-Kelet és 
Észak-Afrikai országok imponáló haladást mutatnak, főleg mivel az állami oktatás és 
egészségügy beruházásaiból a nőknek számos lehetőséget biztosítottak. Az 
előbbiekkel azonban nem nőttek arányosan az esélyeik máshol, így a munkaerőpiacon 
vagy a politikában. E két területen a Közel-Kelet és Észak-Afrikai-régió messze 
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lemarad más fejlődő régiók mögött, ami jelentős hatással van további fejlődésére. 
(World Bank 2007). 

A politikai széttagoltság, a gyakran újjáéledő konfliktusok és a tekintélyuralom régóta 
akadályozza a demokratikus intézmények fejlődését, és ma is útjában áll a gazdasági 
reformoknak, miközben a kiterjedt, drága és nem hatékony közszféra a gazdaságra 
jelentős költséget ró (Abed és Davoodi 2003). A Világbank jelentése ezekkel a 
problémákkal diplomatikusabb stílusban foglalkozik, de hasonló következtetésekkel: a 
régió fejlődésével kapcsolatban szerintük leginkább az a tény ad okot aggodalomra, 
hogy „nem értek el haladást a kormányzás javítása terén”. Globális összehasonlításban 
a régió igen rosszul áll a közvélemény megnyilvánulási lehetőségeit, az 
elszámoltathatóságot és a közügyekben való részvételt tekintve. Nehéz kérdés az 
állami szektor mérete és fenntarthatósága is. Ha a kormányzati alkalmazottak 
létszámát a teljes vagy a munkaképes lakosságszámra vetítjük, kiderül, hogy még 
mindig itt vannak a világ legnagyobb államapparátusai (World Bank 2007). 

4.2.1 Migráció a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 

1. Nemzetközi migráció. A Közel-Kelet és Észak-Afrikai-országokból kivándorló 
munkaerő két fő célterülete évtizedek óta Európa és az Arab-öböl. A Maghrebből és a 
Szub-Szaharai Afrikából a munkát keresők főleg Európába, míg a Közel-Keletről 
főleg az Öböl felé tartanak. A kép azonban mindig is bonyolultabb volt ennél, ma 
pedig az áramlás éppúgy tovább szélesedett, mint a forrás-, cél- és átmeneti országok 
köre. A Közel-Kelet és Észak-Afrikai-térségen belül jelenleg a vendégmunkások 
migrációjának négy fő típusát különböztetjük meg: 1) emigráció a Földközi-tenger 
déli és keleti országaiból Nyugat-Európába, 2). arab munkaerővándorlás az 
olajtermelő országok felé, 3) migráció Kelet- és Dél-Ázsiából az olajtermelő 
országokba és migráció a nem olajtermelő arab országokba és Izraelbe. 

Emigráció a Földközi-tenger déli és keleti országaiból Nyugat-Európába. A múlt 
kiterjedt vendégmunkás-hullámai és a gyarmatosítást követő átköltözések nyomán ma 
számos európai országban nagy marokkói és török közösség él, algériaiak és 
tunéziaiak kiváltképp Franciaországban. A Maghrebből és Törökországból a 
kivándorlás tovább folyik, főleg egész családoké (kivéve a törökországi kurd 
menedékjogot kérőket). Ugyanezek az országok mostanában átmeneti zónákat 
alakítanak ki a, főleg Európába tartó, migránsoknak, így ők maguk is azok 
letelepedési területévé válnak. A földrajzi közelség, vonzó és taszító tényezőkkel 
párosulva, ezt a területet az Európa felé vezető nemzetközi migráció keresztútjává 
teszi. 

Arab munkaerővándorlás az olajtermelő országok felé, azaz az Öböl olajban gazdag, 
de munkaerőben szegény országaiba a régió olaj nélküli, ám igen népes országaiból. 
1973-tól 1991-ig (amikor Irak megszállta Kuvaitot) az Öböl-államokban az arab 
vándormunkások többségben voltak, de 1991-ben az Irakot támogató országok 
polgárait kiutasították. Ide a vendégmunkások ma főleg Ázsia nem arab országaiból 
érkeznek. Az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Kuvait lakosságának 70, illetve több 
mint 80 százaléka külföldi, míg Líbiában, Szaúd-Arábiában és Ománban ez az arány 
20 – 30 százalék. Az Öböl-államok a munkavállalási célú bevándorlást szigorúan 
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betartatott szerződésekkel szabályozzák, amelyek erősen szelektívek és csak 
ideiglenes tartózkodást tesznek lehetővé. A vendégmunkások helyzetét a 
diszkrimináció, az alapjogok és a védelem igen nagy mértékű hiánya jellemzi (FIDH 
2007, Castles és Miller 2003). 

Migráció Kelet- és Dél-Ázsiából az olajtermelő országokba. 1991 óta Ázsia a fő 
származási területe az Öböl-országok vándormunkásainak, részben politikai és 
közvetetten vallási okból (félelem a szélsőséges erőktől és a terrorizmustól), részben 
gazdaságiakból vagy szervezetiekből, mint például az Ázsiában kiépült és jól 
szervezett toborzási rendszer (FIDH 2007). 

Migráció a nem olajtermelő arab országokba és Izraelbe. Az utóbbi célország 
elsősorban építőipari és mezőgazdasági munkásokat fogad. Itt az első intifáda előtt a 
legtöbb vendégmunkás palesztin volt, míg ma kb. 250 ezren vannak Romániából, 
Ghánából, Nigériából, Kolumbiából, a Fülöp-szigetekről, Törökországból, a korábbi 
Szovjetunió területéről, Thaiföldről és Kínából (FIDH 2007). Más országokba, többek 
között Jordániába is irányul bevándorlás a régióban, de „gyakran nehéz 
megkülönböztetni egymástól a vendégmunkásokat és a menekülteket” (Castles és 
Miller 2003 123-133. old.). 

Ezen kívül léteznek más, nem munkavégzéshez kapcsolódó migrációs áramlások is, 
úgymint a volt Szovjetunió területéről, annak szétesése után induló tömeges 
bevándorlás Izraelbe, és az illegális migráció a Szaharán át a Maghreb országokba 
(Mauritánia, Marokkó, Tunézia, Algéria, Líbia). Utóbbiak száma évente 65-120 ezer 
között mozog, közülük több tízezren próbálnak meg átkelni a Földközi-tengeren 
Európa felé (FIDH 2007). 

Háborús menekültek és politikai okokból kitelepítettek: A régióban hosszú történelme 
van a rejtett és a nyílt konfliktusoknak, amelyek rendszeresen vissza-visszatérnek így 
történt ez Izrael nyugati-parti övezetében és Gázában, Libanonban, Irakban, 
Algériában stb. Nem meglepő, hogy az itteni államok sokat költenek a hadseregre. Az 
ezirányú összköltség ugyan 2005-ben lecsökkent 4,1%-ról 3,7%-ra, de így is a 
legmagasabb a fejlődő régiók között (World Bank 2009). 

Ebben a térségben a kényszerű migráció nagyon elterjedt és szorosan összefügg a 
politikai rendszerek kudarcával. A palesztin menekültek vannak a világon a 
legtöbben, az egész Közel-Kelet és Észak-Afrikai-régióban megtalálhatók. Őket 
azonban a statisztikák nem tartalmazzák, mivel nem állnak a menekültek helyzetére 
vonatkozó, 1951-es genfi konvenció védelme alatt. Ehelyett az „ENSZ 
Segítségnyújtási és Jóléti Ügynöksége” (UNRWA, UN Relief and Welfare Agency) 
nyújt nekik humanitárius támogatást, amelynek hatáskörébe kb. 4,3 millió palesztin 
menekült tartozik (UNHCR 2007a). A menekültek és menedékjogot kérők áradatát 
Irak, Szudán, Afganisztán, Libanon és Szomália állandósult konfliktusai és 
bizonytalan állapotai váltják ki, amelyek egyaránt vezetnek belföldi és nemzetközi 
vándorláshoz. Fontos fogadó vagy átmeneti ország Irán, Törökország, Szíria, Jordánia 
és Jemen.  

Az IDMC szerint 2007 folyamán ebben a régióban legalább fél millióval több új 
belföldi menekült volt az előző évi, közel kétmilliónál. Teljes számukat az év végén 
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csak a Közel-Keleten belül 2,7 millióra becsülik. A nemzetközi menekülteket is 
beleértve ez a szám ennek több mint kétszeresére, csaknem 7 millióra nő. Ugyancsak 
2007 végén a legtöbb belföldi menekült 1,7 milliós becsült összlétszámmal még 
mindig Irakban volt. 

2. Országon belüli migráció: Ahogy a világ többi részén, úgy a Közel-Keleten és 
Észak Afrikában is megfigyelhető a népesség falvakból városba való intenzív 
áramlása. A folyamat azonban nem egyirányú, jelentős a visszavándorlás és a városok 
közötti mozgás is. 

3. A migrációt befolyásoló egyéb, nem gazdasági, tényezők: Két fontos szempontot 
célszerű ebben a körben említeni: a migrációs hálózatok működését és a migrációs 
politikát. 

Migrációs hálózatok: Az országok közötti, fő migrációs hálózatok több okból 
alakultak ki: gyarmati viszony, munkaerő toborzás (vendégmunkások, családos 
áttelepülés, családegyesítés), migrációs politika (a liberális német bevándorlási 
törvény a múltban viszonylag sok menedékjogot kérőt vonzott), és a földrajzi 
közelség (például a marokkóiaké Spanyolországhoz, bár csak a fogadó ország EU-
csatlakozása és az azt követő gazdasági fellendülés után). Ilyen esetekben további 
bevándorlást ösztönöz a már letelepedettek viszonylag nagy létszáma.  

Migrációs politika: Az arab régióban folyó ki-, be- és átmenő migráció változásainak 
következtében a küldő és fogadó országok régi megkülönböztetése már nem teljesen 
tartható fenn. A küldés és a fogadás helyzetét nem lehet élesen szétválasztani, mivel a 
hagyományosan küldő országok egyúttal fogadóvá váltak. Így ma a Öböl-országok és 
Líbia kivételével mindegyiknek kétféle politikája van egymással párhuzamosan, egy 
az onnan kivándorlóknak és egy az oda érkezőknek (Fargues 2006). 

„Az arab országok között a be- és kivándorlási politika terén kisebb különbségek 
vannak, mint amennyire egy-egy ország bevándorlási politikája különbözik saját 
kivándorlási politikájától. Sommásan kifejezve, minden olyan arab ország, ahonnan 
sokan élnek külföldön, diaszpóráját szívesen mozgósítja nemzeti célok érdekében, és 
ezért a kivándorlásról aránylag pozitív képet tart fenn. Ugyanakkor mindnyájan, akár 
döntően küldők, akár döntően fogadók, a bevándorlással szemben egyre korlátozóbb 
politikát követnek. Vállalva a túlegyszerűsítés kockázatát, állíthatjuk, hogy 
egyöntetűen hajlamosak a kivándorlókat mint megoldást és a bevándorlókat mint 
problémát kezelni.” (Fargues 2006 14. old.) 

Az arab migrációs politika országonként sokkal kevésbé változékony magukkal az 
emigráns személyekkel szemben, akiket a nemzeti érdekért mozgósítható erőforrásnak 
tekint. „Az arab emigránsok szülőhazájának kormányai mind felállítottak olyan 
intézményeket – legyen az minisztérium, specializált minisztériumi osztály vagy 
ügynökség –, amelyek segítenek hivatalossá tenni a kapcsolatot az emigráns és 
származási országa között. Ezek az intézmények kétirányú tevékenységet folytatnak: 
gazdaságit és kulturálisat.” (Fargues 2006 17. old.) 
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4.2.2 A migrációt befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők a Közel-
Keleten és Észak-Afrikában 

1. Népességnövekedés. Ebben a régióban a népesség gyorsan gyarapszik. Volt idő, 
amikor a világon a leggyorsabban; a növekedési ütem az 1990-es években lassult le, 
1990 és 2005 között a teljes termékenységi ráta visszaesett 1,8 születéssel 
asszonyonként. A lakosság itt viszonylag fiatal, közelítőleg 60%-uk 24 év alatti. A 
városi lakosok száma gyorsabban nő az országos átlagnál, mivel a falusi körzetek 
népszaporulata táplálja a városokba tartó migránsok tömegét. A gyorsan növekvő 
városok irányítása egyre nagyobb kihívást jelent a lakáshiány és az elégtelen 
infrastruktúra miatt. (PRB 2001). 

2. Gazdaság. A Közel-Kelet és Észak-Afrikai-régió országai között van kis 
jövedelmű (Jemen), sok alsó-közepes (Algéria, Egyiptom, Irán, Irak, Jordánia, 
Marokkó, Szíria, Tunézia, Palesztin nyugati-parti sáv Gázával, Dzsibuti), néhány 
felső-közepes (Libanon, Líbia, Omán, Törökország) és fél tucat nagy jövedelmű is 
(Izrael és az olajra épülő gazdaságú Bahrein, Kuwait, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült 
Arab Emírségek).  

Az 1995 és 2005 közötti időszakban a gazdasági növekedés 4,1 százalékos volt, ezen 
belül 2005-ben a fejenkénti termelés növekménye 2,4 százalék (World Bank 2009). A 
nagy növekedési sebességet elősegítette az emelkedő olajár. A régióban mégis nagy 
különbség tapasztalható az olajra épülő országok és a többiek gazdasági trendje 
között: a fejenkénti jövedelem az olajtermelőknél évi átlagban 1,3%-kal csökkent, 
szemben a nem-olajtermelők 2%-os átlagnövekedésével. Ez utóbbiak növekedési 
üteme csupán az 1990-es években maradt el a fejlődő országok világátlagától (Abed 
és Davoodi 2003). 

A ingadozó gazdasági teljesítménye a következő lehetséges okoknak tulajdonítható, 
amelyek összefüggnek egymással, és különféle mértékben minden itteni országra 
jellemzők: nagy népszaporulat és kis termelékenység; akadozó politikai és intézményi 
reformok; nagy és költséges állami szektor; kevéssé hatékony és egyenlőtlen oktatási 
rendszer; alulfejlett pénzpiac; erősen korlátok közé szorított kereskedelem; a 
valutaforgalom nem megfelelő szabályozása (Abed és Davoodi 2003). 

3. Szegénység és munkanélküliség. 2002 és 2004 között a régió mély nyomorban 
élőinek aránya 20%-kal csökkent. Az anyagi jólét átlagos mértékét jól jellemzi a 
vásárlóerő alapján mért bruttó nemzeti jövedelem (Purchasing Power Parity Gross 
National Income, PPP GNI); ezzel mérve a Közel-Kelet és Észak-Afrikai-régió 
fejenkénti átlaga 2004-ben 6,080 dollár volt, jóval nagyobb, mint a Szub-Szaharai 
Afrikáé (2,000 dollár), Dél-Ázsiáé (3,140 dollár) és Kelet-Ázsiáé (5,910 dollár), de 
kisebb, mint Latin-Amerikáé és a Karibi térségé együtt (8,120 dollár), illetve Európáé 
és Közép-Ázsiáé együtt (5910 dollár). A segélyeknek közel felét speciális célokra 
tartották fenn.  

A munkanélküliségi ráta 11% körüli (World Bank 2009). A gazdaságilag inaktívak 
aránya az aktívakhoz képest (gazdasági függőségi mutató) itt a legnagyobb a világon, 
részben a lakosság korszerkezete (rengeteg gyerek) és a kevés dolgozó nő miatt (PRB 
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2001). Az összes dolgozó között a nők alig vannak többen 30%-nál, ami a világ 
összes régióját tekintve a legalacsonyabb arány (World Bank 2009). 

4. Környezeti konfliktusok. A régió katonai összecsapásai a környezetet igen nagy 
nyomás alá helyezik. Egyiptomnak a Nílus folyótól való függése már az ókorban 
ellentétekhez vezetett; a 20. század kezdetétől a Nílus vizének használatáról számos 
egyezményt kötöttek, de a növekvő igény következtében a fegyveres konfliktus 
lehetősége továbbra is fennáll. Egyiptomi és szudáni csapatok már többször 
összetűztek és mindkét ország illetékesei kijelentették, hogy a Nílus vizéhez való 
hozzáférés életbevágó nemzeti prioritás. A folyóból a legtöbb vizet Egyiptom emeli 
ki, a Nílus-völgy többi kilenc országa sokkal kevesebbet, bár nekik van egyéb 
vízforrásuk is. A Nílus vizének közel 80 százaléka Etiópiában ered, amely növelni 
akarja saját fogyasztását; ez egyiptomi részről az 1990-es évekig elutasításba ütközött, 
egészen addig a fenyegetésig, hogy vészhelyzetben katonailag is be fognak avatkozni. 
Így a Nílus az erőforrásokért való nemzetközi verseny klasszikus példájának 
tekinthető (Stroh 2004). Az Asszuáni Gát létrehozta az 500 km hosszú Nasszer-tavat, 
amelynek területe közelítőleg 5000 km2. Amikor az 1960-as években feltöltötték, 100 
ezer núbiai lakost telepítettek át máshova (Obeng 2003). 

A víz birtoklása éles ellentéteket vált ki a Palesztin Autonóm Terület és Izrael között 
is. A vízkérdés egyike az oslói egyezményből kimaradt négy pontnak, ami bizonyítja, 
hogy kezelésére a két félnek milyen nehéz tartós megoldást találnia. Ezt a problémát 
gyakran említik a Hatnapos Háború egyik fő okaként is, ami palesztinok ezreit 
kényszerítette elköltözésre a megszállt területeken belülről és kívülről egyaránt. 
Számukat ma 2,5 millió közelébe becsülik, és ezekhez még hozzáadódik közel 3,8 
millió menekült.) A Nyugati Parton és a Gázai-övezetben csak az eső és a tározók 
jelentenek számottevő vízforrásokat, ráadásul az utóbbiak közül három éppen az 
1967-es tűzszüneti vonal – az úgynevezett „Zöld Vonal” – mentén fekszik a Nyugati 
Part középső részén, Nablusztól északra, illetve Jeruzsálemtől északra és délre. Izrael 
a talajvíznek nagyjából 80%-át használja fel, ami teljes szükségletének 25%-át fedezi.  

A területet háborúi, különösen az 1990-91-es öbölháború súlyosan károsította a 
környezetet, mindenekelőtt Irakban, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában. A katonai 
műveletek felgyorsították a sivatag talajerózióját, mozgékonyabbá tették a homokot és 
gyakoribbá a por- és homokviharokat. Bebizonyosodott a széles körű radioaktív és a 
más vegyi szennyezés is. A régió háborúinak rejtett környezeti költsége óriási, bár 
számszerű mértéke nehezen becsülhető. 

5. Adaptáció. A Közel-Kelet és Észak-Afrika országainak gyenge környezetvédelmi 
intézményei és jogi keretei nem teszik lehetővé, hogy a környezeti kihívásokra 
megfelelően válaszoljanak. Vannak azonban pozitív fejlemények is egyrészt 
visszatekintve, másrészt a jelenlegi folyamatok alapján. Ilyen a Nílussal kapcsolatos 
egyezmények, Marokkó elsivatagosodás elleni akcióterve és az izraeli 
Környezetvédelmi Minisztérium tevékenysége. 

A Nílus fontossága miatt Egyiptom vízhiánnyal kapcsolatos stratégiájának nagy része 
ezzel a folyammal függ össze. Több ország együttműködési törekvései végül az 1991-
es Nílusvölgyi Kezdeményezésben (Nile Basin Initiative - NBI) öltöttek testet. A 
program meghatározza és előkészíti a víz hatékony felhasználásának projektjeit a 
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mezőgazdaság, a tervezés és irányítás, az érintettek bevonása, a 
környezetmenedzsment és a hatáskörökben való megegyezés területén. Az összes 
nílusmenti ország kooperációja tehát a gazdasági fejlődés és a politikai integráció 
javításával az adaptáció új lehetőségeit teremti meg.  

2002-ben Marokkó az ENSZ sivatagosodás elleni egyezményének keretében 
előterjesztett egy Nemzeti Akciótervet abból a célból, hogy elősegítse az egyes 
szektorok programjai közötti összhang megteremtését, támogasson fejlesztési 
projekteket, ösztönözze a bevétellel járó kezdeményezéseket, enyhítve mindezzel az 
aszály hatásait, valamint fejlesztve a tudást és a megfigyelő rendszereket.  

Izraelben a Környezetvédelmi Minisztérium számos témáért felelős, amelyek közül 
kiemelendők a következők: agroökológia, a levegő minősége, biológiai sokféleség, 
környezeti oktatás, környezetbarát technikák, környezetkímélő építkezés, veszélyes 
anyagok kezelése, az ipar környezeti hatásai, nemzetközi együttműködés, tengeri és 
tengerparti környezet, tervezés és hatásfelmérés, újrahasznosítás, folyók, szilárd 
hulladékok, fenntartható fejlődés, szállítás, víz és szennyvíz. 

A Negev-sivatag Izrael területének majdnem 60%-át teszi ki, lakosságának viszont 
csupán 8%-át. Az újraerdősítésére tett izraeli kormányerőfeszítések sok országban 
szolgálnak példaként. A Negev izraeli parasztjainak helyzete nem annyira 
problematikus, mint a beduinoké, akiknek életfeltételeit az izraeli környezetpolitika 
alapvetően megváltoztatta. A vízhiánnyal együtt ez olyan komoly következményekkel 
járt rájuk, hogy a Negevben megszaporodott mind a be- mind a kiköltözők száma. 

Klíma-adaptáció és agrárproduktivitás a Közel-Keleten és Észak-Afrikában: Közel-
Keleten és Észak-Afrikában a lakosság 40%-a vidéki területen lakik, ahol a 
szegénységi mutatók folyamatosan magasak, 7 millióan kevesebb, mint napi 1 
dollárból élnek. A vidéki szegénység a térségben csapadékra épülő száraz területeken 
koncentrálódik, ahol a pásztorkodás (elsősorban bárány) és a megművelt földeken – 
szezonális vándormunkásokra épülő – takarmány-termesztés a jellemző. 2001-ben a 
térség 34%-a volt mezőgazdasági terület, ennek 38%-a volt önözött terület. (FAO 
2007) Közel-Kelet és Észak-Afrika területe szinte teljes egészében szárazságnak van 
kitéve. Ezért a vízzel kapcsolatos kérdések (ivóvíz, vízszennyezés, öntözés, stb.) alap-
problémának tekinthetők. A térség országainak (legalábbis amelyekről vannak adatok) 
többségében – Egyiptomot kivéve – az agrárproduktivitás jelentős visszaesésével kell 
számolni a következő évtizedekben. 

Az agrárszektor adaptációs kapacitásának növelésére számos megoldás született. Ezek 
részben túlmutatnak az agrárium igényein, illetve egyéb problémák megoldását és 
céljuknak tekintik.  

A környezet állapotának romlásához vezető folyamatok és a lehetséges kiutak jórészt 
ismertek. Ilyenek a száraz területeket érintő alábbi vízgazdálkodási intézkedések: a 
vízellátás nettó növelése különféle technikai megoldásokkal, a felhasználás 
hatékonyságának javítása, és a meglévő vizek – különösen a szennyvíz – 
újrahasznosítása. A konkrét intézkedéseket hasznosítható koncepciók segítik és már 
létező megoldások igazolják. Ilyen a szíriai Aleppoban létesült „víz-betakarító” 
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medence. (lásd 15. ábra) A létesítményt az ICARDIA (International Center For 
Agricultural Research In The Dry Areas) üzemelteti. 

15. ábra  „Víz-betakarító” medence a szíriai Aleppoban 

 
Forrás: FAO 2007 19.old. 

 

Szintén a vízellátáshoz kapcsolódik Egyiptom legnagyobb fejlesztési programjainak 
egyike az „Új Völgy Projekt”. Ennek célja egy második völgy kialakítása a nyugati 
sivatagban, amivel 2017-ig az ország lakható területe a mai 5%-ról megnőne 25%-ra 
(UNEP 2006). Ha a völgy elkészül, a Nasszer-tó vize átfolyik majd a Toshka-tavakon 
a Paris és a Kharga oázisig, közben ellátva akár 3 millió új odaköltözőt (Kjeilen 
2007). Egyiptom délnyugati része egyike Afrika legforróbb vidékeinek, és bár a talaj 
itt jó minőségű, az öntözéstől valószínűleg szikesedni fog és a nagy tófelületeken 
pedig igen erős lesz a párolgás. 

A Közel-Keleten és Észak-Afrikában a Föld többi térségéhez viszonyítva kitüntetett 
fontosságú az országok közötti együttműködés. A „Száraz Területek Kezelését 
Szolgáló Regionális Kezdeményezést” (Regional Initiative for Dryland Management) 
Egyiptom, Izrael, Jordánia, a Palesztin Nemzeti Hatóság és Tunézia közötti technikai 
együttműködés fejlesztésre alapították 1996-ban. A 10 éves program jelentős 
mértékbe hozzájárult a térség – egymással konfliktusban álló – országainak 
párbeszédéhez és a környezetromlás mérsékléséhez. Számos jelentős eredmény között 
említést érdemelnek a regionális kapacitás-bővítő workshopok és az országokon belüli 
oktatási programok.  

4.2.3 A migrációt növelő környezeti hatások a Közel-Keleten és Észak-
Afrikában 

1. Szárazság. Észak-Afrika a Föld egyik legszárazabb területe, ahol a csapadék mind 
időben, mind térben erősen ingadozik, és ahol rendszeresen fellép az aszály. 
Algériának, Marokkónak és Tunéziának 1980-1993 között 6-7 igen csapadékszegény 
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éve volt, Marokkó időjárására pedig az elmúlt évszázadban átlag háromévenként az 
aszály volt jellemző (Swearingen és Bencherifa 1996). 

Az aszály veszélye azzal egyidőben nőtt meg, hogy a gabonatermelést kiterjesztették a 
szárazabb füves területekre, és a vetésforgóban a földet rövidebb ideig hagyták 
parlagon. Ezt a folyamatot még a gyarmati korszakban indította el a nagyarányú 
földkisajátítás és a parasztok elűzése a kis termékenységű földekre. Közrejátszott 
ebben az is, hogy a gabonatermelést több országban is központilag ösztönözték, mivel 
a népesség gyors szaporodásával megugrott az élelem iránti igény (Swearingen és 
Bencherifa 1996). 

Az aszálynak Észak-Afrikában komoly társadalmi-gazdasági jelentősége van, mert itt 
a gabonát főleg öntözés nélkül termesztik. 1997-ben Algéria gabonatermése 
meredeken csökkent a súlyos csapadékhiány miatt. Marokkóban az 1992-es, 1995-ös 
és 1997-es mezőgazdasági tevékenység veszteséges volt. Az aszály ezen kívül tetézi a 
túllegeltetés káros hatásait is, mivel a természetes növénytakaró és a talaj pusztulását 
gyorsítja. Az 1980-as évtized során a Nílus völgye és deltája szenvedett leginkább, a 
terméskiesésen és a halászat veszteségein túl attól is, hogy a Nasszer-tó apadásával az 
úgyis nehéz öntözési körülmények tovább romlottak. Szudánban és a Száhel-
övezetben többszázezer embert sújtott éhínség, fertőző betegségek és kitelepítés. 

2. Talaj minőségének romlása és elsivatagosodás. A régió országai többségének 
földje száraz és hajlamos a folyamatos lepusztulásra és elsivatagosodásra. Az elmúlt 
húsz évben a népesség megduplázódása, helytelen művelési módok alkalmazása, 
tervezetlen városfejlesztés és intézményi hibák a földhasználat széles körű 
változásához és a talaj erőforrásainak leromlásához vezettek. Az Arab-félszigeten a 
csökkent minőségű terület arányát 89,6%-ra becsülik, a sivatagosodással szemben 
kevéssé ellenálló területét pedig majdnem 50%-ra (ACSAD et al. 2004). Nagy veszély 
még a szikesedés, valamint a szél és a víz okozta erózió. 

3. Urbanizáció. Észak-Afrika lakosainak 64%-a kisebb-nagyobb városokban él, és 
ezzel ez a terület Afrikán belül a legurbanizáltabb. Országai között az urbanizáció 
mértéke eltérő, a szudáni 36%-tól a nyugat-szaharai 95%-ig. Egy becslés szerint 2015-
re az Észak-Afrikaiak 70%-a fog városban lakni (UNCHS 2001). 

A gyors urbanizáció, a városi lakosság elnyomorodása, a szervezetlenül letelepedők 
nyomornegyedeinek terjeszkedése, a közszolgáltatások hiánya és a termőföldek 
elfoglalása Észak-Afrikában nem elhanyagolható környezeti és társadalmi problémát 
jelent. A vízzel és higiéniai rendszerekkel való ellátottság Észak-Afrikában jobb, mint 
több más afrikai körzetben, de egyenetlen eloszlású, és a városi központok 
szegényebb lakosainak nagy része nem jut hozzá a megfelelő szolgáltatásokhoz. 

Az 1990-es évek során a nyomornegyedek lakóinak száma Jemenben csaknem 
megduplázódott, Libanonban, Jordániában, Irakban és Szíriában pedig a 
növekményük 15-30% közötti volt (UN-HABITAT 2003). A gyors urbanizáció 
további következményei a természeti erőforrások kimerülése, a folyamatosan növekvő 
víz- és energiaigény, a hulladékkezelési nehézségek és a levegő minőségének romlása. 
Palesztinában és Irakban az elnyomorodás körülményeinek kialakulásához 
hozzájárultak a katonai konfliktusok is. 
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4. Vízzel kapcsolatos problémák. Az Észak-Afrikát a szárazság uralja, kiterjedt 
sivatagokkal, kivétel mindössze Dél-Szudán néhány része és egy keskeny sáv a 
Földközi-tenger mentén, ahol az éghajlat nedvesebb. Fontos kérdés tehát, hogy a 
háztartásoknak, a mezőgazdaságnak és az iparnak mennyi édesvíz áll rendelkezésre. 
Újabban a víz minőségromlása is problémát okoz, mivel fejletlenek az öntözési 
módszerek és a háztartási és ipari hulladékok kezelése is. 

16. ábra  Rendelkezésre álló egy főre jutó édesvíz mennyiség a Közel-Keleten 
 és Észak-Afrikában 2000-2030 között 

 
Forrás: Fargues 2008 18.old. 

 

A régióban az infrastruktúra viszonylag fejlett. Vízből azonban a szükséglethez képest 
itt van legkevesebb a világon. Ráadásul a helyzet egyre romlik, a Világbank becslése 
szerint ha nem térnek át hatékonyabb vízgazdálkodási módszerekre, 2050 körül a 
fejenkénti mennyiség átlagosan legalább 50%-kal még kevesebb lesz, súlyos 
társadalmi és gazdasági következményekkel (World Bank 2007). A számottevő városi 
igények dacára a legnagyobb fogyasztó az összes szektor közül a mezőgazdaság, az 
összes felhasznált víz több mint 80%-ával. A növekvő kereslet kielégítésére már a 
föld mélyén fekvő vízrétegeket is kitermelik. 

Észak-Afrikában is tipikus jelenség, hogy rövid, de intenzív eső után a felszíni 
vízfolyások mentén igen gyorsan kialakuló árhullám söpör végig, elsodorva a talaj 
egy részét különösen azokon a helyeken, ahol a lejtőkről a természetes növénytakarót 
eltávolították (Swearingen és Bencherifa 1966). Egyiptomban ezeket gyakran kíséri 
iszaphullám, amelynek még katasztrofálisabb hatása lehet (Nemec 1991). Az 
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5. Tengerparti ökoszisztémák romlása. 
zónáinak legaggasztóbb jelensége az a hatás, amit a gyorsan fejl
és az ipar gyakorol rájuk, kombinálva a népesség szintén gyors szaporodásával 
(UNEP 1997). Leginkább romboló hatásúak a partmenti olajfinomítók és petrokémiai 
üzemek. A tengeri környezetet a mez
terheli szerves vegyületekkel, azon kívül, nagy veszélyt jelent a kiömlött olaj és egyéb 
vegyi szennyezés. A Hormuzi-szoroson évente több mint 25 ezer tankhajó halad át a 
Föld teljes olajexportjának kb. 60%
ballasztvízzel minden évben körülbelül 
További olaj- és vegyi szennyezést okoznak a régió háborúi és a fegyveres 
konfliktusai. Mindez egyértelműen éreztetni hatását a tengerpart fizikai és biológiai 
minőségére és stabilitására.  

4.2.4 A környezeti migráció t

Az Észak-Afrikából vagy azon keresztül érkez
migrációra az Európai Unió úgy reagált, hogy megpróbálta saját korlátozó politikáját 
“áthelyezni” magukba az Észak
bevándorlást törvényileg akadályozzák, és er
tartók másik átmeneti zónája Törökország, amelyen át politikai és egyéb menekültek 
is próbálkoznak a szokásos migránsokon kívül (FIDH 2007). Igen va
a két fő irány a jövőben erősödni fog.

17. ábra  A munkaképes korú népesség Közel
 és az EU

Forrás: UNDP 2007 idézi: Fargues 2008 6.old.
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A környezeti migráció alakulását a Közel-Keleten és Észak-Afrikában – mint ahogy a 
többi kontinensen is – az alapvető globális és regionális trendek, illetve a 
környezetromlással szemben sérülékeny népesség nagysága, a környezet állapota és 
az adaptáció sajátosságai határozzák meg.  

A migrációt befolyásoló legfontosabb tényezők közé tartozik a migrációra képes 
népesség száma és a legfőbb vonzerőt jelentő Európa munkaképes korú népességének 
alakulása. Ezt a trendet a 2000-2030 évekre a 16. ábra mutatja. A jelek arra mutatnak, 
hogy Európa vonzereje a következő évtizedekben növekedni fog. 

18. ábra  A Nílus deltája jelenleg és 1 m tengerszintemelkedés esetén 

 
Forrás: UNEP honlap13  

 

Várhatóan a vízhiány és élelmiszerellátási problémák állandósulnak, ahol politikai 
vagy egyéb konfliktusokkal társulnak, ott jelentősen romlani fognak az életfeltételek. 
Mindez számottevően növeli majd az elvándorlók számát. A rendelkezésre álló egy 
főre jutó édesvíz mennyiség alakulását a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 2000-
                                                      

13 http://www.unep.org/dewa/Africa/publications/AEO-1/038.htm  látogatva: 2011. 02. 05. 
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2030 között a 17. ábra mutatja. Az ábrából kitűnik, hogy Mauritánia, Törökország és 
Irak kivételével kb. 2020-tól mindegyik ország súlyos vízellátási problémákkal néz 
szembe.  

A tengerszintemelkedés, a nagy ipari létesítmények területfoglalásai, a szárazság, a 
vízproblémák és az elsivatagosodás szintén hozzájárul majd a következő évtizedek 
migrációjának növekedéséhez. A fentieken kívül további nehézségekkel is szembe 
kell nézni a térségben. Íme két további példa ezekre. 

A Nílus deltájának elárasztása: Komoly aggodalomra ad okot mind a parti 
települések, mind a természetes élőhelyek védtelensége miatt a tengerszint 
emelkedése és a sós víz beszivárgása a térségben. A Nílus deltájának változásait 1 m 
tengerszintemelkedés esetén a 13. ábra mutatja. 

A tengerszint emelkedése és a Nílus-delta elárasztása több nagyvárost (pl. Alexandria) 
is érint. Előzetes becslések szerint a tengerszint emelkedése csak Egyiptomban 12 
millió parti lakost fenyeget, miközben a szárazságtól és más klímaváltozásra 
visszavezethet környezetváltozástól legalább 50 millióan szenvednek majd (Myers 
2001). Mindez fokozatosan készteti elköltözésre az ittlakókat. 

Kitelepítések területfejlesztések miatt:. Szemben Ázsiával, Afrikával és Latin-
Amerikával, a közel-keleti és észak-afrikai fejlesztések miatti kitelepítésekről 
viszonylag kevés publikáció jelent meg. Pedig az infrastruktúra fejlesztések és 
helyreállítások miatti kitelepítések a városokban (ahogy Libanon és Egyiptom 
esetében is tapasztalható) a jövőben várhatóan egyre gyakoribbak lesznek. A vidéki 
kitelepítések gyakran a víz- és energiaellátás biztosításához, vagyis duzzasztógátak 
építéséhez, kapcsolódnak és várhatóan ez így lesz a jövőben is. Ez történt a 
törökországi Ilisu esetében, ahol is 185 kurd települést árasztott el a víz és kb. 55-65 
ezer embert kellett kiköltöztetni (Cernea et al. 2008) és a jemeni “Taiz Municipal and 
Flood Protection Project” esetében is (Al-Ali, Nadje 2004). A térség területfejlesztési 
programjai egyértelműen a kitelepítések állandósulását jelzik előre.  

Részben a klímaváltozásra, részben az emberi tevékenységre visszavezethető 
környezetromlás esetében (elsivatagosodás, vízhiány) is arra lehet számítani, hogy a 
migrációs hatás erősebb lesz. Ezzel egyidőben azért tartósan lehet arra, számítani, 
hogy az ebben a térségben lakók számára a migrációs hagyományok sokkal 
gyengébbek mint a Szub-Szaharai Afrikában, ezért sokan továbbra is nehezen hagyják 
el otthonaikat. 

4.2.5 Esettanulmány: Egyiptom 

Egyiptom Afrika északkeleti csücskében fekszik. Területe egymillió km2, lakosainak 
száma kb. 80 millió,többségük a tengerpart közelében a Nílus deltájában vagy feljebb 
a Nílus mentén él, ahol a talaj viszonylag termékeny. A lakosság 32,2%-a 14 éven 
aluli. Az ország hat fő agroökológiai zónára osztható, amelyek a következők: 1) A 
Nílus völgye, beleértve Közép- és Felső-Egyiptom termékeny, hordalékos talajú 
területét, ahol az öntözővíz elsődleges forrása maga a folyó. A mezőgazdasági 
termelés a deltán kívül döntően ebben a zónában összpontosul; 2) A Nílus-delta, ahol 
szintén főleg a Nílusból öntöznek. Itt és a Nílus-völgyben együtt a mezőgazdasági 
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termelésre alkalmas földek összterülete 2,7 millió hektár. A talaj mindkét zónában 
hordalékos jellegű; 3) A sivatagtól visszaszerzett területek a Nílus-völgy szélein, ahol 
öntözni csak a talajvízzel lehet; 4) Az északi tengerpart, amely északnyugattól a Sinai-
félszigetig húzódik. Innen a talajvíz mennyiségéről és felhasználásának mértékéről 
nincsenek megbízható adataink; 5) A Sinai-félsziget belseje és a Keleti Sivatag, ahol 
az öntözés alapja szintén elsősorban a talajvíz; és 6) A Nyugati Sivatag, amely 
magában foglalja az oázisokat és a kieső déli részeket. Itt a talajvizet a núbiai 
homokkő és karbonátos kőzetek földalatti vízkészleteiből emelik ki. Ez a kb. 680 650 
km2-es zóna alkotja Egyiptom területének kétharmadát. 

Egyiptom sivatagos típusú éghajlatát forró, száraz nyár és enyhe tél jellemzi; az éves 
csapadékmennyiség igen kevés, északon 200 mm, délen nullánál alig több. Az édesvíz 
egyetlen forrása a Nílus, „Egyiptom életfenntartó vére” (EIA 2003). Ugyanez a folyó 
az ország energiaellátásából is kb. 20%-kal részesedik, és fontos szerepe van a 
szállításban. Egyiptom fejlődése régen és ma egyaránt erősen összefügg a Nílussal. A 
Humán Fejlettségi Index alapján 182 ország között Egyiptom a 123. helyen áll. Ez egy 
hellyel rosszabb, mint az előző évben. (UNDP 2009) 

Egyiptomnak sokféle környezeti problémával kell szembenéznie, amelyek gyakran 
egymáshoz kapcsolódnak. A sivatag terjedése növeli a vízhiányt és a homokviharok 
gyakoriságát. Az Asszuáni Gát alatt szikesedik a talaj, de kevés egyéb vízforrása van a 
mezőgazdaság növekvő öntözött területeihez. A vizeket szennyezik az olajon kívül a 
mezőgazdasági vegyszerek, a levegőt pedig – különösen Kairó környékén – az ipar, a 
gépjárművek kipufogógázai, a szemétégetés és a sivatagból felszálló homok. A 
tengerszint emelkedésével a part talajába só szivárog be, a parti városokat pedig 
elöntés fenyegeti (EIA 2003). A feljegyzések szerint az egyiptomiakra legnagyobb 
hatással az áradások vannak. Az erózió fontos kiváltó tényezője a lehulló csapadék, és 
a talaj pusztulásához az árvizek szintén hozzájárulnak, különösen a száraz területeken.  

Egyiptom a klímaváltozásra különösen érzékeny, mivel elsődleges vízszolgáltatóként 
a Nílustól függ, mezőgazdasága a hagyományokon alapul, és hosszú tengerpartja 
máris ki van téve az egyre intenzívebbé váló fejlesztés és az erózió hatásainak. 
Területének 97%-a sivatag, mindössze 5%-a lakott, és gazdálkodásra kevesebb mint 
4%-a alkalmas. Mindezek következtében a lakott részeken – vagyis a tengerparti 
zónákban és a Nílus mentén – igen nagy a népsűrűség, néhány helyen a Nílus mellett 
1000 fő/km2-nél is nagyobb.  

1. Egyiptomi migráció. Az országban a migráció több típusa is megfigyelhető. 

Migráció a keleti és a nyugati deltában: A Nílus-delta keleti és nyugati részébe 
folyamatos a beköltözés. Okaik között elsősorban a munkanélküliség, a szegénység és 
eredeti lakóhelyük, főleg Kairó, Beheira, Kafr El-Sheikh és Qalioubia, túlnépesedése 
szerepel. Mivel e két célkörzet nélkülözi az elegendő ivóvizet és infrastruktúrát, 
éppúgy, mint a közszolgáltatásokat, iskolákat, egészségügyi ellátást és megfelelően 
működő csatornahálózatot, sokan továbbköltöznek vagy visszatérnek eredeti 
lakóhelyükre. 

A Nyugati-deltába érkezők többnyire olyan parasztok, akiket egy 1996-os földtörvény 
kedvezőtlenül érintett, megkönnyítve a földbirtokosoknak a bérbe adott föld 
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visszavételét a bérlőktől. Ez utóbbiak így föld nélkül maradtak, és gyakran hatóságilag 
telepítik át őket. Ugyanakkor a kormány nem gondoskodik arról, hogy az ott 
letelepedetteknek megfelelő életfeltételeket biztosítson. Az építkezésben és az 
infrastruktúra kialakításában a Nemzetközi Mezőgazdaság Fejlesztési Alap 
(International Fund for Agricultural Development) támogatja a letelepedőket. 

Vizet az egész Keleti-delta az igen erősen szennyezett Szalam-Csatornából kap. Tiszta 
víz hiányában a földek öntözését abból a Bakh-El-Bakar csatornából oldják meg, 
amely óriási mennyiségben hordozza a fővárosi gyárak és háztartások 
hulladékanyagát. Ugyanebben a csatornában halivadékokat is nevelnek. A helyzet 
mára oly mértékben leromlott, hogy néhány élelmes kereskedő rendszeresen átruccan 
jobban ellátott kikötőkbe (mint amilyen Port Said), és onnan hozza hordókban a vizet 
eladni. 

Migráció az Északi Tavak vidékéről: Az Északi Tavak (Manzala, Maryout, Edkou és 
Borollos) haltenyésztő telepei egyre szennyezettebbek a mezőgazdasági hulladékoktól 
és a szennycsatornák tartalmától. Következésképp az ott termelt hal minősége és 
mennyisége egyre rosszabb, mert csak a szennyezést jól tűrő halak maradnak életben. 
Minthogy az ilyen halak olcsók, a halászok jövedelme csökken, így sokuknak jobb 
lehetőség után kell néznie; így próbálkozhatnak értékesebb halakkal a dél-egyiptomi 
Nasszer tavon. Néhányan Kairóba mennek, hogy ott egész más tevékenységre térjenek 
át, mások a tágabb környék, azaz Eritrea, Szomália, Etiópia és Szudán egyéb vizein 
folytatják mesterségüket, kitéve annak, hogy letartóztatja őket a határőrség. Egyes 
csoportjaik megkísérlik az átszökést Európába, ahol a célpontjuk elsősorban Málta és 
Olaszország. 

Migráció a Nílus deltájából és völgyéből: Az ország lakóinak döntő többségét 
befogadó Nílus-delta és Nílus-völgy relatív vízszegénysége szintén nagy kihívást 
jelentő környezeti kérdés, tekintettel arra, hogy Egyiptom népessége igen gyorsan nő. 
A folyó vizéből minden évben ugyanannyit lehet felhasználni, ami nem elég az egyre 
több embernek, különösen mert földjeik elavult öntözési módszerei is rengeteg vizet 
folyatnak el. 

Migráció a nyugati és a keleti sivatagból: A nyugati sivatag homokdűnéi néhány falut 
– mint a régi Ganahot és Moschée-t a Kharga Oázisban – már teljesen eltüntettek, 
eredeti lakosaik körében elköltözési hullámot váltva ki. Ugyanez következett be a 
keleti sivatagban az Ababda nevű törzzsel is, amelynek tagjai a körzetet a 
homokdűnék és az aszályok miatt mind egy szálig elhagyták. 

Kivándorlás. Az 1960-as évek közepétől a politikai, gazdasági és társadalmi 
változások sok egyiptomit késztettek állandó letelepedésre az USÁ-ban és az európai 
országokban. Az egyiptomi statisztikai hivatal (Central Agency for Public 
Mobilisation and Statistics) 2001-es becslése szerint az arab országokba 1,9 millió 
egyiptomi időszakos munkavállaló dolgozott (CAPMAS 2001), míg a nem-arab 
országokba a 60-as évek óta végleg elköltözött egyiptomi kivándorlók száma több, 
mint 0,8 millió fő. Kb. 80%-uk öt országban összpontosul: az USÁ-ban, Kanadában, 
Olaszországban, Ausztráliában és Görögországban (Zohry-Harrell-Bond 2003). A 
törvénytelen migrációról természetesen nincsenek konkrét vagy megbízható adatok. 
Mindazonáltal az elmúlt években több száz olyan egyiptomit fogtak már el, akik 
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Olaszországot, Máltát vagy Spanyolországot akarták illegálisan elérni a Földközi-
tengeren át. A róluk szóló információ forrásai rendszerint a hírlapok, de valódi 
statisztikákkal erről a jelenségről nem rendelkezünk. Amikor letartóztatják őket, a 
legtöbbjük fő indítékként a nincstelenségre és a munkanélküliségre hivatkozik. 

Egyiptom migrációs politikája: Az ország alkotmánya kimondja, hogy az egyiptomi 
állampolgárok jogosultak kivándorolni állandó vagy ideiglenes jelleggel. A külföldre 
távozott egyiptomiak anyaországukkal való kapcsolattartását bátorítandó, a törvény 
megengedi, hogy egyidejűleg más állampolgárságot is viseljenek, szociális segélyt és 
nyugdíjat vegyenek fel, külföldön is kiállíttathassák egyiptomi útlevelüket, 
Egyiptomban lévő befektetéseik mentesek legyenek bizonyos adóktól és más 
járadékoktól, valamint ha otthon állami alkalmazottak voltak, munkahelyüket két éven 
belül hazatérve visszakapják. A munkavállalási céllal távozottak többségéről 
feltételezik, hogy előbb-utóbb vissza fog költözni; ennek ellenére évenként többezren 
vándorolnak ki különféle arab országokba. Európába vagy Észak-Amerikába a 
végleges odatelepedés szándékával, többnyire jól képzett szakemberek, leginkább 
orvosok, mérnökök és tanárok költöznek (Zohry 2007). 

2. Környezeti problémák és válsággócok Egyiptomban. A jövőben Egyiptom két 
legnagyobb környezeti problémája a vízhiány és a tengerszint emelkedése lesz, bár a 
környezetromlás egyéb területei sem lényegtelenek. A két nagy probléma bármelyike 
okozhat konfliktusokat és tömeges migrációt. 

Vízhiány az egész országban: A Nílus vizének legnagyobb részét az egyiptomiak 
használják fel. Bár a folyóvölgy többi országára sokkal kevesebb jut, és nekik vannak 
más vízforrásaik is, Etiópia – amelynek területén a Nílus víztömegének 85%-a ered – 
növelni akarja saját részesedését. Ezért a Nílus klasszikus esete az erőforrásokért 
folyó nemzetközi versenynek. A Nílus-völgy országai között konfliktust okoz, hogy a 
vízből ki, mennyit és hogyan (az egyiptomiak öntözési módszerei a legtöbb 
partnerország kritikája szerint pazarlóak és szennyezik a folyó vizét) fogyasszon. Ezt 
a konfliktust nem lehet figyelmen kívül hagyni, kiváltképp mert következményekkel 
járhat a parasztokra és jövőbeli tevékenységükre. 

Minden Nílusra vonatkozó egyezmény és területfejlesztés ellenére az egyiptomiaknak 
azért nincs elég vizük, mert az ország népessége gyorsan növekszik. Különösen ha az 
„elég víz” fogalmába beleértjük, hogy ami rendelkezésre áll, az ivásra és öntözésre 
alkalmas legyen. Sajnos az egyiptomiak régóta notórius vízszennyezők: a Nílus és 
csatornái az elmúlt évtizedekben rengeteg ipari, mezőgazdasági és háztartási 
hulladékot voltak kénytelenek befogadni. A vízhiányt súlyosbította a kevéssé 
hatékony, gravitáción alapuló hagyományos öntözés, az öntöző- és vízlevezető 
csatornahálózat nem megfelelő karbantartása és a talajvízzel való rablógazdálkodás 
kiváltképp a sivatagról nemrég elhódított részeken. Ugyanitt a felhasználható víz 
mennyisége tovább csökken a növekvő sótartalom miatt is. 

A földminőség leromlása: A földminőség romlásának Egyiptomban több oka van. A 
Nílus-völgy és a Delta öntözött termőföldjei szikedesnek, csakúgy, mint a sivatagtól 
újonnan visszanyert területek. A talaj szennyezése a hetvenes években kezdődött, 
amikor az Asszuáni Gát építése után a parasztok túl sok nitrogéntartalmú műtrágyát 
használtak. A Delta és a Nílus-völgy talajából sok tápanyag eltűnt az évenként 
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többszöri aratás, a fenntarthatatlan öntözési vízgazdálkodás és általában a nem 
megfelelő földművelési gyakorlat miatt. Az addig minden évben lerakódó, termékeny 
üledék mennyiségét a gát építése maga is csökkentette, így a talaj szerves 
összetevőinek, és más tápanyagainak nagy része elveszett. Ráadásul a felszíni 
vízfolyásokba egyre több szennyvíz és ipari hulladék szivárgott be, nem utolsósorban 
azért, mert a rájuk vonatkozó hatósági szabályokat igen erélytelenül érvényesítették. 

Szélerózió: Egyiptomban a talaj leromlásának további oka a szél által okozott erózió, 
ami az ország teljes területének kb. 90%-át érinti. Mivel a szélerózió folytán a felszíni 
talajréteg mozdul el, a jelenség kedvezőtlenül érinti a mezőgazdaságot, a falusi és 
városi településeket, az utakon folyó közlekedést és az emberek egészségét is. A 
szélerózió miatt a Nyugati-sivatag oázisaiban a talajvesztés átlagos üteme 4,5 és 66,9 
tonna/hektár/év között váltakozik és a talaj termékenysége az eredeti állapothoz 
képest kb. 25%-kal csökkent (Hegazi 2005). 

A városok terjeszkedése: A városok területfoglalását részben a fizikai terjeszkedés, 
részben pedig az ipari üzemek és infrastrukturális létesítmények építése váltotta ki. A 
városi területfoglalás leállítására 1996-ban kiadtak egy tiltó rendeletet, ami valóban 
hatásos volt, de valószínűleg már túl későn.  

Kairó nyomornegyedei a társadalmi és infrastrukturális problémák (beleértve az 
alacsony színvonalú vagy egyáltalán nem működő iskolákat) mellett az ivóvíz és a 
tiszta levegő hiányától is szenvednek. Ezért az itt lakók előbb-utóbb nagy eséllyel 
döntenek ismét a távozás mellett abban a reményben, hogy máshol jobb 
körülményeket találnak. 

Egyik legnagyobb nyomornegyed a Doweika, amit az USAID a következőképp mutat 
be: „Doweikának 64 ezer lakosa van. Teljesíti az Egyesült Nemzetek városi 
nyomornegyedet definiáló kritériumait: nem lehet ivóvízhez jutni, nincs zárt 
csatornarendszer, az emberek élettere túlzsúfolt (szobánként átlagosan 4,3 fő), sok 
épület le van pusztulva, néhányan sátorban laknak. A közszolgáltatások nem érhetők 
el, kevés az iskola és az olyan hely, ahol közösségi élet folyhatna. Általános a 
munkanélküliség, a létező munkalehetőségek sem tekinthetők rendszeresnek és 
balesetbiztonsági szempontból megfelelőnek. A legtöbb férfi mint csempekészítő, 
kőfaragó, ács, autó-, vízvezeték- vagy egyéb szerelő dolgozik. Orvosi területen egész 
Doweikának egyetlen állami rendelőintézete van, ahol az alapvető egészségügyi 
szolgáltatások elérhetők.” (USAID 2007 4.old.) 

3. Egyiptom alkalmazkodási stratégiái. A Nílus és a környékbeliek küzdelme a 
történelem hajnala óta folyik. Egyiptomban gátak szolgálják az emberi szükségleteket 
már legalább 5000 éve. Az első öntözőrendszerek és gátak építési idejéről nincsenek 
pontos feljegyzések. Első említésük i. e. 3400-ból való, amikor Menesz fáraó – Alsó- 
és Felső-Egyiptom egyesítője – csatornákat és vízelvezetőárkokat építtetett. Az első 
aszuáni gát 1899 és 1902 között épült, négy zsilippel a hajók áteresztésére. Azóta 
többször bővítették, mai állapotát1959-ben kezdték építeni és 1970-ben készült el, a 
tetején 3829 m hosszú, a talpán 1000 m széles, magassága a folyóágytól számítva 111 
m. Az általa kiszolgált vízierőmű kapacitása 2100 MW. Fölötte húzódik az 500 km 
hosszú Nasszer-tó, amelyből 200 km átnyúlik Szudánba is. 



84 

A Nagy Gát már építése közben vitákat váltott ki, és maradtak bírálói elkészülte után 
is. Több váddal illeték: az alatta fekvő szakaszon a hordalékmentes vízáram pusztítja a 
zárógátakat és hídlábakat, a lecsökkent folyószint miatt a torkolat közelében felkúszik 
a sósvíz a Földközi-tengerből, elszikesítve a delta termőtalaját, a gát fölött pedig a 
Nasszer-tó hatására megemelkedett a talajvíz, ami bizonyos helyeken szintén 
szikesedést okoz. A gát védelmezői továbbra is azt állítják, hogy a megbízható 
vízhozam és elektromos áram fejében ezeket a káros hatásokat érdemes elviselni, és 
emlékeztetnek arra, hogy a gát nélkül Egyiptom súlyos vízhiánytól szenvedett volna 
1984 és 88 között (Encyclopaedia Britannica Online 2009). 

Az alkalmazkodás nem egyértelműen pozitívnak értékelt eleme a kormánynak a 
művelhető terület kiterjesztésére irányuló terve, miszerint 2017-ig több mint 1,4 millió 
hektárt tesznek a mezőgazdaság számára használhatóvá tenni Egyiptom számos 
körzetében. A tervből 226 800 hektárt képvisel a Toshka projekt (UNEP 2006). A 
szomszéd országok nem nézik jó szemmel a projektet, és bírálatukat alátámasztják 
azok a műholdképek, amelyeken a Toshka-tavak szintje folyamatosan süllyedt a 21. 
század kezdete óta tartó aszály miatt. De a terv Egyiptomon belül is ellenzést vált ki, 
mert erősen vízigényes mezőgazdaságot vezetne be az ország legforróbb részén. A 
kormány azzal érvel, hogy a terv megvalósítható az 1959-es Nílus-egyezményben 
Egyiptomnak kiszabott, 55 milliárd m3-es kvótán belül (WTN 2007). 

1997 júniusában az egyiptomi államelnök létrehozta az ország első környezetvédelmi 
minisztériumát. Tevékenysége – partnerviszonyban az országos és nemzetközi 
fejlesztési ügynökségekkel – főleg arra összpontosul, hogy meghatározza a 
környezettel kapcsolatos politikát, azon belül megszabja a prioritásokat, és 
megvalósítsa a fenntartható fejlődés érdekében született kezdeményezéseket. A 
Környezetvédelmi Törvény értelmében az 1982-től működő “Egyptian Environmental 
Affairs Agency” (EEAA) (Egyiptomi Környezeti Ügyek Ügynökség) új hivatali 
szerkezettel új felhatalmazásokat kapott; központi szinten azóta ez a hivatal a 
környezetvédelmi minisztérium végrehajtó szerve. 

4. A környezeti migráció forgatókönyvei Egyiptomban. A környezeti migráció 
jövőre vonatkozó forgatókönyveit a környezeti tényezők közül alapvetően a 
vízellátással és a tengerszint emelkedéssel kapcsolatos problémák határozzák meg.  

Az előrejelzések szerint a vízforrások évenként egy főre jutó megújulóképes hozama a 
mai, eleve alacsony, 900 m3-ről 2025-ig 600 m3-re csökkenhet. A szomszédos 
Szudánban a csökkenés szintén számottevő, 30%-os lesz (UNEP 2006). Minthogy 
mindkét ország erősen a Nílus édesvízétől függ, a hiány miatt konfliktusok törhetnek 
ki mind a belső felhasználók között, mind nemzetközileg. A vízellátással szembeni 
legfőbb kihívás a növekvő népesség, a következő száz év melegedő éghajlata és 
csökkenő csapadékszintje.  

Az emelkedő tengerszint rombolja azokat a laza, homokos partszakaszokat, amelyek 
elengedhetetlenek a lagúnák és a tengertől elhódított, alacsonyan fekvő területek 
védelméhez. A hatás igen súlyos lehet: a szintemelkedés megváltoztatná az édesvizek 
minőségét is, befolyásolva az édesvízi halászat nagy részét; a tenger értékes 
termőföldeket öntene el, és a megmaradtak egy részén sóssá tenné a talajvizet; 
Alexandria és Port Said alacsonyan épült, életfontosságú létesítményei veszélybe 
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kerülnének, akárcsak a partmenti üdülőturizmus. Csatornákkal és védőintézkedésekkel 
a legrosszabb árvizeket nagyjából 50 cm szintemelkedésig meg lehetne előzni, de a 
talajvíz elsósodását nem, és megmaradnának az egyre veszélyesebb parti hullámverés 
hatásai is. A második legnagyobb egyiptomi város, Alexandria tengerparti zónájának 
sérülékenységére jellemző, hogy 2025-re, amikorra a tenger szintjének 30 cm-nyi 
emelkedése várható, kb. 200 négyzetkilométert öntene el a tenger. Ennek 
következtében fél milliónál több ottani lakosnak kellene máshova költöznie, és 
közelítőleg 70 ezer munkahely szűnne meg. (lásd 18. ábra) Rosetta, az egyik 
történelmi nevezetességű város, máris szenved a tengerpart eróziójától. 

3. táblázat Az egyiptomi környezeti migrációt befolyásoló “kritikus 
bizonytalanságok” kvalitatív becslései a GEO-4 forgatókönyvei alapján 

 
* A fogalmak magyarázatai a 3.4.3 fejezetben olvashatók. 

 

Az egyiptomi környezeti migrációs forgatókönyvek társadalmi gazdasági magyarázó 
tényezőihez tartozó egyes a „mozgatóerőket” és a feltételezett forgatókönyvekhez – 
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tartozó kérdésekként megfogalmazott – „kritikus bizonytalanságok” kvalitatív 
becsléseit a 3. táblázat mutatja.  

4.3 Környezeti migráció Ázsiában 

Ázsia a világ legnagyobb és legnépesebb kontinense. A Föld összterületének 8,5%-át, 
a szárazföldek 29,4%-át, foglalja el, összlakosságából pedig jelenleg több mint 4 
milliárd fővel 60%-ot meghaladóan részesedik. Az előállított termékek összértéke 
szempontjából a földrészek közül a harmadik helyen áll Észak-Amerika és Európa 
mögött, de PPP-ben mérve az első. 2007-ben Ázsián belül a legkiterjedtebb nemzeti 
gazdaság Kínáé volt, őt követte India, Japán és Dél-Korea.  

Az 1960-as évtized óta a földrészen az „Ázsia kis tigrisének” hívott Dél-Korea 
gazdasága nőtt leggyorsabban: a nyolcvanas évekre ipari ország lett, a 21. század 
elején pedig már a fejlettek közé számít. Kína és India gazdasági növekedése az 1990-
es évektől gyorsult fel, mindkettőé meghaladta az évi 8%-ot. Újabban gyorsan 
növekszik a gazdaság több más országban is, így Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, 
Vietnamban, Mongóliában, Üzbegisztánban, Kazahsztánban, Iránban, Kuvaitban és 
Szaúd-Arábiában. Újabban gyakran emlegetik az „Ázsia évszázada” szlogent annak 
az elvárásnak a kifejezésére, miszerint a 21. századot az ázsiai politika és kultúra 
határozza majd meg, hasonlóan, mint ahogy a 20. századot Amerika, a 19.-iket pedig 
Nagy-Britannia évszázadának szokták hívni. Noha tényleg várható, hogy Ázsia 
gazdaságilag és politikailag erősödni fog, az „Ázsia évszázada” kifejezést bírálják is, 
jelezve azt a lehetőséget, hogy a továbbra is gyors növekedés politikai 
nyugtalansághoz, gazdasági válságokhoz és környezeti problémákhoz vezethet, 
különösen Kínában. 

4.3.1 Migráció Ázsiában 

Az utóbbi pár évtizedben az Ázsiából kiinduló és az Ázsiába tartó nemzetközi 
migráció folyamatosan erősödött, köszönhetően részben a globalizációnak, részben az 
életszínvonal fokozódó különbségének az egyes országok között, részben pedig a 
munkaerő keresletének és kínálatának. Az időszakos szerződéses munkaerő legfőbb 
küldője Ázsia. A kontinens jellemzője a hatalmas belső – régiók közötti – migráció, 
elsősorban Kínában és Indiában. A migránsok száma Ázsiában 2005-ben 49 millió fő 
volt, az összes 191 milliós migráns népesség egynegyede (ESCAP 2008). 1975-2005 
között a Kelet-Ázsiai bevándorlók száma megduplázódott, de még így is csak 15 %-át 
teszik ki az ázsiai migránsoknak. Leggyorsabban Nyugat-Ázsiában növekedett a 
migráció, ahol a 1970 és 1995 között a bevándorlók száma megnégyszereződött és az 
utóbbi évtizedben is növekedett 40 %-kal. (Martin 2009) 

Az ázsiai migráció hagyományos célországai az USA, Kanada, Ausztrália, az 
Egyesült Királyság, Japán és az utóbbi évtizedekben a Közel-Kelet olajtermelő 
országai. Ázsia kilenc legnagyobb küldő országai – 2001-es adatok alapján – a 
következők: Kína, India, Koreai Köztársaság, Pakisztán, Fülöp szigetek és Vietnam. 
Európába legtöbben Kínából, Indiából, a Koreai Köztársaságból és Pakisztánból jöttek 
(Hugo 2005). 
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A régió fejlettebb országaiban a népesség általában lassabban nő, míg a kevésbé 
fejlettekben gyorsabban. Míg korábban a munkavállalási célú migráció Ázsiából 
elsősorban a Közel-Kelet felé irányult, ma inkább a régión belül marad. Jellemző rá, 
hogy mind a küldő, mind a fogadó országok ideiglenesnek szánják, miközben az 
eredetileg valóban ideiglenes vendégmunkásként érkezők sok országban hosszabb 
időt töltenek. Ez a körülmény azt eredményezi, hogy nő az állandó letelepedettek 
száma. 

A nemzetközi munkaerővándorlás mára külön iparággá vált. A női vendégmunkások 
aránya a közelmúltban folyamatosan nőtt, és ma bizonyos országokban ők alkotják a 
kivándorlók többségét. A migráció erősítheti nemcsak az ő pozíciójukat, hanem 
azokét az otthon maradt nőkét is, akiknek férfi családtagjai dolgoznak máshol. A női 
vendégmunkások viszont a férfiaknál jobban ki vannak téve zaklatásnak és 
kizsákmányolásnak, sokuk elszigetelten dolgozik magánháztartásokban vagy a 
szolgáltató szektorban. 

Amikor a kormányok bevándorlásra vonatkozó intézkedései elmaradnak az igények 
mögött, a migráció jelentős része illegális módon folyik. E tekintetben a régió 
országai számottevő fejlődést értek el, de sok helyen a illegális migráció még nagy 
tömegeket érint. Módfelett kártékony formája ennek a munkaerőcsempészet, 
különösen ha áldozatai nők és gyermekek.  

4. táblázat A migráció ázsiai küldő és európai célországai 1999-ben 

 
Forrás: OECD 2001 65. old. 

 

Az Ázsiából kiinduló migráció főbb fogalmai az alábbiak: 1) szerződéses 
vendégmunkások a Közel-Keleten, 2) ázsiai belső munkaerővándorlás, 3) elvándorlás 
Ázsiából, 4) menekültek, 5) illegális migráció. 

1. Szerződéses vendégmunkások a Közel-Keleten. A Közel-Kelet olajban gazdag 
országaiban az 1970-es évektől kezdve munkaerőhiány van, ami nagyarányú 
bevándorlást idézett elő. A fogadó országok a szigorúan ideiglenes, 
munkaszerződéshez kötött bevándorlási politikát választották. Vendégmunkásaik 
kezdetben főleg Indiából és Pakisztánból érkeztek, majd a nyolcvanas években egyre 
többen csatlakoztak hozzájuk a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Thaiföldről, Dél-
Koreából és Sri Lankáról. Közvetlenül 1970 után a legtöbb vendégmunkás férfi volt, 
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míg az 1980-as években az építési szektor konjunktúrájának lanyhulásával 
megjelentek más szektorok dolgozói, köztük a háztartási alkalmazottak, ami a 
migrációs hullám részleges nőiesedésével járt. 

2. Munkaerővándorlás Ázsián belül. Az 1980-as évtized során Kelet- és Délkelet-
Ázsia újonnan iparosodott országai és körzetei, leginkább Japán, Dél-Korea, Hong 
Kong és Szingapúr a migráció új célterületei lettek. Malajzia és Thaiföld egyaránt 
küld és fogad vendégmunkásokat. Kelet- és Délkelet-Ázsiában a háztartási segéderők 
iráni igény tovább fokozta a migráció említett nőiesedését. Ide vendégmunkások 
elsősorban Kínából, Dél-Ázsiából, a Fülöp-szigetekről és Indonéziából jönnek. 

Bár az ázsiai munkaerővándorlás elsősorban az alacsonyan képzetteket érinti, kis 
arányban részt vesznek benne magasabban képzettek is, beleértve a vállalaton belül 
átirányítottakat, az ápolónőket és más egészségügyi dolgozókat, tanárokat, építészeket 
és vállalati menedzsereket. 

3. Elvándorlás Ázsiából. Az állandó letelepedéssel járó bevándorlás az 1970-es 
évektől nőtt meg Ázsiából az USÁ-ba, Kanadába, Ausztráliába és Új-Zélandba, mivel 
ezek az országok akkor adták fel erősen korlátozó bevándorlási politikájukat. Az USA 
1965-es döntésétől kezdődően beengednek ázsiai bevándorlókat családegyesítés, 
képzett munkaerő igénye és humanitárius védelem indokával is. Ázsiai diákok nagy 
számban mentek és mennek külföldre, hogy tanulmányaikat ott folytassák. Sok 
közülük később is ott marad, mivel mint jól képzett szakemberekre szükség van rájuk. 
Ilyen szempontból a legfontosabb küldő ország Dél-Korea, Kína, Japán és Szingapúr, 
célország pedig az USA, Kanada, Ausztria, Új-Zéland és néhány európai ország. 

Az utóbbi évtizedben az Európába irányuló Ázsiai migráció diverzifikálódott. (Az 
Európába irányuló bevándorlás legfontosabb küldő és célországait a 4. táblázat 
mutatja.) A legnagyobb korábbi gyarmattartó országokba – elsősorban az Egyesült 
Királyságba és Franciaországba – irányuló bevándorlás intenzívebbé vált. Emellett 
más európai országok is fontos célországokká váltak.  

4. Menekültek. Az UNHCR szerint 2007 végén 11,4 millió volt azok száma, akik 
menekültstátuszt vagy politikai menedékjogot kértek, illetve más módon kerültek 
kapcsolatba az UNHCR-rel. Közülük Ázsiában (és a Csendes óceáni térségben) több, 
mint 3,8 millió fő volt (UNHCR 2008). A menekültek azonban csak a migránsok 
töredékét képezik. 

5. Illegális migráció. Az illegális migráció változatos formákat ölthet: ide tartoznak a 
személyi okmányokkal nem rendelkezők, az országba legálisan (mint turisták), de 
munkavállalási engedély nélkül érkezők, az engedélyezett idő után tovább dolgozók, 
és azok, akik máshol vállalnak munkát, mint ahova az engedélyük szól. Bár az 
illegális migráció a térségben mindenütt jelen van, összesen 3,6-4 millió körülire 
becsült engedély nélküli vendégmunkással. A legtöbben Malaysiában, Japánban és 
Dél-Koreában vannak. (Hugo 2005). Malajziában főleg indonézek és thaiföldiek 
dolgoznak illegálisan, Thaiföldön pedig Burmaiak. Kínából illegális migránsok 
jelentős számban távoznak a szomszédos országokba, azaz Oroszországba, Dél-
Koreába és Japánba, de rajtuk kívül Európába, Észak-Amerikába és a világ más 
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részeibe is. Kínába ugyanakkor főleg Észak-Koreából és Vietnamból érkeznek 
bevándorlók illegálisan. 

4.3.2 A migrációt befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők Ázsiában 

Az ázsiai migrációt befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők összefoglalása 
reménytelen vállalkozás lenne. Táj, éghajlat, társadalmi struktúrák, kultúra, nyelv, 
vallás, politikai rendszer és gazdaság szerint Ázsia valószínűleg minden más 
földrésznél változatosabb. Országait más és más népesség, földrajzi adottságok, 
természeti erőforrások és fejlettség jellemzi. Itt vannak a világ legnépesebb országai, 
mint Kína és India, valamint a legsűrűbben lakottak, mint Banglades, vagy Hong 
Kong városállama. Ugyancsak itt található az igen gyéren lakott és minden tengertől 
elzárt Bhután. Gazdaságilag a skála néhány rendkívül gazdag országtól (Japán, Dél-
Korea, Tajvan, Szingapúr) a legszegényebbek közé tartozókig (Laosz, Kambodzsa, 
Nepál, Bangladesh) terjed. A Föld lakóinak több mint fele ebben a régióban él, 
amelyet általában a déli, a délkeleti, az északkeleti és a középső alrégióra osztunk fel. 
Az egyes térségeken belüli országok természeti és társadalmi-kulturális háttere 
gyakran közel áll egymáshoz, és hasonlóak a környezeti problémáik is. 

Kína, India, Pakisztán és Vietnam munkavállalóinak több mint felét ma is a 
mezőgazdaság foglalkoztatja. A gazdasági növekedés és a nyitott kereskedelem segít a 
nyomor felszámolásában, míg a nagy népsűrűséget a régióban még tapasztalható 
szegénység egyik fő okának tekintik. A szegénység csökkentése a csendes-óceáni 
térség egyik fontos kihívása maradt. A legtöbb szegény Dél-Ázsiában él. Bár a gyors 
gazdasági növekedés a nyomor szintén gyors és fenntartható enyhüléséhez vezetett, 
néhány országban igen nagy társadalmi egyenlőtlenségek alakultak ki, például 
Kínában és Indiában. Ázsia országainak szegénységcsökkentő stratégiákra van 
szükségük ahhoz, hogy a növekedésből az egyelőre lemaradók is részesülhessenek. 
Ezt kombinálják vidéki infrastruktúra-beruházásokkal, és a hangsúly eltolódásával a 
szolgáltatási szektor felé, mint ahogy az Kínában folyik. A vidéken élő szegények 
érdekében egészségügyi és vízügyi beruházások is szükségesek. 

Ázsiát mindig jellemezte a vallási pluralizmus. A gyorsan változó társadalmi, 
gazdasági és politikai feltételek azonban felerősítették a vallási aktivitást, és ezzel az 
intoleranciát, a vallási kisebbségek jogainak csorbítását, az erőszakot, a 
vallásgyakorlás helyeinek megrongálását és kísérleteket teokratikus államok 
létrehozására. Egyre több a konfliktus és egyre intenzívebb az erőszak, gyakran 
etnikai, vallási és kulturális ellentétek körül, továbbá különösen a csendes-óceáni 
alrégióban a földhasználati jog és a kormányzati forma kérdéseivel kapcsolatban is. 
Mindezek nem kis mértékben hatnak a migrációra is. 

Az ázsiai migrációt mind a vonzó, mind a taszító hatások erősen befolyásolják. Növeli 
az elvándorlást a migrációs hagyomány és a kiterjedt migrációs hálózatok léte is. Az 
összes társadalmi-gazdasági tényező közül ebben a térségben is a szegénység, a 
helybenmaradáshoz szükséges adaptációs kapacitások hiánya és a kormányzati 
hozzáállások, illetve diszfunkciók a legjelentősebbek.  

Ázsiában él a világ népességének 60%-a, de a kontinens a Föld mezőgazdasági 
területének csak 23%-ával rendelkezik. A lakosság élelmiszerigénye miatt az 
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agrárproduktivitás a 20 század második felében jelentősen növekedett a kontinensen. 
Különösen a (korábban) alacsony fejlettségű dél-ázsiai országokban nőtt az egy főre 
jutó megtermelt élelmiszer mennyisége. A népesség folyamatos növekedése, az 
elmaradt fejlesztések és a klímaváltozás hatására azonban Ázsia számos országában a 
sérülékenység emelkedése tapasztalható. Az előrejelzések szerint a 21. század derekán 
Indiában, Pakisztánban és Délkelet-Ázsiában az agrárproduktivitás jelentős 
csökkenésére, Kínában viszont annak növekedésére lehet számítani (lásd 11. ábra). A 
mezőgazdaság szinte minden országban a legnagyobb foglalkoztató szektor a 
kontinensen. Az agrárszektor eredményességét nagymértékben csökkenti a 
hőmérséklet emelkedése, a súlyos szárazság, az árvizek és a föld minőségének 
romlása.  

Az agrárproduktivitás növelésének egyik korlátja, hogy a kontinens országai elérték 
az extenzív termelés határait. Ugyanakkor a gabonatermesztés hatékonyságának 
növelése iránti igény alapvető, mivel a legtöbb országban a terméseredmények 
meglehetősen alacsonyak. Ázsia eddig a termelés ösztönzésének mind piaci, mind 
nem-piaci eszközeit használták. Az agrártermelékenység növelése érdekében azonban 
egyéb eszközöket is igénybe kell, hogy vegyen, úgymint 1) az infrastruktúra 
átalakítása (eddig a kistermelés és egyéni gazdálkodás volt a domináns), 2) 
kapcsolódó szervezeti rendszerek módosításai (hitel, marketing, termelőeszköz-
ellátás), 3) a szakpolitika reformja (élelmiszerellátás biztonságának támogatása, multi-
diszciplináris módszerek ösztönzése), 4) a „jó-kormányzás” gyakorlatának terjesztése 
(legsérülékenyebb rétegeket és szektorokat támogató programok, a tulajdonosi jogok 
rendezése a megművelt földeken) és a helyi kezdeményezések támogatása. (UNEP 
2009) Megjegyzendő, hogy ezek a szempontok általános érvényűek, más kontinensen 
is használhatók. Különbségek a hangsúlyokban és természetesen a helyi sajátosságok 
figyelembevételeinél mutatkoznak. 

A klíma-adaptációval kapcsolatos együttműködés lényeges eleme a nemzetközi 
kapcsolatokban is megjelenik. A nemzetközi kooperáció szintjén az egyik 
legfontosabb lépés a Mekong Bizottság (Mekong River Commission - MRC) 
létrehozása volt 1995-ben. A szervezet legfőbb célja a gazdasági és szociális fejlesztés 
a Mekong-medence vízkészleteinek és egyéb forrásainak fenntartható 
felhasználásával. Az MRC 2006-2010-es stratégiai terve négy célt tűzött ki. 1) a 
szegénység csökkentése, 2) regionális együttműködés segítése, 3) a medence 
környezeti állapotának monitorozása és értékelése, 4) az integrált vízgazdálkodás 
kapacitásának növelése az érintettek bevonásával. A szakemberek egyértelműen az 
agrárproduktivitás növelését várják a szervezet működésétől. (USAID 2008) 

4.3.3 A migrációt növelő környezeti hatások Ázsiában 

Ázsia a természeti erőforrások és a szárazföldi és tengeri ökorendszerek gazdag 
változatosságával rendelkezik. Partvonala kétszer olyan hosszú, mint az összes többi 
földrészé együtt, és itt vannak a világ legmagasabb hegyei is. A természeti erőforrások 
és a környezet megőrzése szempontjából ennek a kontinensnek óriási kihívásokkal 
kell szembenéznie. A talaj és az ökorendszerek hanyatlóban vannak, romlik a víz és a 
levegő minősége, és a hulladéktömeg is drámai mértékben növekszik. A környezeti 
hatások közül az ázsiai migrációt leginkább 1) a természeti katasztrófák, 2) a 
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vízellátási problémák, 3) az erdőirtás, 4) a talaj minőségének romlása, és 5) a 
tengerparti ökoszisztémák pusztulása befolyásolják. 

1. Természeti katasztrófák. Ázsia a természeti csapásoknak leginkább kitett 
kontinensek egyike. Minden évben a legkülönfélébb katasztrófák okoznak súlyos 
veszteséget emberéletben és anyagi javakban egyaránt. A csapásoknak 
tulajdoníthatóan meghalt, megbetegített vagy otthontalanná vált emberek száma évi 
átlagban jelentősen meghaladja a többi kontinensét. Ázsiában minden elképzelhető 
veszély előfordul: geológiaiak, mint földrengés, földcsuszamlás és vulkánkitörés, 
hidrometeorológiaiak, mint árvíz, ciklon és aszály, és egyéb fajták, mint a járványok, 
rovarok általi fertőzések, hideg- és meleghullámok és erdőtűzek. 

Árvizek: Az árvizek Ázsia természeti katasztrófáinak csaknem felét teszik ki. 1999 és 
2008 között 649 árviz-eset volt (Knight 2009). Az 1988-as kínai árvíz az utóbbi 50 év 
legsúlyosabbika volt: a Jangce folyam áradása egyszerre 4150 embert ölt meg, elűzött 
(főleg vidéki) otthonából további 223 milliót, és elöntött 25 millió hektár termőföldet 
(The Ministry of Water Management 1999, idézi: Sun, Qiu 2007). A Fülöp-szigeteki 
Mindanaoból 2009 őszén árvizek (és részben konfliktusok) miatt 300-400 ezer embert 
kellett kitelepíteni (WHO 2009).  

Cunamik: A régió gyakran szenved a súlyos cunamiktól, ilyen volt például az Indiai-
óceánból kiindult 2004-es is. A halálos áldozatok száma több volt mint a Hirosimai és 
Nagaszakii atomtámadás áldozatainak száma együttvéve és százezreknek kellett 
elmenekülni a helyszínről. 1999 és 2008 között 173 földrengés és cunami volt 
Ázsiában (Knight 2009) 

Szélviharok: A szélviharok (ciklonok) ebben a régióban rendszeresek és gyakran 
társulnak árvizekkel. A klímaváltozás a ciklonok számát és intenzitását fokozatosan 
növeli. A Csendes-óceán nyugati medencéjében keletkező ciklonok nyugatra tartanak, 
néha pedig északnyugatnak fordulva a Fülöp-szigetekre, az ázsiai szárazföldre és 
Japánra csapnak le. A világ trópusi ciklonjainak kb. 15%-a a Bengáli-öbölben ered, 
hogy aztán India keleti partján és Bangladesben súlyos árvizeket és romboló 
dagályhullámokat okozzon. Az elmúlt évtizedek legköltségesebb ciklonja az 1991-es 
bangladeshi, az 1999-es orissai (India) és a 2008-as burmai volt.  

Földcsuszamlások: 1999 és 2008 között 111 föld- (sár)csuszamlás és lavina eset volt 
Ázsiában (Knight 2009) Az utóbbi időszak legemlékezetesebb földcsuszamlása a 
2006-os Fülöp-szigeteki volt. 

2. Vízhiány. A vízzel való ellátottság Ázsia legfőbb környezeti problémája. A 
népszaporulat, a városiasodás, a területfejlesztés és a mezőgazdasági öntözés 
következtében a kontinensnek egyre több vízre van szüksége. A felszíni és felszín 
alatti vizek szintje csökken, a maradék pedig szennyeződik, felhasználásuk nem 
hatékonyság, ami szintén hozzájárul a vízhiányhoz. Biztonságos ivóvízhez messze 
nem mindenki jut hozzá egyformán, Délkelet-Ázsiában a lakosság fele egyáltalán 
nem. A vízminőségi problémák egyike az egészségre igen káros arzén- és 
fluoridszennyezés (Indiában és Bangladesben). Ezen kívül a régió lakosainak több 
mint háromnegyed része nélkülözi a megfelelő köztisztasági létesítményeket, aminek 
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következtében gyakoriak a víztől kapott – többek között súlyos hasmenéssel járó – 
fertőzések. 

Az elmúlt évszázad során a folyókból, tavakból, tározókból, földalatti víztárolókból és 
más édesvízforrásokból Ázsiában gyorsabban növekvő ütemmel termelték ki a vizet, 
mint a világ más részein, az 1900-as 600 köbkilométerhez képest az 1980-as évek 
közepén már 5000 köbkilométert (da Cunha, 1989, idézi: UNEP 2000). A kereslet 
leginkább a mezőgazdaságban nőtt, főleg öntözési célra, ezt követi az ipar. Az édesvíz 
iránti igény növekedésével a 20. században a korábbinál sokkal több zárógát és tározó 
épült. A nagy gátak száma 1950-ben 1562 volt, 1986-ban viszont már 22,389 (UNEP 
2001a) . 

3. Erdőirtás. A trópusi erdők pusztításának sebessége 1976 és 1990 között csaknem 
megduplázódott, évi 2 millió hektárról (1976 – 81) évi 3,9 millió hektárra (1981 – 90). 
Az 1981 – 90-es időszakban ez a tempó a világ trópusi régióiban az erdőpusztulás 
egyharmadát jelenti. 1990 és 1995 között a becsült pusztulási sebesség kissé 
visszaesett. A pusztulás 80%-a Ázsia öt országra – Kína, Indonézia, Malajzia, Burma 
és a Fülöp-szigetek – jutott (UNEP 2005). Ezt követően ismét drámaian 
megszaporodtak az erdőégetések mind új mezőgazdasági területek bevonására, mind 
egyéb gazdasági célokra.  

4. Talaj minőségének romlása. A kiterjedt erdőpusztítás és fenntarthatatlan 
mezőgazdaság, párosulva helytelen talajvédelemmel, a meredek lejtők 
megművelésével, túllegeltetéssel, valamint a városok és ipari körzetek gyors 
terjeszkedésével, a termőföld erőforrásaira katasztrofális hatással járt. Dél-Ázsiában a 
gyarmati agrárpolitika uralkodó törekvése az volt, hogy a mezőgazdaság bevételét a 
megművelt terület kiterjesztésével növeljék, ami sok erdő letarolását eredményezte. 
Indiában, Bangladesben és Pakisztánban, a fenntarthatatlan mezőgazdaság 
következménye a talaj igen erős savasodása és szikesedése. Dél-és Délkelet-Ázsiai 
felmérések azt mutatják, hogy az összes talaj mintegy 53%-a, több mint 350 millió 
hektár sivatagosodott el, és rajtuk a mezőgazdasági termelés jelentősen visszaesett. 
Indiában a föld 27%-a nagy mértékű eróziótól szenved, ami évenként 45 millió 
tonnára becsült terméskiesést okoz (UNEP 2005). Kínában a megtermelt élelmiszer 
mennyisége az utóbbi évtizedekben növekedett. A klímaváltozás és a közvetlen 
emberi beavatkozás hatására, a vízkészlet mennyiségével és minőségével kapcsolatos 
problémák növekedésével egyre intenzívebbek az élelmiszertermelés csökkenése 
irányába ható erők. Több területet már nehezen lehet művelésbe vonni, egyrészt mert 
azok hegyvidéken terülnek el, másrészt mert a megmaradt rétek és legelők 
egynegyede is súlyosan leromlott és szikesedett. 

5. Tengerparti ökoszisztémák pusztulása. Mivel Ázsiának hosszabb tengerpartja 
van a világ bármely más kontinensnek, ezért a tengerhez kapcsolódó források a 
fejlődés és a megélhetés alapjai, a gazdasági növekedésnek egyik motorja volt. Sok 
ország csaknem kizárólag a szárazföldi és a tengeri halászat termékeire támaszkodott 
egyetlen fehérjeforrásként, illetve néhány esetben nemzetközi csereeszközként is. A 
múlt század második felében a halászati szektor gyors bővülése – együtt a népesség és 
az ipari termelés növekedésével – azt eredményezte, hogy meglódult a vándorlás a 
tengerparti városok felé, ami az ottani városkonglomerátumok kiterjedésével járt.  
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Ma a világ 75 legnagyobb városának körülbelül negyede Ázsia tengerpartján fekszik. 
Dél-Ázsiában az így elhelyezkedő legfontosabb városok közül sok vált az ipar és a 
kereskedelem központjává. Ezért a tengerszennyezés forrásai között nagy súllyal 
szerepelnek a vegyi-, nehézfém-, papír- és cukorgyárak, illetve olajfeldolgozók. 

Dél-Ázsiában a nyolcvanas évek óta tartó gyors gazdasági és népességnövekedés 
miatt a tengeri és tengerparti élőhelyekre nehezedő nyomás kritikus szintet ért el. 
Megfelelő gazdaságfejlesztési stratégiák hiányában az elnyomorodott partmenti lakók 
az erőforrásokat kizsákmányolták anélkül, hogy fenntarthatóságukkal törődtek volna; 
a korlátozatlan szennyezéssel együtt emiatt kulcsfontosságú ökorendszerek vesztek el.  

A haltenyészetek terjeszkedésének áldozatul esett Délkelet-Ázsia mangroveerdőiből 
több mint 3 millió hektár. Thaiföld gazdag tengerparti erőforrásait és mangroveerdőit 
részben elpusztította a túlhasználat és a kisajátítás más célra (UNEP 2001a) . Legtöbb 
helyen a problémák halmozódnak, például Pakisztán tengerparti sávjában égető 
környezeti probléma lett a mangroveerdők pusztulása, a túlhalászat, a vízhiány és a 
szilárd szennyezőanyagok felhalmozódása. 

4.3.4 A környezeti migráció trendjei Ázsiában 

Az ázsiai környezeti migráció trendjeinek felvázolása előtt illusztrációként három 
környezetromlási gócpont – a Bengáli öbölt India partjaival, a Mekong folyó deltáját 
és a megavárosokat – jellegzetességeit ismertetem röviden. A gócpontok száma 
egyébként olyan tetemes, hogy az értekezés keretein belül nem tárgyalhatók.  

1. A Bengáli öböl és India tengerpartjának ciklonjai: A Bengáli-öböl ciklonjaihoz 
kapcsolódó árhullámok érintik csaknem az egész bangladesi partot és India keleti 
partját is. Közülük a legjelentékenyebbek azonban magának a Bengáli-öbölnek az 
északi részén alakulnak ki, pusztítva az embereket és vagyontárgyaikat. Erejüket itt 
több tényező növeli: a vihardagály és a csillagászati dagály kombinációja, a sekély 
tengerfenék és a Bengáli-öböl tölcsérszerű alakja. A történelmi feljegyzések szerint 
különösen veszélyeztetett Noakhali-Chittagong és Barisal/Patuakhali-Noakhali 
partvidéke. 

India a világ ciklonjaiból 6%-ban részesedik. Keleti partja a nyugat-bengáli, az 
orissai, az Andhra Pradesh-i és a Tamil Nadu-i részből áll. Ahogy a feljegyzésekből 
kiderül, a szökőárak a nyugat-bengáli szakaszon a legmagasabbak a maguk 11-12 
méteres maximumával. A trópusi ciklonok emberáldozatai szerint azonban Banglades 
„vezet”, ahol vihar idején a tengerfenék és a part konfigurációja a tengert is 
veszélyesebbé teszi (UNEP 2001b). 

Az orissai szuperciklon – az évszázad legsúlyosabbika – sokáig fennmaradó 
környezeti hatással járt a régió tengerpartjának ökorendszerére. Orissa 12 tengerparti 
megyéjében 1999. október 29.-én tízezernél többen haltak meg, és 10 milliónál többen 
szenvedtek valamilyen kárt (ADPC é.n.). A rombolás azért volt olyan kiterjedt, mert a 
szökőár nemcsak a partot söpörte végig, hanem 15-25 km mélyen a szárazföldet is. Az 
emberéleteken kívül így az ottani termés is áldozatul esett, és a termőföld nagy táblái 
váltak hasznavehetetlenné a sólerakódás miatt. Szemtanúk szerint az érintett sávban 
elpusztult a fák több mint 90%-a. Mivel a mangroveerdők és a homokdűnék 
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természetes védőgátként működnek a ciklonokkal és szökőárakkal szemben; ezért a 
régebben itt tenyésző, kiterjedt mangroveöv gyengülése hozzájárult a szuperciklon 
erejéhez. A mangrovék száma nagyrészt emberi hatásra csökkent le: egyrészt a 
szomszédos államokból beszivárgó telepesek vágták ki őket, hogy a helyükön 
haszonnövényeket termesszenek, másrészt többezer hektárnyi útban volt belőlük 
Paradip kikötőjének építésénél. A parti mangrovemocsarak szélessége a közelmúltban 
évi több kilométeres sebességgel zsugorodott. Ha ez az erdőpusztítás folytatódik, a 
szökőárakkal és ciklonokkal szemben még megmaradt természetes védőgát örökre 
elvész. Mindezek a tényezők – külön-külön és együttesen – alapvetően befolyásolják 
a környezeti migráció alakulását. 

2. A Mekong folyó deltájának áradásai: A Mekong-medence alsó szakaszának a 
kambodzsai, laoszi, thaiföldi és vietnami részt nevezik. (A teljes, 795 ezer km2-es 
medence magában foglalja Burma egy részét és Kína Jünan tartományát is.), összesen 
kb. 62 millió lakossal. Az itteniek 80%-a mezőgazdaságból él, tipikusan évi egy 
aratással, kivéve a deltavidéket, ahol évi két-háromszori termés is elérhető. Fő 
terményük a rizs. (Kell Nielsen honlap14). 

A Mekong deltájára az árvíz és a termőföldek elöntése gyakorolja a legnagyobb 
hatást, amire a rizstermés igen érzékeny. A gazdálkodók az esetenkénti gyenge 
termést az árvíznek szokták tulajdonítani, közvetve pedig annak, hogy a védelmi 
létesítmények nem megfelelőek. Beszámolóik szerint újabban a folyó csaknem évente 
kiönt. A pusztulás mértéke ilyenkor a kiöntés jellegétől függ, vagyis attól, hogy 
mennyire jár együtt sebes vízárammal – ami jellemző az északi és a középső partvidék 
sok körzetére –, a gátak átszivárgásával, gyors széllel és nagy tengerparti 
hullámokkal. Mindez veszélyezteti az embereken kívül a vagyontárgyaikat is, az 
öntözés berendezéseit, a kommunális infrastruktúrát és az állatokat, amelyek közül 
különösen a kisebbek – disznó, baromfi – gyakran megfulladnak vagy az ár elsodorja 
őket. A vihar által keltett szökőárak azokat a parasztokat érintik súlyosan, akiknek 
házai vagy földjei a tengerpart közelében vannak (Huu Ninh Nguyen 2007). 

A hosszantartó árvizek hatása azonnali és igen súlyos lehet kiváltképp az öreg és 
mozgássérült családtagokra, akik szerény anyagi körülmények között élnek, kevés 
élelemtartalékkal és rossz higiéniai feltételekkel. Az árvíz a gyerekekre a 
legveszélyesebb: a sebes sodrás még egy felnőttől is kiváló úszótudást kívánna meg, 
miközben sokan azért fulladnak meg viszonylag nyugodt vízben, mert nem tudtak 
úszni. A száraz évszakban az aszály és a sós víz beszivárgása szintén hatással van az 
év második rizstermésére (Huu Ninh Nguyen 2007). 

A helyzetet a ciklonok tovább súlyosbítják. Vietnamot 1960 és 2005 között évenként 
6-9 trópusi vihar érte; egyes években azonban tíz vagy annál is több. Ilyenkor napi 
100 – 300 mm eső is hullik, ami hozzájárul az árvizekhez. Amikor az esővíz eléri a 
monszun miatt amúgy is telített folyókat, a védőgátak és velük a háztartások millió 
válnak veszélyeztetetté. Várható, hogy a klímaváltozással a Vietnamot érő viharok és 
tájfunok száma és intenzitása egyaránt nőni fog (Huu Ninh Nguyen 2007). Mindez a 
környezeti migráció növekedését eredményezi. 

                                                      

14 http://www.kellnielsen.dk  látogatva? 2011-02-05 
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3. Megavárosok: Szemléletesen hordozza a környezeti problémák halmozódását 
Ázsia megavárosainak gyors terjeszkedése. 2020-ra az ázsiai lakosság több mint fele 
városokban fog élni, mégpedig sokan 10 milliónál népesebbekben. Ma a világ 14 
ilyen megavárosa közül 9 tartozik Ázsiához, 2020-ban már 27 közül 18 fog. Sok 
vonzó tulajdonságuk dacára a megavárosok akut környezeti problémákkal járnak, 
úgymint a környező területek környezetének pusztulása, a légszennyezés, az energia 
probléma, a vízszennyezés és a hulladékkezelés. A környezetpolitika tudatos 
hangsúlyeltolódásai nélkül a legtöbb ilyen ázsiai város még piszkosabb, még zajosabb 
és még zsúfoltabb lesz, ami hatással van és lesz is egyrészt a városok közötti 
migrációra, másrészt a városokat övező térségek népmozgalmaira. 

A környezeti migráció trendjeit Ázsiában, mint ahogy a többi kontinensen is, az 
alapvető globális trendek, illetve a környezetromlással szemben sérülékeny népesség 
nagysága, a környezet állapota és az adaptáció sajátosságai határozzák meg. Ázsia 
csendes-óceáni partvidékének gazdag természeti erőforrásai az elmúlt évtizedek alatt 
hozzájárultak a gazdaság kiterjedéséhez és a népesség növekedéséhez. Mindez 
azonban a környezet súlyos károsodását eredményezte, ami jelenleg komolyan 
veszélyezteti a térség fenntartható fejlődését és a további növekedés kilátásait. A mai 
trendek valószínűleg a következő 20 évben is folytatódnak, sőt, felerősödnek: 
Ázsiának ez a része 2025-re a világ legdinamikusabb területévé és a növekedés 
központjává válhat. Fenntartható fejlődése tehát kritikus jelentőségű globális szinten 
is. 

A folyamatos gazdasági növekedés és a nagy népsűrűség intenzívebbé teszi a föld 
használatát és egyben ösztönzi új földek megművelését is, amitől az eredeti 
ökoszisztémák jelentősen megváltoznak (pl. erdőterület csökken). Növeli továbbá az 
energia- és élelmiszer igényt, aminek következtében a természeti erőforrásokra még 
nagyobb nyomás nehezedik. A rövidesen egymilliárdnyi ázsiai városlakó tovább 
bonyolítja a víz-, lakás- és higiéniai ellátás infrastruktúrájának már ma is feszült 
helyzetét. A mezőgazdaság, az infrastruktúra, az erdőkitermelés és a földleromlás 
miatt a régió már elvesztette eredeti természetes élőhelyeinek 90%-át, erdőinek felét, 
mezőgazdasági területeinek egyharmada leromlott, halállománya 50%-kal csökkent. 
Ezek a hihetetlen arányok a vidéki lakosság további elvándorlását eredményezik. 
Minden három ázsiai közül egy nem jut biztonságos ivóvízhez lakóhelyének 200 
méteres körzetén belül; ebből a szempontból legrosszabb a helyzet Dél- és Délkelet-
Ázsiában. 

2015-re várhatóan ez a régió lesz a világ legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátója. 
Az ázsiai jelszó, hogy „növekedj most, a szemetet takarítsd el később”, kevés 
kivétellel az intézményi, stratégiai és irányítási kudarcok hosszú sorát eredményezte. 
Elválasztották a gazdasági növekedést a környezeti kérdésektől, aminek számos 
súlyos következménye lett. 

A képhez tartozik az is, hogy az utóbbi évtizedben a népesség már lassabban nő, 
különösen Északkelet-Ázsiában, mint korábban. A városi körzetekre azonban 2001 és 
2030 között a növekedés ütemét évi átlagban még mindig 2,4%-ra becsülik. Eszerint 
2030-ra a régió teljes lakosságának 60%-a városokban fog lakni. A világ 15 
legszennyezettebb városa közül 13 Ázsiában van, és az ázsiai folyók a világátlagnál 3-
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5-ször nagyobb koncentrációban tartalmaznak szennyező anyagokat. Ezen kívül, 
Ázsiában évenként legalább 330 millió tonna szilárd hulladék marad begyűjtetlen. 
Többmillió tonna veszélyes hulladékot kezelés nélkül helyeznek el a szeméttelepeken, 
ahol az veszélyezteti a talajvíz és a helyi élelemellátás tisztaságát. 

Ahogy a lakosság száma nő, Dél-Ázsia fokozatosan sodródik a vízhiány és az abból 
eredő feszültségek felé. A vízkivétel zöme a mezőgazdasági számlájára írható, 
különösen Afganisztánban a maga 99%-os szintjével (UNEP 2001a). A zöld 
forradalom és a fokozódó öntözés következtében az 1960-as évtized közepétől India 
sok részén, Bangladesben és Srí Lankán új problémaként jelentkezett a talajvíz 
kimerülése. Indiában a mezőgazdasági célú szivattyúk száma 1981-82 és 1991-92 
között 4,3 millióról 9,1 millióra nőtt, és ez alatt a tíz év alatt a talajvíz szintje 
jelentősen lejjebb ereszkedett (UNEP 2001a). A régióban megjelenő másik probléma 
a talajvíz elszennyeződése volt, amire példa az arzénszennyezés Bangladesben és 
India néhány vele szomszédos részén. 

A környezet rossz állapotáért sokan a gazdasági növekedést okolják. Csakhogy a jobb 
környezetet a lassúbb növekedés sem garantálta volna. A lassabban növekvő Dél-
Ázsia és a gyorsabb Kelet-Ázsia hasonlóan súlyos környezeti bajoktól szenved. 
Mások a romlás okául a szaporodó népességet jelölik meg, azzal érvelve, hogy véges 
természeti erőforrások nem tudnak egyre több embert eltartani. További ok lehet a 
mély nyomor: egyéb megélhetési forrás híján a nincstelenek rákényszerülnek a 
környezet kizsákmányolására. A környezet lerobbanásáért azonban minden más 
tényezőnél inkább okolhatók a hibásan működő intézmények, politikai döntések és 
piaci mechanizmusok. 

Ázsia jövőbeli környezeti állapotának és klímaváltozásra gyakorolt hatásának 
nyilvánvalóan globális következményei is lesznek, és nem csak a helyi migrációt 
befolyásolja majd egyre intenzívebben. A kérdés inkább az, hogy a következő 10-30 
évben Ázsia környezete javul-e vagy romlik és hogy a gazdasági növekedés a régió 
környezetére kedvező vagy hátrányos hatással lesz-e? A válasz egyértelmű, a térség 
legnagyobb részén az eddigieknél hatékonyabb intézkedési stratégiák nélkül a 
környezet leépülése folytatódni fog az előttünk álló évtizedekben is. A helyzet 
javítását célzó környezetpolitikai intézkedések már láthatóak egyes helyeken (pl. 
Kelet-Ázsiában), kérdéses azonban, hogy elegendőek lesznek-e a folyamatok jelentős 
befolyásolására. Más helyeken viszont rövid távon kevés remény van arra, hogy a 
környezeti szempontok ellensúlyozzák a gyors gazdasági növekedéssel együtt járó 
szennyezést és az erőforrások leromlását. 

Napjainkig Ázsia nem találta meg a piaci eszközök, árképzési politikák és 
kormányzati intézmények olyan kombinációját, ami a gazdasági és a környezeti 
szempontokat hatékonyan egyesítené. A kormányok erősen szubvencionálták a 
kitermelő iparágakat, a szénbányászatot és a fakitermelést, éppúgy, mint a szennyező 
anyagok alkalmazását. Ezzel a környezetet és saját gazdasági fejlődésük hosszútávú 
kilátásait egyaránt veszélyeztették.  

Mindez a környezeti migráció jövőbeli alakulását alapjaiban befolyásolja. Ha globális 
politika és gazdaság prioritásai változatlanok maradnak, akkor az imént vázolt 
folyamatok 100 milliókat fognak érinteni Ázsiában a következő évtizedekben és ha az 
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Európába irányuló migráció arányai változatlanok maradnak, akkor is 10 milliós 
nagyságrendű ázsiai bevándorlóra lehet számítani  

4.3.5 Esettanulmány: Kína 

A Kínai Népköztársaságot 1949-ben alakították meg, és azóta a hatalmat a Kínai 
Kommunista Párt gyakorolja. A szabadpiac irányába tett gazdasági reform a gazdaság 
szerkezetét alapvetően átalakította, és jelentősen növelte az életszínvonalat, de 
politikailag megmaradt a marxista stílusú pártállam. Az ország vezetőit nem 
választják, hanem a Párt hivatalos politikai struktúráján belül nevezik ki. 

1,3 milliárd lakosával Kína a világ legnépesebb országa. Növekedési üteme a 
Világbank adatai szerint 2007-ben 11,7%15 volt. Ha a termékenység állandó marad, a 
lakosok száma 2025-ben kezd csökkenni, és 2050-ben várhatóan 1,34 milliárd lesz. 
1950 és kb. 1970 között minden évben egyre több gyerek született, most viszont már 
egyre kevesebb a szigorúan érvényesített egygyerekes családtervezési program miatt. 
Ezért a következő néhány évtizedben a lakosság erősen elöregszik majd; 2050-re 
31%-uk 60 éven felüli lesz. 

Kína gazdasága a 20. század végétől mutat gyors növekedést. A Világbank adatai 
szerint a bruttó nemzeti össztermék (GDP) 2009-ben 5,0 billió USA-dollárnak 
megfelelő összeg volt. A GDP éves növekedési üteme ugyanekkor 9,1 %-ot tett ki, 
szemben a 2005-es 11,3 %-kal. Kína egyike a legtöbb külföldi beruházást fogadó 
országoknak; a tőke elsősorban (45%-ban) Hong Kongból és Macauból érkezik. 1990 
és 2004 között a külföldi beruházásokból az Egyesült Államok és Japán kb. 9%-ban, 
Tajvan 7%-ban részesedett. Kína komoly hasznot húz a globalizációból. 1978 óta 
mind a kivitele, mind pedig a behozatala drámai sebességgel nő, kiváltképp miután 
2001-ben felvételt nyert a WTO-ba. 1994 óta pedig jelentős kereskedelmi többlete 
van. A közvélekedéssel szemben – miszerint Kína elsősorban olcsó játékszereket, 
kétes értékű elektronikus eszközöket és textilárukat exportál – legfontosabb kiviteli 
cikkei valójában gépek és közlekedési eszközök. Exportjának 93 %-át feldolgozóipari 
termékek teszik ki. A Humán Fejlettségi Index alapján 182 ország között Kína a 92. 
helyen áll. Ezzel 7 helyet lépett előre az előző évhez képest. (UNDP 2009) 

Kína Országos Statisztikai Hivatalának adatai szerint a városi körzetek 
munkanélküliségi rátája az 1990-es 2,5%-ról 2004-ig 4,7%-ra nőtt. 2003 végén a 
hivatalosan nyilvántartott munkanélküliek száma 8 millió körül volt. A hivatalos 
adatokat azonban a kutatók erősen megkérdőjelezik, vagyis alulbecsültnek tartják. A 
munkanélküliek valódi számáról élénk vita folyik, és több változat van forgalomban; a 
kutatók becslései kétszámjegyű munkanélküliségi rátáról szólnak. 

Kínában óriási különbség van egyrészt a városok és a falvak, másrészt az egyes 
országrészek között. Míg Pekingben a diákok átlagosan tíz évig tanulnak, Tibetben 
átlagosan alig hosszabban három évnél. Az ország belseje (Quinghai, Guizhou, 
Ningxia) és Anhui tartomány a gyerekeknek sokkal rövidebb átlagos oktatási időt 
nyújt, mint a tengerpart vidéke (Jiangsu, Zhejiang, Shangdong és Guangdong 
                                                      

15 http://web.worldbank.org  látogatva: 2011.02.07. 



98 

tartományok). A Világbank szerint az írni-olvasni tudók aránya országosan 90,9% 
(World Bank 2009). 

Kína a legtöbb emberjogi egyezményt törvénybe iktatta. A reform óta bírálatok érik 
amiatt, hogy a munkavállalók jogait az állam nem védi eléggé; különösen a falusi 
vándormunkások munkakörülményeit tartják felháborítónak. Az elmúlt években a 
kormány ezt a problémát a munkára vonatkozó törvények javításával próbálta kezelni, 
az új törvények azonban nem mindig jelentettek számottevő gyakorlati javulást is. A 
kínai jogrendszer hiányosságain kívül – például a bíróságok nem függetlenek a 
végrehajtó hatalomtól – a gyülekezési szabadság is korlátozva van. Független 
szakszervezeteket nem engedélyeznek, mindegyik az Összkínai Szakszervezeti 
Szövetség alá sorolódik be. 

Kínában 56 hivatalosan elismert etnikum létezik. Legnagyobb létszámú a han, a többit 
általában csak „etnikai kisebbségnek” hívják. Ők fel vannak mentve az egygyerekes 
családpolitika alól; így a nomád életmódú tibetieknek és mongoloknak általában 
három gyerekük lehet, (bár a korlátozással gyakran amúgy sem törődnek). 

1. Kínai migráció. A kínaiak szemében a kivándorlás nem új jelenség, diaszpóráik 
szerte a világon a legrégibbek közé tartoznak. Általánosságban a kínai emigráció 
története öt fő szakaszra osztható, és mindegyik szakaszt más és más sajátosság 
jellemzi. 

A kezdeteket a 15. századtól lehet nyomon követni: az első hullám 1400 és 1430 
között Délkelet-Ázsia felé irányult. A második és mindmáig a legnagyobb hullám a 
19. század utolsó negyedére tehető, amikor véget ért az úgynevezett „ópiumháború”. 
Ekkor főleg a délkeleti tartományok, mint Fujian és Zhejiang lakói vándoroltak ki a 
hozzájuk viszonylag közeli országokba, azaz Malayziába, Indonéziába és a Fülöp-
szigetekre, de jutott belőlük Hawaiira, a Nyugat-Indiai szigetekre, Ausztráliába, 
Kaliforniába, Afrikába (kiváltképp Mauritius szigetére és Dél-Afrikába) és Európába 
is. Az európai bevándorlók leginkább tengerészek voltak Guangdong és Fujian 
tartományból, akiket az európai hajóstársaságok toboroztak. Volt köztük néhány 
kiskereskedő is a Zhejiang-tartománybeli Qingtianból és Wenzhouból. Akkori 
beszámolók szerint ebben a hullámban 2 milliónál többen hagyták el Kínát, 
elsősorban mint olcsó munkaerő („kuli”), akikre a fogadó országnak szüksége volt. 
Délkelet-Ázsiában, Amerikában és Afrikában ekkor alakultak ki a legjelentősebb 
kínai közösségek (Nyíri 1999). 

A harmadik szakasz a 20. század elejétől 1950-ig tartott. Az első világháború alatt az 
Egyesült Királyság, Franciaország és Oroszország több mint 200 ezer kínait toborzott 
vasútvonalak építéséhez és más nehéz fizikai munkákhoz, amiket a háború tett 
szükségessé. Néhányuk aztán végleg ott maradt. A háború után megjelentek 
Európában a kínai diákok is, bár csak kevesen. 1950 előtt a kínai emigránsok 
kizárólag férfiak voltak. 

A negyedik szakaszban, vagyis az ötvenes évek eleje és 1970 között, a Kínai 
Népköztársaság „le volt zárva” a külvilág felé, és az emberek mozgását szigorúan 
korlátozták. Ekkor az emigránsok között elsősorban Hong Kongban és más délkelet-
ázsiai országokban élő kínaiakat találunk. A hong-kongi gazdasági visszaesés az 
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1960-as évtizedben sok parasztot űzött el Európába, akik ott leginkább a 
vendéglátóiparban helyezkedtek el, és kihasználva az „arany hatvanasok” 
fellendülését, egy nemzedék alatt jelentős társadalmi felemelkedésen mentek át. Az 
India és Kína közötti 1975-ös konfliktus az ázsiai migrációnak nagy lökést adott. 
1975-1979 között kb. 50 ezer kínai menekült érkezett Franciaországba, leginkább a 
kommunizmus elől menekülő üzletemberek, diákok és kézművesek. A Hong Kongból 
és Tajvanból pedig sok menekült és diák végcélja az USA lett. (Nyíri 1999) 

Az ötödik szakasz 1979-ben kezdődött, amikor Kína áttért a nyitott ajtók politikájára, 
fókuszban a gazdasági reformmal. A kormány lazított ellenőrzésén az emberek 
mozgása felett, amit azelőtt – vagyis 1949-től 1979-ig – a háztartások hukou nevű 
regisztrálási rendszerével szorosan kézben tartott. A reform kezdetétől a kínaiak 
országon belüli és nemzetközi migrációja egyaránt lendületet vett, majd az 1990-es 
években felgyorsult (Nyiri 1999). Mivel a nyolcvanas évek előtti bevándorlókat 
gyakran „régi migránsoknak” hívták, a kommunista Kínából később kivándorlók neve 
„új migráns” lett.  

Belső migráció: Mióta az 1980-as években elkezdődött a gazdasági reform, Kínában a 
belső munkaerővándorlás nagy hulláma tapasztalható, vidékről a városokba, illetve az 
ország nyugati és középső részéből a tengerparti körzetekbe. Becslések szerint 2003-
ban a belső vándormunkások – az ún. „lebegő népesség”, vagyis akik nincsenek 
regisztrálva aktuális lakóhelyeiken – száma elérte a 140 milliót. Többségük a 
szegénység elől vidékről a városokba áramló munkaerő; elhelyezésük és problémáik 
komoly kihívást jelent a kínai politika számára. (Ping 2005) 

2004 végén a falun élők száma 757 millió volt, a teljes lakosság 58%-a, közülük több 
mint 100 millió fő átmenetileg valamelyik városban dolgozott. Az utóbbi öt év 
folyamán a falusi vándormunkások évenként hat – nyolc millióval lettek többen. Bár 
munkavállalási engedély nélkül városban dolgozni elvileg törvénybe ütközik, a 
falusiak milliószám próbálkoznak vele, aminek alapvető oka a gazdasági különbség 
város és vidék, illetve az egyes országrészek között.  

Belső migráció nemcsak a falvakból a városokba irányul, hanem egyes 
országrészekből mások felé is, ami szorosan összefügg a külföldi és az állami 
beruházások területileg egyenetlen eloszlásával. A reform óta ez az egyenetlenség 
még sokkal jellemzőbb. A tengerparti sáv a kormány kitüntetett támogatását élvezi. 
Ide kerül a legtöbb külföldi tőke, leginkább itt indulnak be új városi és falusi 
vállalkozások, következésképp a virágzó gazdaság és vele a kereseti lehetőségek a 
belső tartományokból munkaerőt vonzanak. 

Kivándorlás Kínából: Az anyaországon kívül élő kínaiak számát 2008-ban 40 millióra 
becsülik. Európában a legtöbb kínai az Egyesült Királyságban (500 ezer), 
Franciaországban (230 ezer) és Olaszországban (157 ezer) él. (Wikipedia16) Az 1980-
as évek óta, amikor a reformot elkezdték, Kína megjavította diplomáciai kapcsolatait 
sok iparilag fejlett országgal, beleértve az Egyesült Államokat és Japánt is, és 
elkezdett ezekbe az országokba diákokat küldeni. A lakosság szoros ellenőrzése is 
                                                      

16 http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese  látogatva: 2011-02-05  
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gyengült, ezáltal lehetővé vált az emigráció. Fő célország az USA, Kanada, 
Ausztrália, Japán, Szingapur és Dél-Afrika lett.  

Kína egyes tartományaiból (pl. Zhejiang és Fujian) a reform kezdete óta tömegek 
emigráltak illegálisan. Bár az embercsempészek gyakran alkalmaznak modern 
szállítási és kommunikációs módszereket, a célországba való bejutás nem egyszer 
emlékeztet a 19. század „kulikereskedelmére” (Nyíri 2002). A kamionokban 
megbújók különféle veszélyeknek vannak kitéve (pl. fulladás). Ráadásul amikor 
megérkeznek, legtöbbjük nincs felkészülve a befogadó ország kultúrájával való 
találkozásra és az ottani életre. A jövevények így erősen függnek az előttük 
odaköltözött honfitársaiktól, akik emiatt gyakran kihasználhatják őket. 

A „régi migránsokat” – az „új migránsokkal” összevetve – a következő sajátosságok 
jellemzik. Először, míg a régieket inkább a háború és a nyomor kényszerítette 
távozásra, az újak egzisztenciális kényszer nélkül, a jobb élet reményében döntenek 
így. Másodszor, míg a régiek csaknem kizárólag a tengerpart környékéről származtak, 
az újak között az ország legkülönfélébb tartományainak lakói megtalálhatók. 
Harmadszor, míg a régiek többnyire parasztok vagy képzetlen munkások voltak, az 
újak között nem ritka a diák, a technikus, az értelmiségi vagy az üzletember. 
Negyedszer, a régen majdnem kizárólag férfiakból álló emigránstömeggel szemben 
ma a nemek közti arány kiegyenlítettebb. 

Az elmúlt években a kínai migrációnak új trendjei és irányai jelentek meg. Először is, 
az innen kivándorlóknak Oroszország és Kelet-Európa is „a lehetőségek földjévé” 
vált. Útba esnek ugyanis a jómódú Nyugat-Európa felé, és bevándorlási korlátaik a 
kommunista rendszer összeomlásával nagyrészt megszűntek. Ezen országok „kínai 
piacai” a kilencvenes évek óta a kínai bevándorlás változó természetét tükrözik: míg 
régebben a bevándorlók állandó jelleggel letelepedtek új országukban, ma 
folyamatosan közlekednek a határokon át. Másodszor, az Európába és Japánba 
emigrált kínaiak egy része több országban egyszerre több foglalkozást űz. Egy kelet-
európai vállalkozó lehet egyidejűleg diák Nyugat-Európában, vagy dolgozhat ott mint 
részmunkaidős alkalmi munkás. Harmadszor, a nyolcvanas évek vége óta sokkal több 
kínai tanul nyelvet vagy jár főiskolába külföldön, miközben eltartja magát (Nyiri 
2002). A főiskola vagy a nyelvtanulás egy-egy hivatalos oktatási intézményben arra is 
jó lehet, hogy a bevándorló tartózkodási engedélyt kapjon, amire alapozva aztán – 
legálisan vagy illegálisan – munkát vállal. A középosztály tagjai és az „újgazdagok” 
pedig, mióta a kínai gazdaság lendületben van, megengedhetik maguknak, hogy 
gyerekeiket külföldön járassák egyetemre vagy akár középiskolába. Negyedszer, az 
1990-es évek vége óta a három északkeleti tartományt magában foglaló Dongbei 
körzet lett a kínai elvándorlók fő származási helye, főleg azért, mert a gazdaság 
szerkezetének változásával leépült az itt túlsúlyban lévő nehézipar, úgyhogy sokan 
elvesztették munkahelyüket. 

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy Zheijiang és Fujiang tartományban a nemzetközi 
migrációnak komoly hagyományai vannak, beleértve ebbe az illegális migrációt is. 
Bár az ezirányú döntéseikben eddig a környezeti tényezők nem szerepeltek 
számottevő súllyal, jelentőségük a jövőben megnőhet, ahogy a környezeti 
körülmények tovább romlanak. 
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Migrációs hálózatok: Az Európába bevándorolt kínaiakat határokon átnyúló 
hálózataik segítik, amelyek összekötik a láncszerűen egymás után érkezőket, így 
létezik a hong-kongi, a zheijangi vagy a vietnami kínaiak közössége, sőt, ezeken 
belüli közösségek is. Pieke beszámol arról, hogy az ilyen közösségek törzstagjai 
nagyrészt külön-külön érkeznek és terjednek szét Európában, és csak később lépnek 
kapcsolatba egymással, amikor azt a politikai, gazdasági vagy szociális környezet 
szükségessé teszi (Pieke, 1999). A szakirodalom közöl szemléltető példákat arról, 
ahogy külföldön élő kínai üzletemberek aktívan kihasználják etnikai és társadalmi-
gazdasági hálózataikat profitjuk növelésére, és arra, hogy éljenek a globális gazdaság 
adta lehetőségekkel. Közismert, hogy Kínában is a jó üzletmenethez szükségesek a jó 
kapcsolatok. Sok külföldi kínainak abból is haszna származik, hogy jóban van otthoni 
– azaz kínai – hivatalnokokkal. Ezzel együtt észben kell tartanunk, hogy Kínában a 
korrupció és az ügyletek átláthatatlansága legalább részben indokolja ezt a jelenséget, 
vagy épp előidézi azt. A dolog kulturális oldalát nem lehet eléggé hangsúlyozni. 

Migrációs politika: A kínai „új kivándorlók” megjelenése szorosan összefügg Kína 
migrációs politikájával. A Kínai Népköztársaság 1949-es megalakítása óta a kínai 
állampolgárok szabad mozgását szorosan korlátozták, mind az országon belül, mind 
külföldre. A gazdasági reform és a „nyitottság” politikájának nyolcvanas évekbeli 
kezdetétől ez a szabályozás fokozatosan lazább lett, az útlevél kiadásának 
procedúráját egyszerűsítették, és egyre nőtt a kiváltható valutaadag. Ezek a változások 
természetszerűleg megkönnyítették az emigrációt. 

Ugyanebben az időben a kínai kormány aktív lépéseket tett az illegális migráció 
megakadályozására, és programokat indított annak érdekében, hogy az „agyelszívást” 
ellensúlyozandó a képzett és tehetséges szakemberek visszajöjjenek külföldről.  

A kínai kormány a külföldi kínaiak felé igen aktív tevékenységet folytat, egyszerre 
politikai és gazdasági céllal. 1977 után több politikai testületet állítottak fel arra, hogy 
egyrészt tartsák a kapcsolatot az emigránsokkal, másrészt védjék a hazatértek és 
családjuk érdekeit. Ezek az emberek ugyanis a reform előtt súlyos elnyomásnak 
voltak kitéve. Az új intézmények feladata, hogy külföldről hazavonzzák a kínai 
kézben lévő tőkét, és általában nyerjék meg az emigránsok bizalmát és hűségét az 
anyaország iránt. A kínai kormányküldöttségek és az emigráns egyesületek kölcsönös 
látogatásai különösen az 1989-es tienanmen téri incidens után váltak gyakorivá, 
amikor a nyugati gazdasági szankciók miatt a kormánynak minden addiginál jobban 
szüksége volt a külföldi kínaiak támogatására és beruházásaira. 

A kínai kormánynak világos stratégiája van annak érdekében, hogy a külföldi 
kínaiakkal „megszerettesse az anyaországot”. Evégből az Államtanács alá tartozó 
„Külföldi kínaiak ügyeivel foglalkozó hivatal” különféle eseményeket szervez, 
különösen az egyesületi vezetők és sikeres vállalkozók számára. Ilyenek azok a 
tanfolyamok, amelyeken a fiatal emigráns vezetők megismerhetik az állam migrációs 
politikáját és körülnézhettek Kínán belül. Tartottak még világkonferenciát a kínai 
nyelvű médiáról, egy másikat a kínai nyelv oktatásáról, és így tovább. 

Azoknak a kínai tartományoknak a vezetői, amelyekben a kivándorlásnak régi 
hagyománya van (ilyen a Fujian tartomány), írásban lefektetett vagy csak spontán 
érvényesülő politikát folytatnak az emigráció bátorítására és elősegítésére. Ez a 
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politika érvényben van nemcsak a távozás előtt, hanem a távozottak hazalátogatásakor 
is, nagyobb ünnepek vagy más alkalmak (tavaszi fesztivál stb.) során, amikor 
meglátogatják otthon maradt családtagjaikat. Egy másik fontos cél, hogy ösztönözzék 
a befektetést a körzet iparába, iskola- vagy más infrastrukturális rendszerébe (Pieke, 
2004). 

2. Környezeti problémák és válsággócok Kínában. A gazdasági növekedés és az 
iparosodás hatalmas környezeti károkat okozott Kínában, amelyek közül a 
legfontosabbak a következők: 1) légszennyezés és savas eső (üvegházhatású gázok, 
kéndioxid és szemcsés anyagok), 2) vízhiány (különösen északon), 3) vízszennyezés 
(tengerparti területek kezeletlen szennyvize által), 4) erdőpusztulás (már csak 14% 
erdőborította terület maradt Kínában), 5) termőtalaj elvesztése (1949 óta kb. a 
termőtalaj ötöde az erózió és a gazdaságfejlesztés miatt használhatatlan), 6) 
élelmiszertermelés bővítésének korlátai (hegyvidéki területek, talajleromlás és 
szikesedés), 7) sivatagosodás (az ország területének 27%-án), 8) a folyók által 
szállított víz mennyiségének csökkenése (a tavak szintjei is csökkennek, amitől 
zsugorodnak a mocsaras területek is), 9) aszályok (északon a melegebbé és szárazabbá 
váló éghajlat miatt). Kiemelkedik ezek közül a vízhiány, a vízszennyezés, mivel a 
teljes lakosság csaknem fele folyók mentén (a földterület 8%-án) él, és az 
elsivatagosodás. 

Sokrétű éghajlati és geológiai feltételei Kínát gyakorlatilag az összes fajta természeti 
csapásnak kiteszik. Ezek évi átlagban minden hat emberből egyet érintenek, ami 
többtízmillió egyedi esetet jelent. Az utóbbi 20 év imponáló gazdasági növekedése 
ellenére a természeti kockázatoknak kitett vidékek némelyikében az emberek inkább 
szegényebbek lettek, ami jelentős mértékben hozzájárul elvándorlásaikhoz.  

Sérült területek Kínában: Az országban számos, Kínai léptékkel mérve is jelentős, 
sérült terület található. Ilyen sérült terület a három nagy folyam forrásvidéke és a 
délkeleti tengerpart környéke. 

(i) A három nagy folyam forrásvidéke Északnyugat-Kínában: Három nagy folyam, a 
Jangce, a Sárga-folyó és a Lancang forrása az északkelet-kínai Qinghai tartományban 
van, közvetlenül a Tibeti Autonóm Körzet mellett. Ez a terület összesen 363 ezer km2-
en négy autonóm tibeti államot tartalmaz. Lakóinak száma több mint 590 ezer, akik 
etnikailag többségükben tibetiek. Errefelé a természeti csapások több típusa előfordul. 
Az elmúlt években a globális felmelegedés, a túllegeltetés és a mezőgazdasági 
tevékenység miatt a környezeti helyzet rosszabbodott. 2003-ban a központi kormány a 
körzet státuszát országos természetvédelmi terület rangjára emelte, amely így 
magában foglal 152 300 km2-t, azaz a három folyam forrásvidékének 42, Qinghai 
tartománynak pedig 21%-át. 

2005-ben az Államtanács elfogadott egy programot „Általános terv a quinghaji Három 
Szurdok Természetvédelmi Terület létrehozására és ökológiai védelmére” címmel. 
Eszerint tíz éven belül állam 7,5 milliárd jüant fog költeni az itteni füves területek 
helyreállítására, erdősítésre, kisvárosok és falvak építésére és a környezeti migráció 
támogatására. Az utóbbi már 2003-ban elkezdődött, és a terv szerint a védett terület 
összesen 223 ezer lakosából 55 770-et, azaz 10 140 háztartást telepítenek ki. 2006-ig 
már 28 ezer-en (6156 háztartás) távoztak 14 új településre.  
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(ii) A kínai délkeleti tengerpart környéke: Ez a parti régió Kínán belül gazdaságilag a 
legfejlettebb, következésképp súlyos környezeti károkkal terhelt. Az iparosodás, a 
gyors urbanizáció és a nagy népsűrűség miatt erősen szennyezett a víz és a levegő. A 
legutóbbi évtizedben a korábbinál gyakrabban hullik savas eső. A tavakban 
elszaporodtak a „vörös” és a „kék” algák. Ez utóbbiak nemrég Jiang tartomány Taihu 
tavában olyan tömegesen jelentek meg, hogy a tó által ivóvízzel kiszolgált Wuxi város 
lakóinak palackban kellett a vizet vásárolniuk, amit szükségmegoldásként a helyi 
kormány szállíttatott oda a szomszéd városokból. Az esemény a vidék halászait 
szintén hátrányosan érintette. 

A túlhalászat és a szennyezés a vízi élelemforrások gyérülését eredményezte, az pedig 
tömegméretű érdekellentéteket. Számos halász az északkelet-kínai Liaoning 
tartományból kénytelen volt áttelepülni az észak-kínai Jiangsu tartományba, ahol a 
helyi halászokkal erőszakos konfliktusba keveredett. 

Természeti katasztrófák: tájfunok és árvizek: A legsúlyosabb katasztrófák Kínában a 
földrengés, a tájfun – a déli és a keleti part mentén évenként körülbelül öt – és az 
árvíz. Az értekezés választott témája szerint a tájfunok és az árvizek az érdekesek, bár 
hosszabb távot tekintve a földrengések okozták a legtöbb veszteséget. 

A tájfunok, melyek elsősorban a kínai partvidékeket veszélyeztetik, veszélyességére 
jellemző, hogy sebességük a 300 km/órát is elérheti. Számos esetben a tájfunok 
hatalmas esőzéssel is járnak, ami az árvizek elindítója. (A tengerparti szélviharok 
szélsőséges következményeit jól mutatja a Katrina hurrikán az Egyesült Államokban.) 
Kínában az utóbbi időszak legrombolóbb ciklonja a Winnie (1997) és a Rananim 
(2004) volt. 

Az árvizek rombolók és hosszan tartók. A legutóbbi, a Nagy Árvíz 1998-ban a 
Jangcén, 3 ezer áldozatot követelt, 18 millió háznak okozott sérülést vagy rombolt le. 
Az általa érintett területen 240 millió ember él (SwissRe 2006), közülük sokmilliónak 
kellett elhagyni otthonát. Az árvizet a hatalmas esőzések indították és a leromlott 
ökológiai környezet (erdőirtás és helytelen földhasználat) tovább súlyosbított. 

Veszélyes állapotban lévő gátak. Hivatalos források szerint Kínában jelenleg több 
mint 85 ezer vízzáró gát működik. Közülük legalább 30 ezret sok évnyi javítgatás és 
kezelés után is komolyan problematikusnak vagy veszélyeztetettnek tartanak. A 
beszámolók 1954 és 2005 között 3495 gátszakadásról szólnak, azaz átlagosan 67-ről 
évenként; ezek több ember halálát okozták, mint a közönséges árvizek. A kínai 
kormány deklarálta, hogy a legfontosabb veszélyeztetett gátakat néhány éven belül fel 
fogja újíttatni. Tekintve a felújításra szorulók nagy számát és a múltban előfordult 
gyakorlati nehézségeket, a gátak alatti folyószakaszok lakói továbbra is veszélyben 
vannak, és esetleg egy árvíz miatt el kell majd költözniük. Ma több mint 360 millióan 
laknak a Jangce vízgyűjtő területén belül, és ha egy gát átszakad, alatta milliók 
kerülhetnek veszélybe (PBS honlap17). 

A Három Szurdok Gát a Jangce folyón: A Jangcét Kína „életvonalaként” tartják 
számon. Forrása a Himalájában van, ahonnan 6000 kilométeren át hömpölyög a 
                                                      

17 http://www.pbs.org/pov/uptheyangtze/background.php  látogatva? 2011-02-05 
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Sanghajnál elért Sárga-tenger felé. Mint a világ harmadik leghosszabb folyója, több 
mint 320 millió embernek otthont adó területet szel át. Évszázadokig használták 
központi útvonalnak a kereskedők, az áruszállítók, a vallási zarándokok és modern 
időkben a turisták. Megélhetést ad azoknak, akik termékeny partjait művelik és a 
vizében halásznak. A Jangce folyót légifelvételről a Három Szurdok Gát építése előtt 
és után a 19. ábra mutatja. 

19. ábra  Légifelvétel a Jangce folyóról a Három Szurdok 
 Gát építése előtt és után 

 
Forrás: National Geographic honlap18  

 

A Három Szurdok Gát a világ legnagyobb hidroelektromos projektje, és egyike azon 
kevés emberalkotta szerkezetnek, ami a világűrből is látszik. 13 évnyi építőmunka 
után az általa lezárt víztározó 2006-ban már 13 nagyobb és 140 kisebb várost, 1350 
falut és 1600 gyárat nyelt el. A Három Vízesés Gát annyi tiszta és megújuló 
                                                      

18 http://blogs.nationalgeographic.com/blogs/news/chiefeditor/2008/10/three-gorges-dam.html látogatva: 2011-02-

05 
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elektromos energiát fog szolgáltatni, amennyit 15 átlagos atomerőmű együtt. Másik 
célja az árvizek megelőzése, mivel ezekből a Jangcén az utóbbi 2000 évben 215 
okozott hatalmas károkat. 

20. ábra  Az elsivatagosodás területei Kínában 

 
Forrás: Univesrity of Arizona honlap19  

 

Ennek a presztízsprojektnek azonban nagy környezeti kockázatai vannak. Az ipari 
termeléssel és a bányászattal összefüggő mérgek veszélyeztetik a körzetben élő 
emberek és állatok életét. A folyamba évi 1,2 billió liter nyers szennyvíz kerül, 
aminek természetes tisztulása a gát miatt lehetetlenné vált. Néhány hidrológus 
egyenesen azt állítja, hogy a Jangce sok üledékanyaga és az alján lassan mozgó 
kavicságy károsíthatja a gát turbináit, a tározó feltöltésével pedig még az eddigieknél 
is rosszabb árvizeket okozhat (YDPN honlap20). 

Elsivatagosodás és homokviharok. Kína a sivatagosodástól leginkább szenvedő 
országok közé tartozik. Területének kb. 30%-a sivatag és a gyors iparosítás ezt az 
arányt folyamatosan növeli. A jelenség okai és következményei az egyes 
országrészekben eltérők. A Tibeti-fennsíkon eredő nagy folyók és az ottani 
ökorendszerek igen érzékenyek a regionális éghajlatváltozásra, ami közvetlenül vezet 
az elsivatagosodáshoz. Chonqingban az okok között szerepel az erdőpusztítás éppúgy, 
mint a gátépítés, a folyók eltérítése és a gyors ipari fejlesztés, Xinjiangban pedig a 
Tarim sivatag olajfúrásai, amelyek befolyásolják a két nagy közeli folyó, a Tarim és a 
Yarkant vízhozamát. Az elsivatagosodás területeit Kínában a 20.ábra mutatja. 

                                                      

19 http://ag.arizona.edu/OALS/ALN/aln49/glantz1.html látogatva: 2011-02-05 
20 http://www.eoearth.org/article/Three_Gorges_Dam,_China látogatva: 2011-02-05 
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Az elsivatagosodás területei: 1. Belső Mongólia sivatagja (közel esik Pekinghez, a 
homokviharok forrásai); 2. Tibeti fennsík (nagy folyók eredési helye, globális 
felmelegedésre és helyi klímaváltozásra érzékeny terület); 3. Chongqing (Kína 
legnagyobb és legnépesebb tartománya: erdőirtások, gátépítések, folyam-eltérítések, 
vízszennyezés, migráció, gyors ipari fejlődés és urbanizáció jellemzi); 4. Xinjiang 
(Hatalmas, ritkán lakott terület Kína nyugati részén. olajkitermelés a Tarim és a 
Yarkant két nagy sivatagmenti folyó-rendszer mentén). 

A homokviharok Kínában egyre gyakoribbak, valószínűleg a talajleromlás 
következményeként, amit az erdők kivágása, a túllegeltetés és a száraz éghajlat okoz. 
A homokviharok fő keletkezési helye a Pekinghez közeli Belső-Mongólia. 1994 és 
1999 között a Gobi sivatag 52,400 km2-tel nőtt, és összesen 1,296,000 km2 területével 
lassan Peking felé terjeszkedik. Az itt eredő homokviharok elérik a szomszédos 
országokat is, azaz Koreát és Japánt. A sivatagosodás a használható föld 
mennyiségének hirtelen csökkenését és a környezet gyorsuló leromlását vonja maga 
után, a környékén élőket még jobban elszegényíti, és az egész országnak hatalmas 
gazdasági veszteséget okoz. A homokviharok részben a levegő minőségének 
romlásával, részben a láthatóság csökkenésével ártalmasak lehetnek a közegészségre 
is, de mindenekelőtt a szociális-gazdasági káruk igen nagy. A terjedő sivatagok 4000 
falut fenyegetnek azzal, hogy betemeti őket a futóhomok (Asian Development Bank 
2001). 

Vízszennyezés és vízhiány. Kínában él a világ népességének 20%-a de az ország csak a 
globális vízkészletek 7%-ával rendelkezik. A vízhiány különösen Kína északi 
tartományaiban okoz súlyos, a fejlesztésekre is messzemenően kiható problémákat. 
Kínában 300 millió ember nem jut tiszta ivóvízhez és 700 millióan (a WHO szabvány 
alapján minősített) büdös vizet isznak. A városoknál a felszín alatti vizek 90%-a 
szennyezett és a folyók 80%-a nem felel meg a halászati szabványoknak. (Miao Hong 
2006).  

Urbanizáció és légszennyezés. Kínában gyors urbanizációs folyamat zajlik. Az ENSZ 
népesedési részlegének friss becslése szerint a városi lakosok száma 1950 és 2005 
között kb. 70 millióról kb. 530 millióra nőtt. 2015-re már többen fognak lakni 
városban, mint falun, 2030-ban pedig az előbbiek durván 875 millióan lesznek. A 
világ 30 legszennyezettebb helye közül 6 található Kínában. A legszennyezettebb 
Kínai város Linfen. 

3. Kína alkalmazkodási stratégiái: Kína, amelyet mint a világ legnagyobb 
szennyezőjét szoktak pellengérre állítani, egy független klímatanácsadó szervezet 
beszámolója szerint élen jár a kis szénkibocsátású gazdaság felé való elmozdulásban 
(New Scientist honlap21). Ahogy Deng Xiaoping a hetvenes években bevezette a 
‘növekedés mindenek előtt’ filozófiáját úgy most Hu Jintao elnök és Wen Jiabao 
miniszterelnök a ‘folyamatos növekedés a környezet megóvása mellett’ elvet 
deklarálta. Bár Kína környezeti jogrendszere a világon a legszigorúbbak közé tartozik, 
annak végrehajtása a kormányzat egyik legnagyobb kihívásának számít. Kína 2002-
ben jóváhagyta a Kyoto-i egyezményt, 2006 január 1-én ’Megújuló Energia Törvényt’ 
                                                      

21 http://environment.newscientist.com/article/dn14455 látogatva: 2011-02-05 
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léptetett életbe és ’Nagy zöld fal projekt’ néven 4500 km hosszban 2050-ig 12 
milliárd fát ültetnek a kiirtott erdők teljes helyreállítása céljából. (Kamphuis 2007) 

Kína ma is ökológiai civilizációnak számít. Hagyományos agrárgazdaságának 
köszönhetően kicsi az egy főre jutó fogyasztása és az egy főre jutó kibocsátott 
hulladéka. Ezen azonban a modernizálódási és globalizálódási hullám gyorsan 
változtat. Mióta a gazdaság kifelé nyitott és irányítása korszerűbb lett, milliók 
költöznek a városokba, az utakat naponta többezer új autó lepi el, és minden héten 
üzembe állítanak egy új szénerőművet. A változás egyelőre nem teljes: egy tipikus 
középosztálybeli kínai még aprólékosan spórolni akar a villanyszámlán, háztartásában 
újra hasznosít mindent, amit lehet, és munkahelyére biciklivel jár, miközben nyugati 
életszínvonalról és életmódról álmodik, nem véve tudomásul annak hatását a bolygó 
jövőjére.  

Energia és árvízkezelés Kínában: Az árvizek elleni küzdelem stratégiája 1998 óta 
megváltozott: az addigi szerkezeti megoldásokat – tározók, a kiöntött víz tárolása – 
felváltották a megelőzés projektjei, mint például az erdősítési kampány. 

Hivatalosan a kínai kormány azt állítja, hogy a Három Vízesés Gát célja a 
kiszámíthatatlan folyó megzabolázása, és ezzel a partjain élők védelme. Valójában 
számukra ez a terv elsősorban a nemzeti büszkeséget jelképezi. Arra is számítanak, 
hogy a gáthoz kapcsolódó erőmű energiatermelése növeli majd az ország iparának 
teljesítményét, így közvetve több millió új munkahelyet teremt, amire égetően 
szükség van. Ezért eltitkoltak róla minden negatív információt. Ugyanakkor a 2006 és 
2010 közötti ötéves terv az energiafogyasztás 20%-os csökkenésével számol, mivel 
alapvető célként tűzi ki az erőforrásokkal való takarékosságot és a környezet védelmét 
(PBS honlap22). 

Lépések az elsivatagosodás és erózió ellen: A talajt leghatékonyabban szélfogókkal 
lehet megvédeni. Az utóbbi 20 évben több mint hét milliárd kínai önkéntes vett részt 
erdőtelepítési programokban, amelyek során 35 milliárd facsemetét ültettek el. 26 
millió hektárt már régebben beerdősítettek az ország északkeleti, északi és 
északnyugati részének „szélfogó-övében”, amelynek kialakítását a világ első számú 
ökológiai projektjének tekintik (Kangmei 2009). 

Jogszabályok: A kormány felismerte saját felelősségét abban, hogy létrejöjjenek a jogi 
keretek a természeti csapások következményeinek közös teherviselésére. Az állam és 
a magánszemélyek olyan partnerségét fontolgatják, amely figyelembe veszi a nagy 
kockázatú területek vállalkozásainak és háztartásainak jövedelmi szintjét is. 

4. Kína környezeti migráció forgatókönyvei. A környezeti migráció forgatókönyvét 
Kínában a gazdasági és politikai események sora határozza meg. Az ország 
gazdaságát és politikáját könyvtárnyi irodalom tárgyalja. Ezek summázatát nyújtja 
Randall és Jesse, valamint James Mann Kína-forgatókönyveikben. 

Kína négy lehetséges jövőjét Randall és Jesse az alábbiak szerint látja: 

                                                      

22 http://www.pbs.org/pov/uptheyangtze/background.php látogatva: 2011-02-05 
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(i) Kína békésen növekszik, és betartja a szabályokat: Ebben a képzeletbeli 
változatban Kína a globális tőke legjobb barátjává válik. A politikai és gazdasági 
reformok hullámát követően Peking hajlandó a Nyugat üzleti szabályai szerint 
játszani, miközben leküzdi belső gazdasági és környezeti gondjait. Megbízható és 
kiismerhető infrastruktúrát szolgáltat, kiirtja a gazdasági kalózkodást. Peking utcáin 
egymást érik a boltok csupa törvényesen árusított szoftverrel és DVD-vel. Ahogy 
Goldman Sachs 2003-as tanulmánya jósolja, Kína bruttó hazai terméke 2041-ig 
nagyobb lesz az Egyesült Államokénál, és második nyelvként több európai tanul 
mandarinul, mint angolul. A kínai munkások olyan jómódúak lesznek, hogy az ipar 
elkezd Afrikába települni az ottani olcsó munkaerő miatt. 

(ii) Kína növekedése rövid életű; második Brazíliává válik: Egy fanyar mondás szerint 
„Brazília fényes jövő elé néz, most és mindörökké.” Ebben a változatban ugyanez lesz 
érvényes Kínára is – korlátlan lehetőségei vannak, de az „Első Világ” helyzetét 
valójában sose éri el. Bukdácsolni fog a környezeti válságok, politikai nyugtalanság, 
nyomor és kormányzati korrupció viharos tengerén. (Valóban, a Transparency 
International nonprofit szervezet korrupciós mutatója szerint Kínában az üzletemberek 
a korrupció egyre emelkedő szintjét érzékelik.) A növekedés egy darabig pörög, aztán 
leáll. Néhány tartomány önállóságot követel, Peking adószedői nem érdemlik ki az 
évvégi jutalmat. Az infrastruktúra málladozik. 

(iii) Kína növekszik, de nem gyorsabban a szomszédainál: Ebben a változatban Kína 
belép az új regionalizmus korszakába. (Képzeljük el az 1. világháború előtti Európát, 
csak most Ázsiában.) Ugyanolyan gyorsan növekszik, mint szomszédai, az 
erőforrásokért folyamatosan pozícióharcot folytatva Indiával, Japánnal és 
Oroszországgal. Ázsiában kiépül a sokirányú gazdasági függések hálója. Japán, Dél-
Korea és Tajvan kereskedelmi és kölcsönös védelmi egyezményt ír alá. Az egyszerű 
kínaiak között erőre kap a nacionalizmus, az 1990-es 10 ezer és a 2005-ös 74 ezer 
protestáló trendje folytatódik, és nemsokára már célba vesz nyugati vállalatokat is. A 
pekingi utcákon főleg kínai társaságok cégtábláit látni. Mindez lefékezi a 
globalizációt. A szolgáltató szektor kihelyezett tőkéje Kínából Afrikába és Dél-
Amerikába távozik, ahol nagyobb biztonságban érzi magát.  

(iv) Kína gyors növekedése átbillenti a globális arányokat saját javára: Ebben a 
változatban Kína olyan gyorsan tesz szert gazdasági hatalomra, hogy módja lesz saját 
szabályai szerint játszani, és partnereit saját puszta méreténél fogva arra 
kényszerítheti, hogy szabályait ők is elfogadják. Többé nem vásárol amerikai 
kincstárjegyeket, mire a Fednek növelnie kell a kamatlábat. Dollár helyett jüan lesz a 
nemzetközi fizetőeszköz. A gazdasági kalózkodás általánossá válik, a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jog feledésbe merül. Kína tovább növeli katonai kiadásait, 
szövetséget köt Indiával és Oroszországgal, nemzetközi ügyekben megszűnik az 
Egyesült Államok vezető szerepe. (Randall-Jesse 2006) 

Kína jövője James Mann szerint az alábbi három forgatókönyv szerint képzelhető el: 

(i) A „megnyugtató forgatókönyv”: Kína a politikai liberalizáció és a demokrácia 
irányába fejlődik, amit a kereskedelem is elősegít. Ez a forgatókönyv azt a modern 
elvárást testesíti meg, hogy a gazdasági fejlődés politikai szabadságot hoz magával. 
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(ii) A „zűrzavar forgatókönyve”: Eszerint Kínában robbanás következik be, a 
bankrendszer súlyos repedései drámai politikai változáshoz vezetnek. Ezt valószínűsíti 
„Kína közelgő összeomlása” című könyvében Gordon Chang. Szakadék keletkezik a 
gazdagok és a szegények között, éppúgy, mint a hatalmasok és a hatalomból 
kirekesztettek között, ami az országot elkerülhetetlenül az összeomlás felé sodorja. 
Hogy azután mi történik, arra igen eltérő elképzelések léteznek; néhányuk szerint – 
ahogy Bruce Gilley felvázolja „Kína demokratikus jövője” című munkájában – a 
válság nyomában végül megszületik a demokrácia. 

5. táblázat A kínai környezeti migrációt befolyásoló “kritikus 
bizonytalanságok” kvalitatív becslései a GEO-4 forgatókönyvei alapján 

 
* A fogalmak magyarázatai a 3.4.3 fejezetben olvashatók. 

 

(iii) A „harmadik forgatókönyv”: Amit ma politikai szempontból Kínában látunk, az 
meg is marad: monolitikus rendszer, a szervezett ellenzék és a független jogrend 
hiánya. Apró változások vannak, de ezek nem nőnek át alapvető változásba. Mann 
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szemlátomást ezt tartja a legesélyesebb változatnak. A harmadik forgatókönyv 
elképzeléséhez nem kell feltételeznünk, hogy negyedszázad múlva Kínát még mindig 
ugyanaz a kommunista párt fogja kormányozni, mint most. A nevek és a frazeológia 
változhat, mégis, így vagy úgy fennmaradnak a mai politikai rendszer lényeges 
jellemzői. Nem lesz jelentős politikai ellenzék, se szabad sajtó, se választások a helyi 
szint fölött. Lesz viszont tevékeny biztonsági apparátus, hogy a szervezett ellenállást 
csírájában elfojtsa. Más szavakkal, miközben Kína erősödik és gazdagodik, politikai 
rendszere alapvetően nem változik meg. Ugyanazt a politikai pályát követi, amit 
napjainkban. (Mann 2007) 

5. A GEO-4 forgatókönyvek adaptációja Kínára: Kína oly hatalmas és változatos 
ország, hogy országos forgatókönyvek mellett régiónkéntieket is érdemes lenne 
készítni. Például Belső-Mongóliára, ahol a természeti csapások és az emberi 
tevékenység (túllegeltetés) a füves területek elsivatagosodását eredményezte, ami 
helyi pásztornépek megélhetésére van hatással. Az 1990-es évek óta a környezeti 
migrációt ezen a vidéken maga a kormány irányítja, részben a növényzet megóvása, 
részben a szegénység enyhítése céljából. 1998 és 2008 között Belső-Mongólia 
sérülékeny körzeteiből több mint 650 ezer embert telepítettek ki, több mint 100 millió 
jüan költséggel.  

Másfajta forgatókönyveket lehetne készítni az ország észak-keleti tartományaira. 
Mivel gleccserek a Himalájában gyorsabban olvadnak, mint bárhol másutt a világon, 
itt egyre több árvíz várható. Ha a globális melegedés folytatódik, a gleccserek 2035-re 
vagy még hamarabb eltűnnek Ez magában a himalájai és a hindukusi körzetben 500 
millió embert érinthet, lejjebb pedig nagyjából ugyanennyit. (IPCC Report 2007)  

Az 5. táblázat a kínai környezeti migrációt befolyásoló “kritikus bizonytalanságok” 
kvalitatív becsléseit mutatja négy feltételezett forgatókönyv esetében. 

4.4 Környezeti migráció Európában 

Európa gazdasága jelenleg a világon az egyik legjelentősebb, politikailag pedig az 
Európai Unió – amelynek kormányközi testületeiben a legtöbb európai ország 
küldöttei jelen vannak – egyike a világ legnagyobb politikai tömörülésének. Az Unión 
belül a legerősebb nemzeti gazdaság Németországé, amely a globális sorrendben a 
harmadik helyen áll, míg az Egyesült Királyság globálisan az ötödik. 2005-ben 
Európa lakossága az ENSZ becslése szerint 731 millió volt, ami a Föld 
összlakosságának valamivel több mint egy-kilenced része. Száz éve még közel 
negyede volt, de miközben azóta is nőtt, növekedése messze elmaradt más földrészek 
– elsősorban Afrika és Ázsia – népességének növekedésétől. Az ENSZ népesedési 
előrejelzése – középső változatában – arra számít, hogy 2050-ben a maga 653 millió 
főjével Európa részesedése a világ lakosságából 7%-ra csökken. (UNITED NATIONS 
2007) 

4.4.1 Migrációs folyamatok Európában 

Az utóbbi évtizedekben Európa ugyanolyan fontos bevándorlási célponttá vált, mint 
Észak Amerika. Az IOM szerint Európa 56,1 millió bevándorló otthona, szemben 
Észak Amerika 40,8 milliójával (IOM 2003). 2006-ban az EU-27 országokban 3.5 
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millió új bevándorló telepedett le. A legtöbben Írországba és Spanyolországba 
költöztek és a legtöbben Lengyelországból és Romániából mentek el. Az ezer lakosra 
jutó vándorlási különbözetet az EU-27 országaiban a 22. ábra mutatja. 

21. ábra  Az EU-ba bevándorló népesség származási kontinens szerint, 2006-ban 

 
Forrás: Herm 2008 3.old 

 

Az Európán belüli migrációnak az érintettek állampolgársága alapján két típusa van: 
az egyik az európai állampolgárok belső mozgása, másik az Európán kívülről érkezők 
Európán belüli vándorlásai, tranzitországnak használva akár több országot is. Az EU-
27 országokba bevándorló népesség több mint fele (54%-a) Európán belülről érkezett. 
Az európai belső migráció fő útvonalai elsősorban keletről nyugat felé irányulnak. 

A belső vándorlások szempontjából Közép-Kelet-Európa és a Balkán, illetve a 
Mediterráneum európai része a legfontosabb származási térség. A legtöbb bevándorlót 
adó ország Ukrajna, Lengyelország és Románia. A tartós bevándorlók beáramlásában 
továbbra is a családi migráció dominál. Jelentős maradt a családi migráció 
Franciaországban (60%) és Portugáliában is a ahova sokan Ukrajnából érkeztek. 
Számos európai ország, többek között Olaszország, Írország, Spanyolország és Nagy-
Britannia továbbra is jelentős célországai a munkavállalási migrációnak: a tartós 
bevándorlók mintegy 30–40%-a munkával kapcsolatos céllal érkezik. Európában 
jelentős szerep jut az ún. “szabad mozgásos migrációnak” (A Római szerződésben 
megfogalmazódik meg a szabad mozgás elve. A “szabad mozgásos migráció”arra a 
munkaerőre utal, amelyik tetszés szerint jön és megy, illetve vállal munkát ahol tud, 
illetve ahol a jogszabályok ezt az EU-n belül lehetővé teszik). Ausztriában, 
Belgiumban, Dániában és Németországban az ilyen típusú mozgások adják a tartós 
migráció csaknem felét, Svájcban pedig csaknem 70%-át. Franciaországban, 
Olaszországban és Portugáliában ugyanakkor kisebb mértékűek ezek a mozgások 
(20% alatt). Nagy-Britannia szabad mozgásos migráción keresztül elégíti ki az 
alacsonyabban képzett munkavállalók iránti igényeinek zömét (OECD 2006). 

Említést érdemel még az Észak-nyugat-Európából Dél-Európába irányuló migráció. 
Különösen az Egyesült Királyságból és Németországból költöznek milliós 
nagyságrendben Spanyolországba. 



Az EU-27 országaiba kívülről érkező
megoszlását a 21.ábra mutatja.  

22. ábra  Ezer lakosra jutó vándorlási különbözet az EU

Forrás: KSH 2009 3.old
 

1. Közép-Kelet Európa. A Szovjetunió összeomlása és f
bővítése óta, főleg a hivatalos dokumentumokban, a „Közép
Európa” kifejezések új tartalmat nyertek. A volt szocialista országok többségét közép
európainak tekintik, és „Kelet-Euró
Moldáviát jelenti.  

A Közép- és Kelet-Európából kiinduló migrációs áramlások a szovjet rendszer 
összeomlása óta megváltoztak és felerő
a fejlett kelet- és középeurópai országok, úgymint a Cseh Köztársaság, Magyarország 
és Lengyelország számára. 2000-ben kb. 150 ezer ukránt alkalmaztak külföldön 
(Kaczmarczyk-Okolski 2005). Oroszországba a legtöbb vendégmunkás Kazahsztánból 
érkezik, a második és harmadik küld
növekedésének köszönhetően Kazahsztán ugyanakkor fogad is vendégmunkásokat 
más Közép-Ázsiai országokból. (Tishlov
minden nyugat-európai országba nagy számban vándoroltak.

A Schengeni Egyezmény szabaddá tette az utazást az Európai Unión belül. A 
lengyelek jelentős része az Egyesült Királyságba és Írországba, míg a románok 
többsége Olaszországba és Spanyolországba költözött. 
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l érkező bevándorlók származásának kontinens szerinti 

Ezer lakosra jutó vándorlási különbözet az EU-27 országaiban, 2008 

 
Forrás: KSH 2009 3.old 

A Szovjetunió összeomlása és főleg az Európai Unió 
leg a hivatalos dokumentumokban, a „Közép-Európa” és „Kelet-

Európa” kifejezések új tartalmat nyertek. A volt szocialista országok többségét közép-
Európa” általában Ukrajnát, Fehéroroszországot és 

Európából kiinduló migrációs áramlások a szovjet rendszer 
összeomlása óta megváltoztak és felerősödtek. Ukrajna jelentős munkaerőforrássá vált 

pai országok, úgymint a Cseh Köztársaság, Magyarország 
ben kb. 150 ezer ukránt alkalmaztak külföldön 

Okolski 2005). Oroszországba a legtöbb vendégmunkás Kazahsztánból 
érkezik, a második és harmadik küldő ország Üzbegisztán és Ukrajna. Gazdasági 

en Kazahsztán ugyanakkor fogad is vendégmunkásokat 
Ázsiai országokból. (Tishlov-Vitkovskaya 2005) Oroszországból szinte 

európai országba nagy számban vándoroltak. 

Egyezmény szabaddá tette az utazást az Európai Unión belül. A 
s része az Egyesült Királyságba és Írországba, míg a románok 

többsége Olaszországba és Spanyolországba költözött.  

 bevándorlók származásának kontinens szerinti 

leg az Európai Unió 
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s része az Egyesült Királyságba és Írországba, míg a románok 
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2. A Mediterráneum európai része. Az elmúlt két évtized alatt Európa mediterrán 
országainak nemzetközi migrációs képe jelentős változáson ment át. Ennek jellemzői 
a következők: 1) a dél-európai országok fogadó országokká váltak, 2) csökkent a 
korábbi intenzív elvándorlás a többi Európai Uniós országba, 3) erősödött a 
bevándorlás a fejlődő országok irányából, és 4) újabban a mediterrán országok a kelet-
európai bevándorlás célországaivá váltak. Ami az új fogadó országokat – Olasz-, 
Spanyol- és főleg Görögországot – illeti, náluk az utóbbi 15 évben közismerten széles 
körű és dinamikusan erősödő volt a illegális bevándorlás. Dél-Európában a külföldiek 
pillanatnyi létszámát éppúgy nem könnyű meghatározni, mint azt sem, hogy a küldő 
országok relatív súlya hogyan változik (Bijak et al. 2004). A fejlődő országokból 
érkezők a mediterrán országokat gyakran csak átmeneti tartózkodási helynek tekintik 
és innen próbálnak a kontinens belsejébe jutni. 

Az új dél-európai fogadó országokban a tömeges illegális bevándorlással egyidőben 
vagy már eleve sok munkanélküli volt (Spanyolország), vagy arányuk épp növekedett 
(Görög- és Olaszország). Ez táplálta azt az elképzelést, hogy a bevándorlók versenyt 
jelentenek a hazai munkaerőnek, és így munkanélküliséget gerjesztenek. Egész Dél-
Európában új törvényhozási programok indultak abból a célból, hogy minimálisra 
csökkentsék a külföldiek illegális tartózkodását és munkavállalását az országban.  

Az európai migrációról további részletek olvashatók Cseresnyés Ferenc (2005) 
könyvében. A jogi szabályozást Nagy Boldizsár (2004) ismerteti.  

4.4.2 A migrációt befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők Európában 

1. Az Európára nehezedő migrációs nyomás növekedése elsősorban abból fakad, 
hogy a környező országok lakossága mobilabbá vált a korábbi évekhez, évtizedekhez 
képest. A migráció megkérdőjelezhetetlenül Európa jövőjének egyik központi 
politikai kérdése lett. Társadalmi-politikai szempontból a bevándorlás az alábbi 
szempontokat veti fel. 

(i) A bevándorlókkal szemben egyre növekvő ellenségesség és a szélsőjobboldali 
bevándorló-ellenes pártok előretörése közepette is olyan új intézkedések irányába 
halad Európa, amelyek tudomásul veszik, hogy a következő évtizedekben 
gazdaságilag szükség van további bevándorlókra Európán kívülről. 

(ii) Valószínű, hogy az Európán belüli mobilitás jelentős mértékben tovább növekszik. 
Az EU integrációjának folyamata az emberek nemzetközi mozgékonyságát a piacépítő 
gazdasági dinamika központi elemévé tette, és ahogy az Unió regionális integrációja 
terjed, úgy terjed a mobilitás is. 

(iii) Egyre többen kérnek menedékjogot, miközben a háború után hozott nemzetközi 
menedékjogi törvény követelményeit a tagállamok egyre kevésbé fogadják el. Ez a 
kettősség a politikai napirenden továbbra is problémaként jelenik meg, és valószínűleg 
azt fogja eredményezni, hogy a politikai menedékjog általános felfogása érvényét 
veszti, vagy legalábbis sokkal szűkebb értelmet kap. Helyette megjelennek az 
ideiglenes védelem új formái, és kevesebb lesz a korlátozás az eddig menekültként 
érkező gazdasági migránsokkal szemben. 
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(iv) Az európai nemzetállamok továbbra is arra fognak törekedni, hogy az új 
bevándorlókat saját nemzetükbe integrálják saját körülményeikhez igazított, a 
beilleszkedést elősegítő stratégiákkal. Az új bevándorlási formák esetében ezek talán 
nem lesznek olyan hatékonyak, mint amilyenek a hasonló törekvések voltak a 
gyarmatok felszabadulását közvetlenül követő időszakban. 

(v) A tömeges kelet – nyugati migráció lehetősége és az új tagállamok bevonása a 
bevándorlás szabályozási rendszerébe továbbra is központi témája marad a 
tárgyalásoknak, noha a demográfiai bizonyítékok szerint ilyen nagyvolumenű 
migráció veszélye nem áll fenn. (Favell 2003). 

2. A migrációt Európán belül számos tényező motiválja: társadalmi szempontból 
elsősorban a szegénység, a munkanélküliség, illetve a jobb életminőség elérése 
mozdítja elő, de jelentős szerepe van a roma népesség helyzetének is. Ezek mellett az 
Európán belüli migráció magyarázataiban különböző hangsúllyal más tényezők (pl. 
környezetromlás, családegyesítés, tanulás, kedveltebb éghajlati adottságok, 
klímapolitika, stb.) is jelen vannak, részben a fentiekkel összefüggésben, részben 
ezektől függetlenül.  

Szegénység: Az Uniós állampolgárok közül 2007-ben 79 millió fő – a lakosság 16%-a 
– élt szegénység veszélyben, közülük 32 milliót tekintett az Európai Közösség 
szegénynek (Wolff 2009). A szegények aránya legnagyobb az új tagországokban: 
Romániában, Lettországban, Lengyelországban, Magyarországon, Cipruson, 
Litvániában és Szlovákiában. Közép- és Kelet-Európa országai közül – ahonnan 
vannak adatok – nyolcban a lakosság fele vagy több mint fele a szegénységi küszöb 
alatt él.  

1989, vagyis a szocializmus vége óta a szegénység Kelet-Európa sok részén 
elterjedtebb lett. Itt a nagyon szegények száma az 1987-ben érvényes 1,1 millióról 
1998-ig rohamosan nőtt, ekkor 17,6 millióra becsülték. Ahogy a jövő hirtelen 
bizonytalanná vált, a régebben kommunista országok valutái vesztettek értékükből és 
általában jellemző lett rájuk a belső instabilitás. A legpusztítóbb konfliktus a volt 
Jugoszláviában tört ki 1991-ben. A European Children’s Trust új kutatási 
beszámolója, amely 1993 és 1995 között felvett adatokon alapszik, azt állítja, hogy 
Kelet-Európában és a volt Szovjetunió területén nem kevesebb, mint ötven millió 
gyerek él szegénységben. A Trust szerint a régi kommunista rendszer megszűnése óta 
kialakult válságban 160 milliónál is többen élnek a nyomorszint alatt, vagyis 
tizenkétszer annyian, mint azelőtt. (Fight Poverty honlap23) 

A munkanélküliség mint az elnyomorodás (és a rossz egészségi állapot) oka az utóbbi 
évtized során a fejlett Nyugat-Európában is jelentős problémává vált, bár mértéke és 
tágabb összefüggései eltérnek a Kelet-Európaiaktól. Az Európai Unióra vonatkozó 
elemzés kimutatta, hogy a munkanélküliségi ráta az 1970-es évek 3%-áról az 1990-es 
évek közepére közelítőleg 11%-ra nőtt, 2001 áprilisában pedig az EU átlagában 8,6% 
volt. 2009 augusztusában 21.872 ezer főnek nem volt munkája az EU27 országokban, 
szemben az egy évvel korábbi 5.008 ezer fővel. Legmagasabb a munkanélküliség 
                                                      

23 http://www.fightpoverty.mmbrico.com/facts/europe.html látogatva: 2011-02-05 



Spanyolországban (18.9%) és Lettországban (18.3%). A statisztikai adatok azonban 
azt is jelzik, hogy munkahellyel való rendelkezés nem feltétlenül szünteti meg a 
szegénységi kockázatot (Wolff 2009).

23. ábra  Szegények* ar
életkorcsoportonként 2007

Forrás: Wolff 2009 8. old. 
* A forrásban a „szegények” kifejezés helyett „materially deprived” (jelent

A roma helyzet: A roma népesség létszámának becslései széles határok között 
mozognak. A népszámlálási adatokat er
így jelöli be magát. Számukat a legtöbb becslés Bulgáriában, Macedóniában, 
Romániában és a Szlovák Köztársaságba
arányuk a közeljövőben valószínű
ezekben az országokban a csökkenő

Európán belül Romániában vannak a legtöbben, 1 és 2 millió között, de viszon
sokan, 400 ezer és 1 millió között Bulgáriában, Magyarországon, Szerbia és 
Montenegróban, a Szlovák Köztársaságban és Törökországban is. Nyugat
legnépesebb roma populációja Spanyolországban található, számukat 630 ezerre 
becsülik. Utána következik Franciaország (310 ezer), Olaszország (130 ezer) és 
Németország (70 ezer). 7-9 milliós európai összlétszámuk megegyezik Svédország 
vagy Ausztria lakóinak számával. 

1989 után a romák helyzete mind az egyes országokon belül, mind nemzetközileg 
ismertebb vált, beleértve emberjogi és romló társadalmi
nemzeti kormányok erősen érdekelve vannak a romák jólétében, nemcsak az 
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Spanyolországban (18.9%) és Lettországban (18.3%). A statisztikai adatok azonban 
azt is jelzik, hogy munkahellyel való rendelkezés nem feltétlenül szünteti meg a 
szegénységi kockázatot (Wolff 2009). 

Szegények* aránya az EU országaiban,  
életkorcsoportonként 2007-ben 

Forrás: Wolff 2009 8. old.  
* A forrásban a „szegények” kifejezés helyett „materially deprived” (jelentősen deprivált) 

szerepel. 
 

A roma népesség létszámának becslései széles határok között 
mozognak. A népszámlálási adatokat erősen vitatják, mivel a kérdőíven sok roma nem 
így jelöli be magát. Számukat a legtöbb becslés Bulgáriában, Macedóniában, 
Romániában és a Szlovák Köztársaságban 6% és 9% közé teszi. Népességen belüli 

ben valószínűleg nőni fog, mivel gyorsabban szaporodnak, mint 
ezekben az országokban a csökkenő termékenységű többség.  
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legnépesebb roma populációja Spanyolországban található, számukat 630 ezerre 
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sen érdekelve vannak a romák jólétében, nemcsak az 



emberiesség és a társadalmi igazságosság miatt, hanem a növekedés és a 
versenyképesség érdekében is.  

24. ábra  Az Euro övezet és az EU27 munkanélküliség rátái 2000

Forrás: EUROSTAT 2009 3. old.
 

Ahol ez az etnikum a munkaképes lakosság viszonylag nagy és egyre nagyobb részét 
képezi, marginalizálódásuk, elnyomorodásuk és munkaehet
saját sorsuk drámáján túl, veszélyezteti a gazdasági stabilitást és a társadalmi kohéziót 
is. Ezért fontos, hogy feltárják a romák szegénységének természetét és meghatározó 
tényezőit, majd meghozzák ellene a megfelel

6. táblázat Szegénységi arányok bul
háztartásokban, 2000

Forrás: Ringold et al. 2005
 

Közép-Európa sok országában a romák alkotják a leginkább szegénységnek kitett 
társadalmi csoportot. (Az IOM becslése szerint Európában összesen 6,2 millióan 
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emberiesség és a társadalmi igazságosság miatt, hanem a növekedés és a 

övezet és az EU27 munkanélküliség rátái 2000-2009 között 

Forrás: EUROSTAT 2009 3. old. 

Ahol ez az etnikum a munkaképes lakosság viszonylag nagy és egyre nagyobb részét 
képezi, marginalizálódásuk, elnyomorodásuk és munkaehetőségeik állandósult hiánya, 
aját sorsuk drámáján túl, veszélyezteti a gazdasági stabilitást és a társadalmi kohéziót 

is. Ezért fontos, hogy feltárják a romák szegénységének természetét és meghatározó 
it, majd meghozzák ellene a megfelelő intézkedéseket. 

Szegénységi arányok bulgár, magyar, román roma és nem roma 
háztartásokban, 2000-ben 

 
Forrás: Ringold et al. 2005 
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vannak, ezen belül Közép- és Kelet-Európában 4,6 millióan.) Szegényebbek más 
csoportoknál, mély nyomorba süllyedésük valószínűbb, ahogy az is, hogy hosszú 
távon szegények maradnak. Bizonyos esetekben a szegények aránya a romák körében 
több mint tízszerese a nem-romákra érvényes aránynak. A közelmúltban egy felmérés 
azt találta, hogy Bulgáriában és Romániában 80%-uk él napi 4,3 dollárnak megfelelő 
összegnél kevesebből, Magyarországon pedig 40%-uk a szegénységi határ alatt 
(Ringold 2005). A szegénységi adatok összehasonlításai roma és nem roma 
háztartásokban, néhány európai országban a 6. táblázatban látható. 

A romák vándorlásáról kialakult sztereotípiák nem minden esetben felelnek meg a 
valóságnak. Nem utolsósorban azért, mert a kivándorláshoz szükséges összegeket nem 
tudják előteremteni. A roma migráció további lényeges kérdéseit Nagy Boldizsár 
(2007) tárgyalja. 

4.4.3 A migrációt növelő környezeti hatások Európában 

A gazdasági fejlődés és a népességnövekedés eredményeként Európa környezete 
leromlott. A környezet sérülékenységének kérdéseit a koppenhágai székhelyű Európai 
Környezeti Ügynökség egy nemrég közzétett dokumentuma a következőkben foglalja 
össze: „Európa természeti környezete, azzal összefüggő termelési ágazatai 
(mezőgazdaság, halászat, erdőgazdaság) és szárazföldi ökorendszerei, valamint más 
környezetfüggő társadalmi-gazdasági szektorai (idegenforgalom, energiatermelés és 
egészségügy) a környezet változása és a társadalmi-gazdasági fejlődés következtében 
nyomás alá került. Ehhez még hozzájárul a klímaváltozás, amelynek hatásai a 
környezetre és a társadalomra az egész régióban észlelhetők. 

Az éghajlati feltételek várható változásai – beleértve a szélsőségeket és a tengerszint 
emelkedését is –, amiket más környezeti és társadalmi-gazdasági fejlemények is 
súlyosbítanak, valószínűleg nagy hatást fejtenek majd ki Európa természeti és emberi 
rendszereire. A hatások egy része bizonyos régiókra vagy szektorokra kedvező lesz. 
Sok más azonban igen kedvezőtlen, és olyan rendszereket vagy régiókat fog sújtani, 
amelyeket egyéb környezetváltozási trendek és folyamatok már ma is nyomás alatt 
tartanak. 

Legsérülékenyebb valószínűleg a földrész délkeleti része és a Mediterráneum, mivel 
ott a jelenlegi és várható klímaváltozás rontani fogja a vízforrások, a mezőgazdaság, 
az idegenforgalom és az egészségügy helyzetét. Ugyanitt figyelembe kell venni a 
gazdasági, társadalmi, intézményi és technikai fejlődés jövőbeli alakulását.” (EEA 
2005 26-27. old.) Az EU „Hatodik környezeti akcióprogramja” négy kulcsfontosságú 
témát jelöl meg. Ezek egyike a klímaváltozás, amely Európában már eddig is 
bizonyítottan hatással volt a környezetre, az emberek egészségére és a társadalomra. 

1. A hőmérséklet emelkedése és az aszályok. Az európai átlaghőmérséklet az elmúlt 
száz év alatt 0,95 oC-ot emelkedett. A legmelegebb év 2005 volt, és az utána 
következő hét szintén a legutóbbi 14 között található. Gyakoribbá váltak a szélsőséges 
időjárási események, úgymint aszályok, hőhullámok és árvizek. 2003 nyarának 
hőhulláma 20 ezer emberéletet követelt. Az utolsó évtizedekben nőtt az észak- és 
északkelet-európai folyók éves vízhozama, aminek következtében kiöntésük veszélye. 



118 

1975 és 2001 között egész Európában 238 árvizet jegyeztek fel, növekvő 
gyakorisággal ezen az időszakon belül. (EEA 2005).  

25. ábra  Aszálynak kitett emberek száma Európában 1980 és 2000 között 

 
Forrás: EEA 2003 22. old. 

 

A klímaváltozás további hatásaiként olvad a hó és a jég. Kilenc gleccseres körzetből 
nyolcban a gleccserek visszahúzódóban vannak; kiterjedőkkel egyedül Norvégiában 
lehet találkozni. 1850 és 1980 között az Alpok gleccserei elvesztették nagyjából 
területük harmadát, tömegük felét, és ez a tendencia folytatódik. Európa Északi-
sarkhoz közeli szélén a tenger jégtakarója szintén zsugorodik.  

Európán belül az aszályok leginkább a Földközi-tenger vidékét és a Kárpát medencét 
érintik. Az aszály emberi, környezeti és gazdasági hatásai igen pusztítóak lehetnek. 
Az 1990-as évek végén főleg Közép- és Dél-Spanyolországban okoztak több mint 800 
millió eurós kárt a gabona és az olajbogyó termésében, valamint az állatállományban. 
Az 1998 és 2002 között feljegyzett nagyobb aszályos időszakok az alábbi táblázaton 
láthatók (EEA 2005). A következő oldal bekeretezett szövegrésze pedig becslést közöl 
az aszály veszélyének kitett emberek számáról. 

2. Árvizek. Bár az árvíz természeti jelenség, az emberi beavatkozás – a 
földhasznosítás és az éghajlatváltozás – megnövelheti az árvízkockázat veszélyét. A 



klímaváltozás szinte az összes európai régiót várhatóan kedvez
sok gazdasági szektornak kihívást jelent. Az egyes régiók természeti értékeiben és 
erőforrásaiban már meglévő különbségek feler
tartozik – a viharok és szintén a tengerszint emelkedése miatt 
benyomuló szökőár, a gyakoribb tengerparti árvíz és a felgyorsult erózió. 

26. ábra  Árvizek száma Európában 1900

Forrás: WHO
 

A klímaváltozáshoz az egyes élőlények és az ökorendszerek nagy többsége nehezen 
tud majd alkalmazkodni. A hegységekben visszahúzódnak a gleccsere
kihal (bizonyos körzetekben 2080
intenzív kibocsátásának forgatókönyve valósul meg).

A katasztrofális méretű árvizek emberi tragédiákat okoznak, életeket sodornak 
veszélybe, és nyomukban nagy gazdaság
romboláson túl az árvíznek súlyos egyéb környezeti következményei is lehetnek, 
például ha sok mérgező vegyszert tároló épületet önt el. Európában a következ
évtizedek a árvíz és az abból ered
magukkal. 

Az utóbbi öt év alatt Európa száznál több nagy árvízt
körzeteket mindez jobban érintette, mint másokat. 1998 és 2005 között az ismételt és 
leggyakoribb árvizek helyszíne Északnyugat
Közép- és Dél-Németország, Észak
2007a) 

3. Vízellátással kapcsolatos problémák. 
azt mutatják, hogy a klímaváltozás befolyásolja a víz természeti körforgását és a 
vízforrásokat Európában és az egész világon. A széls
és intenzitása éppúgy várható, mint a helyi vízkészlet
hatással lesz a felhasználható víz mennyiségére. Az európai társadalmakra nézve 
mindez katasztrofális következményekkel jár. A vízforrások apadása nemcsak az 
ivóvízellátást és a szennyvízkezelést befolyásolja károsan, hanem 
kulcsfontosságú gazdasági ágakat is, mint a mez
egyéb energiatermelést, az idegenforgalmat és a hajózást. Az okozott kár messze 
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klímaváltozás szinte az összes európai régiót várhatóan kedvezőtlenül érinti majd, ami 
szektornak kihívást jelent. Az egyes régiók természeti értékeiben és 

 különbségek felerősödnek. A negatív hatások közé 
a viharok és szintén a tengerszint emelkedése miatt – a szárazföldre 

tengerparti árvíz és a felgyorsult erózió.  

Árvizek száma Európában 1900-2002 között 

 
Forrás: WHO-ECEH 2003 

A klímaváltozáshoz az egyes élőlények és az ökorendszerek nagy többsége nehezen 
tud majd alkalmazkodni. A hegységekben visszahúzódnak a gleccserek, és sok faj 
kihal (bizonyos körzetekben 2080-ig akár 60%-uk, ha az üvegházhatású gázok 
intenzív kibocsátásának forgatókönyve valósul meg). 

 árvizek emberi tragédiákat okoznak, életeket sodornak 
veszélybe, és nyomukban nagy gazdasági kár keletkezik. A gazdasági és társadalmi 
romboláson túl az árvíznek súlyos egyéb környezeti következményei is lehetnek, 

 vegyszert tároló épületet önt el. Európában a következ
évtizedek a árvíz és az abból eredő gazdasági kár növekvő veszélyét hozzák 

Az utóbbi öt év alatt Európa száznál több nagy árvíztől szenvedett. Bizonyos 
körzeteket mindez jobban érintette, mint másokat. 1998 és 2005 között az ismételt és 
leggyakoribb árvizek helyszíne Északnyugat-Románia, Délkelet-Franciaország, 

Németország, Észak-Olaszország és Kelet-Anglia voltak.” (EEA 

3. Vízellátással kapcsolatos problémák. A tudományos bizonyítékok egyértelmű
azt mutatják, hogy a klímaváltozás befolyásolja a víz természeti körforgását és a 
vízforrásokat Európában és az egész világon. A szélsőséges események gyakorisága 
és intenzitása éppúgy várható, mint a helyi vízkészlet egyensúlyának felborulása, ami 
hatással lesz a felhasználható víz mennyiségére. Az európai társadalmakra nézve 
mindez katasztrofális következményekkel jár. A vízforrások apadása nemcsak az 
ivóvízellátást és a szennyvízkezelést befolyásolja károsan, hanem más 
kulcsfontosságú gazdasági ágakat is, mint a mezőgazdaságot, a hidroelektromos és 
egyéb energiatermelést, az idegenforgalmat és a hajózást. Az okozott kár messze 

tlenül érinti majd, ami 
szektornak kihívást jelent. Az egyes régiók természeti értékeiben és 

södnek. A negatív hatások közé 
a szárazföldre 

lények és az ökorendszerek nagy többsége nehezen 
k, és sok faj 

uk, ha az üvegházhatású gázok 

 árvizek emberi tragédiákat okoznak, életeket sodornak 
i kár keletkezik. A gazdasági és társadalmi 

romboláson túl az árvíznek súlyos egyéb környezeti következményei is lehetnek, 
 vegyszert tároló épületet önt el. Európában a következő 

 veszélyét hozzák 

l szenvedett. Bizonyos 
körzeteket mindez jobban érintette, mint másokat. 1998 és 2005 között az ismételt és 

anciaország, 
Anglia voltak.” (EEA 

A tudományos bizonyítékok egyértelműen 
azt mutatják, hogy a klímaváltozás befolyásolja a víz természeti körforgását és a 

séges események gyakorisága 
egyensúlyának felborulása, ami 

hatással lesz a felhasználható víz mennyiségére. Az európai társadalmakra nézve 
mindez katasztrofális következményekkel jár. A vízforrások apadása nemcsak az 

más 
gazdaságot, a hidroelektromos és 

egyéb energiatermelést, az idegenforgalmat és a hajózást. Az okozott kár messze 
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meghaladja azt a szerény hasznot, amit ugyanez a változás hozhat néhány körzetnek 
és szektornak. 

27. ábra  Árvizek területi eloszlása Európában 1998 és 2008 között 

 
Forrás: EEA honlap24  

 

Az éghajlati eredetű hidrológiai változásokat megsínylik az ökorendszerek és a 
biológiai sokféleség is. Pedig az ökorendszer sok szolgáltatása nélkülözhetetlen az 
emberi és gazdasági tevékenységekhez, ezért hosszútávú védelmének és 
megőrzésének a fontossági sorrend elején kell elhelyezkednie. 

4. Talaj minőségének romlása. A talaj minőségének leromlása, különösen kiszáradás 
vagy az elsivatagosodás, globális problémát jelent. Érinti bolygónk szárazföldi 
területének több mint 70%-át, elsősorban a túlhasználat vagy a nem megfelelő 
használat miatt, de részben az éghajlat ingadozásai és trendjei (egyre szélsőségesebb 
csapadékeloszlás) miatt is. Sérülékeny területeken különösen fontos kiváltó ok, illetve 
következmény az erdők pusztulása. A Földközi-tenger mentén az erdők eltűnését 
talajerózió követte. Dél- és Észak-Európában a szélsőséges éghajlati feltételek (délen 
szárazság, északon az arktikus klíma) a helytelen földhasználattal kombinálva 
                                                      

24 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/occurrence-of-flood-events-in-europe-1998-2008 látogatva: 

2011-02-05 
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erősíthetik a földromlás tendenciáját. A termőföld minőségének romlása, a földek 
elhagyása és falusi munkanélküliség erősíti az elvándorlást. Közép-Európa sok 
országában a pénzhiány meggátolja a falusi gazdálkodókat abban, hogy 
termelőbázisukat beruházásokkal fejlesszék és kiterjesszék, azaz versenyképessé 
tegyék. Szintén hitelhiánnyal küzdenek a hozzájuk alulról és felülről kapcsolódó 
szektorok (gép- és anyagellátás, feldolgozóipar), ahol munkát találva a jövedelmüket 
kiegészíthetnék. A földelhagyást és a lakosság kiáramlását több tényező váltja ki: a 
gyenge versenyképesség (mind helyi, mind országos szinten), a kevés tőke, a 
közszolgáltatási infrastruktúra hiánya és a mezőgazdaság negatív társadalmi 
megítélése (FAO 2006). 

4.4.4 A környezeti migráció trendjei Európában 

Hasonlóan Ázsiához, Európa különböző térségeiben is egymástól részben eltérő 
környezeti migrációs trendekre lehet következtetni.  

1. Nyugat-, Közép- és Kelet-Európában következő évtizedekben elsősorban az 
árvizek, a hőhullámok, az aszályok és ezeken kívül hosszabb távon – Nyugat-
Európában – a tengerszint emelkedése járul hozzá a belső népvándorlásokhoz. A 
térségben szinte mindenhol növekszik majd az árvizek száma és súlyossága, ezzel 
együtt a kitelepítettek száma is. Megfigyelhető, hogy az árvizek által sújtottak a 
szegényebb társadalmi rétegekhez tartoznak.  

Európában 1998 óta 100 jelentős árvíz pusztított, többek között 2002 nyarán a Duna 
és az Elba folyó mentén. Az egymást követő, 2005-ös és 2007-es árvizek 
megerősítették: Európa egyre inkább ki van téve ennek a jelenségnek, ezért 
cselekvésre van szükség. Európában 1998 óta több mint 700 ember lelte halálát 
árvízben, és több mint félmillió ember kényszerült otthona elhagyására; több mint 25 
milliárd eurós kár írható e természeti jelenség számlájára. (RAPID Press releases 
2007) 

Ez a fajta sérülékenység is egyértelműen – az adaptációs lehetőségek változatlansága, 
sőt egyes országok esetében visszaesése mellett – a migrációhoz vezető környezeti 
egyenlőtlenség növekedését jelzi előre. 2006-ban a Duna vízszintje százéves rekordot 
döntött meg, ami elsősorban Romániában és Szerbiában okozott problémákat: innen 
többezren kerestek menedéket vagy akár a hosszútávú letelepedés lehetőségét hazájuk 
Dunától távolabbi részein, Magyarországon vagy Ausztriában. 

További veszély a térségben a vizek szennyeződése. Az utóbbi években a Tisza 
medencéje került a nemzetközi érdeklődés homlokterébe, amikor elszennyezte egy 
sorozat nagy árvíz és a katasztrofális nagybányai (Baia Mare) ciántúlcsordulás. A 
verespataki bánya gátszakadása ciánt és nehézfémeket juttatott a folyóba, aminek 
következtében az élővilág gyakorlatilag kipusztult. A nagybányai katasztrófát 
követően az Európai Bizottság létrehozta a „Baia Mare-i különleges egység” (Baia 
Mare Task Force) nevű munkacsoportot azzal a feladattal, hogy felmérje a csapás 
okait, és javaslatot tegyen a jövő ezzel kapcsolatos teendőire. A munkacsoport 
megállapította, hogy a ciánszennyezésre adott reakció pozitív példát mutatott az 
érintett országok együttműködésére, és üdvözölte annak az integrált regionális 
programnak a kezdeményezését. Ennek ellenére a mai napig nem sikerült a helyzetet 
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megnyugtatóan rendezni. Semmi sem garantálja ugyanis, hogy Közép-Kelet-
Európában nem lesznek hasonlóan súlyos incidensek, melyek a helyi lakosság egy 
részét (pl. a halászatból élőket) a jövőben is – hosszabb-rövidebb idejű – elvándorlásra 
késztetik. 

Közép-Kelet Európában a nyári csapadék mennyisége csökkenni fog, ami nehezíti 
majd a vízgazdálkodást. Figyelembe véve az aszályos időszakok meghosszabbodását, 
mindez számos régióban a fenntarthatóság kérdését veti fel. Számos tanulmány – 
többek között a kölni Center for Environmental Systems Research elemzései (Lehner 
et al. 2001) is – alátámasztja, hogy az aszályok a következő évtizedekben Európában 
egyre súlyosabbak lesznek. 

Európában Magyarország az egyik legveszélyeztetettebb ország a csapadék-
mennyiség csökkenésének szempontjából. A Duna-Tisza közén a talajvízszint 
jelentősen, helyenként 6-7 métert süllyedt. A nem megfelelő öntözés miatt mintegy 
10,000 négyzetkilométer nagyságú területet fenyeget elsivatagosodás. (MTA 2005) 
Mindez tízezreket kényszeríthet elköltözésre a következő évtizedben. 

2. A környezetromlás a Mediterrán európai részén is aggasztó képet jelez előre. 
Felszíni mérések szerint a Földközi-tenger nyugati medencéje az elmúlt évszázadban 
egyre melegebb és szárazabb lett. Ugyanakkor a keleti medence egyes részei újabban 
hűvösebbek és nedvesebbek, mint a 20. század elején. A tengervíz hőmérséklete a 
felszínen mérve az elmúlt 120 évben kevés szisztematikus változást mutat, a mélyben 
viszont a nyugati részen folyamatosan melegszik 1959 óta. 1952 és 1992 között nőtt a 
régiót érő hőhullámok száma és gyakorisága. Az 1990-es évek elején a nyugati 
medencében aszályok és nagy esőzések váltakozva követték egymást, míg a keleti 
medencére jellemző volt a viszonylag sok eső és az erős hideghullámok sorozata.  

A közvetlenül 1990 utáni, aszályos évek vízhiánya és rossz termésátlagai 
rávilágítottak a földközi-tengeri térség érzékenységére az éghajlat szélsőségeivel 
szemben, ami növekvő aggodalomra ad okot, komolyan felvetve a fenntarthatóság 
kérdését is. A jövőben ugyanis a Mediterráneum fenntartható fejlődésére tett 
erőfeszítéseket az éghajlat változása komolyan alááshatja, részben azzal, hogy 
súlyosbítja a sivatagosodás, a vízhiány és az élelemtermelés problémáit, részben pedig 
azzal, hogy újakat teremt az emberi egészség, az ökorendszerek és a 
nemzetgazdaságok veszélyeztetésével. (Karas 2000). Figyelembe véve a térségre 
egyébként is nehezedő migrációs nyomást, a fenti környezeti hatások a következő 
évtizedekben egyértelműen serkentik a térségből származó elvándorlási folyamatot.  

Bár a sivatagosodás nagyrészt a helytelen földhasználatnak tulajdonítható, a melegebb 
és szárazabb körülmények miatt az e veszélynek kitett terület terjeszkedni fog észak 
felé, olyan vidékekre is, ahol ilyen veszély pillanatnyilag nincs. A sivatagosodás 
sebességét növeli a gyorsuló erózió, a só felhalmozódása, az erdőtüzek és a 
talajminőség romlása is. Mindezek eredményeként a sivatagosodás valószínűleg 
visszafordíthatatlanná válik. Emberi és gazdasági költsége pedig horribilis lesz –
Spanyolországban már ma is eléri a 100, illetve a 200 millió dollárt. 

Még a viszonylag jól ellátott országok is (Spanyolország, Görögország, Olaszország) 
egyre gyakoribb helyi vízhiányra számíthatnak a klímaváltozás és a növekvő 
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szükséglet együttes problémája miatt. Krétában 2010 után ez a helyzet állhat elő 
minden hat év közül átlag ötben. Bizonyos vízforrások ráadásul használhatatlanná 
válhatnak amiatt, hogy a tengerszint emelkedésével a só beszivárog a folyókba és a 
partközeli talajvízbe. A vízszennyezés jelenleg is nagy veszély az egészségre, és 
később még nagyobb lehet, ha a szennyezőanyagok koncentrációja nő, és a folyók 
vízhozama csökken (Karas 2000). 

28. ábra  Sivatagosodás a Mediterrán északi medencéjében 

 
Forrás: DISMED project 2005 

 

A Földközi-tenger medencéjében a tengerszint emelkedése 2100-ig az egy métert 
elérheti. Így néhány alacsonyan fekvő partszakasz áldozatul esik az áradásnak vagy az 
eróziónak, a folyók és partközelben a földalatti víztárolók pedig elsósodnak. A 
tengerszint emelkedésével az ipar partközeli létesítményeit, az infrastruktúrát és a 
műemlékeket veszélyezteti az elöntés vagy az erózió. Legrosszabb helyzetbe Velence 
és Thesszaloniki kerül, ahol a talaj megereszkedése következtében a tengerszint 
legalább másfélszer annyit emelkedik, mint másutt. Már a mainál fél méterrel 
magasabb szint elöntené a horvát Kastala-öböl kikötőjét, és súlyos rombolást okozna a 
szintén horvát Cres városában. A vízhiány miatt csökkenhet a vízierőművek 
termelése, energiahiányt okozva mind a lakosságnak, mind az iparnak. Ahogy milliók 
megélhetése veszélybe kerül, a társadalom élete akadozni fog, és a szűkülő források 
nemzetközi feszültséget is kiválthatnak. Ugyanez várható akkor, ha az 
elsivatagosodás, a rossz termés és az emelkedő tengerszint miatt tömegek vándorolnak 
ki hazájukból.  

3. Észak-Európában a klímaváltozástól eredetileg vegyes eredményt vártak, 
beleértve olyan előnyöket, mint a kisebb fűtésigény, a növekvő terméshozamok és az 
erdők gyorsabb növekedése. Ha azonban a melegedés folytatódik, hátrányai 
(gyakoribb árvizek, veszélyeztetett ökorendszerek és instabilabb talaj) valószínűleg 
túlsúlyba kerülnek az előnyökkel szemben (IPCC 2007). 

4. A környezeti migráció jövőbeli alakulását Európán belül, mint ahogy a többi 
kontinensen is, elsősorban az alapvető globalizációs trendek, a környezet állapotának 
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romlási sebessége és jellegzetességei, a környezetromlással szemben sérülékeny 
népesség nagysága, és az adaptáció helyi sajátosságai határozzák meg.  

A legsérülékenyebb társadalmi csoportok Európában is a szegények, a hajléktalanok, 
az idősek, a betegek és az romák. Többségük, anyagi és egészségügyi okokból vagy 
azért mert az a lehetőség számukra gyakran fel sem merül, nem képes a környezeti 
kihívásokra elvándorlással reagálni. Ők továbbra is megpróbálják átvészelni a nehéz 
időszakokat (nyári hőhullámok, környezeti okokkal is magyarázható 
munkanélküliség) vagy ha kell tartósan berendezkedni az egyébként nehezen 
elviselhető életfeltételekhez. Közülük kerülnek ki azok, akik elveszett mezőgazdasági 
munkahelyeik helyett máshol próbálkoznak, akár országhatárokat átlépve is.  

Az európai belső környezeti migráció főszereplői között külön figyelmet érdemelnek 
a romák, két szempontból is. Egyrészt számottevő az adaptációs képesség és készség, 
amellyel nehéz helyzetükhöz tömegesen alkalmazkodnak. Másrészt viszont a 
környezetromlás közvetett és közvetlen hatásai, a sajnálatos előítéletek és ezáltal a 
munkalehetőségek beszűkülése miatt – ami egyébként a nem roma népességet is érinti 
–, a romákat aránytalanul jóval nagyobb arányban sújtják. Feltételezhető, hogy a 
következő évtizedekben sok roma tipikus kelet-európai környezeti migránssá válik, 
vagyis hogy országon belüli és nemzetközi vándorlásaik egyéb motivációi mellett a 
környezeti szempont erősödni fog. 

A táblázatból is látható, hogy a klímaváltozás a jövőben legsúlyosabban a Mediterrán 
térséget érinti. Jelentős mértékben csökkenni fog a rendelkezésre álló vízmennyiség, 
egyre nagyobbak lesznek a lerakódások a folyódeltákban, a vizes területek fokozódó 
mértékben száradnak ki, a nyári növények termelése jelentősen visszaesik, rohamosan 
nő a nyári energia-igény és emelkedik a magas hőmérsékletre visszavezethető 
betegségek és halálesetek száma.  

A nehezedő életfeltételek, a munkahelyek számának csökkenése és a növekvő 
veszélyek számottevően erősítik a környezetromlásból eredő migrációs nyomást a 
térség népességének nagy részére. 

Közép és Kelet-Európában a következő évtizedekben a helyzet a környezetromlás 
társadalmi-gazdasági következményeit tekintve várhatóan a mediterránihoz lesz 
hasonló. Egyre nagyobb területeken és egyre gyakrabban kell árvizekre számítani, az 
erdők ökoszisztémái egyre instabilabbá válnak, szaporodnak a természeti katasztrófák, 
a korábbi vízgyűjtő területek átalakulnak. A mezőgazdaság természeti feltételei is 
gyorsan változnak, elsősorban a nyári növények termesztésének feltételei romlanak, 
de az állattenyésztés is nehezebbé válik. 

A klímaváltozás Európára vonatkozó várható hatásait az IPCC 2007-es beszámolója 
alapján Alcamo és munkatársai (Alcamo et al 2007) dolgozták ki.. A szerzők arra a 
forgatókönyvre vonatkozóan mutatják ki – égtájak szerinti bontásban – a 21. századi 
Európában megjelenő környezeti hatásokat, amely szerint nem történnek számottevő 
adaptációs lépések. Sajnos az új évezred első évtizedének európai 
környezetpolitikáiban mutatkozó hiányosságok ezt a feltételezést megerősíteni 
látszanak. A 7. táblázat ebből a forrásból emeli ki Európa jövőbeli környezeti 
migrációja szempontjából a legfontosabbakat.  
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7. táblázat A klímaváltozás várható hatásai a 21. században Európában 

 
Forrás: Alcamo 2007 565.old. A lefelé mutató nyilak romlást, a felfelé mutatók javulást 

jeleznek 
 

A környezeti migráció trendjeit vizsgálva megállapítható, hogy Közép és Kelet 
Európában, valamit a Mediterrán-medence európai részén a környezeti migráció az 
utóbbi évtizedek előtt jóval kevésbé volt elterjedt, mint Afrikában vagy Ázsia egyes 
részein. Ez a különbség elsősorban a nagyobb adaptációs képességgel és a szocialista 
rezsimek által korlátozott vándorlási lehetőségekkel volt magyarázható. Szerepet 
játszott a kevésbé változékony éghajlat is. A helyzet a jövőben radikálisan 
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megváltozik. Ennek legfőbb okai a megváltozott politikai rendszer, a növekvő 
környezeti nyomás és a szaporodó krízishelyzetek és konfliktusok. Mint más 
területeken, itt is összetett jelenségről van szó, természetesen helyi sajátosságokkal 
színezve.  

A földelhagyás és a kivándorlás a sérülékeny falusi lakosságot a jövőben még inkább 
marginalizálhatja és elszigetelheti a társadalom többi részétől. Hozzájárul a 
kiegyenlítetlen demográfiai szerkezethez, a földművelési tudásanyag, a hagyományok, 
a társadalmi és közösségi értékek elvesztéséhez. Mindezek következtében romlik az 
érintettek egészsége, terjed körükben a depresszió és az alkoholizmus. A falusi 
kivándorlás növekvő társadalmi költségét a város is megfizeti. Az falusiak ugyanis 
főleg a városokban telepszenek le, mégpedig a szintén nehéz helyzetben lévő 
periférikus negyedekben. A szociális szolgáltatások (oktatás, egészségügyi ellátás 
stb.) falun rendszerint többe kerülnek, mint a városokban, és néhány ország pénzügyi 
okból arra kényszerül, hogy ezeket leépítse. Társadalmi szinten tehát csökken az 
életszínvonal (FAO 2006). 

A felmelegedéssel együtt járó szárazság és elsivatagosodás nem csak a Mediterrán 
országokat, hanem Közép- és Kelet Európa egyes régióit is egyre súlyosabban fogja 
érinteni. A hatások összetettek, de a végeredmény ugyanaz: nehezedő gazdasági 
feltételek, romló életlehetőségek és végül elvándorlás. A szárazság terjedésével az 
erdőtüzek száma és intenzitása is növekszik, ahogy az már egy ideje megfigyelhető. 
Minden jel arra mutat, hogy egyre több embert kell evakuálni és a leégett házakba a 
lakók nem tudnak visszaköltözni.  

Hasonlóan az erdőtüzekhez, az árvizek miatt kitelepítettek száma is számottevően 
növekedni fog. A védelmi intézkedések ellenére elsősorban a közép- és kelet-európai 
országokban okoz súlyos károkat az árvíz, ami tízezrek kitelepítését vonja maga után 
a következő évtizedekben is. Ez súlyos teher mind az érintettekre, mind az államra 
nézve. Nem tudják elkerülni az árvizek miatti evakuációkat a nyugat-európai országok 
sem. Egyre többen lesznek, akik hosszú éveket töltenek átmeneti szállásokon vagy 
lakókocsikban. Az egyre gyakoribb árvizek a jövőben egyre több ember 
kitelepítésével jár majd együtt, még Európa azon régióiban is, amelyek az átlagosnál 
jobban fel tudnak készülni. Bár az is nyilvánvaló, hogy nem a tehetősebb emberek 
laknak árvízveszélyes területeken. 

Az ipari szennyezés és a migráció közötti kétirányú korreláció valószínűsíthetően a 
következő években is fennmarad. Egyrészt a nagymértékű ipari szennyezés 
kikényszeríti a környékbeliek egy részének távozását, legalábbis azokét, akik 
megtehetik, hogy elmennek. (Ez a fajta népmozgás a jóléti vagy „preferenciális 
környezeti migráció” egyik változatának tekinthető.) Másrészt az ilyen szennyezés 
olyan helyeken szokott előfordulni, ahol egyben ipari munkalehetőség adódik, ami 
viszont odavonzza az, elsősorban vidékről származó, munkanélkülieket. Mindezek 
alapvetően a balkáni országokra és Kelet-Európa egyes régióira lesz továbbra is 
jellemző. 
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Európában viszonylag új jelenségnek számít a jóléti környezeti migráció25. A gazdag 
nyugati és északi országok némelyikéből az idősebbek, a vállalkozók és a kedvezőbb 
éghajlatot kedvelők közül sokan délebbre, Spanyolországba, Portugáliába, Dél-
Franciaországba és Olaszországba költöznek. A többség nem adja fel otthoni lakását, 
ebből is látszik, hogy ez a tehetősebb rétegek népmozgalma. Az elsődleges motiváló 
tényező a célországok kedvezőbb éghajlata. Bár tudományos publikáció még nem 
támasztotta alá, de egyre több jel utal arra, hogy a jóléti környezeti migráció indokai 
között megjelent a klímaváltozás következményeitől, elsősorban a várható tengerszint 
emelkedéstől, való félelem. A célországok között már Közép-Európai országok is 
vannak.  

4.4.5 Esettanulmány: Balkán 

1. A balkáni országok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, 
Macedónia, a Montenegrói Köztársaság, Románia és Szerbia) együtt 2010-ben 54,6 
millió lakossal rendelkezett, akiknek közel fele Romániában élt. (A Balkán területébe 
egyébként Romániát hol beleértik, hol nem. A mai romániai külpolitika és közfelfogás 
szerint azonban az ország földrajzilag inkább Közép-Európa részét alkotja, Dobrudzsa 
kivételével. Ugyancsak eltérnek az egyes források Görögországot és Szlovéniát 
illetően.) A balkáni országokat a változó, de általában gyenge gazdasági 
teljesítmények („megkésett modernizáció”), a szegénység, az etnikai sokszínűség és 
feszültségek, a balkáni háborúk utáni újjáépítés és a demokrácia bevezetésére tett 
erőfeszítések jellemzik. Fontos sajátossága még a régiónak a többévtizedes migrációs 
hagyományok, elsősorban a volt Jugoszláviából. 

A terület népessége 1990-2010 között 6,2%-kal csökkent. Különösen Bulgáriában 
(15,0%), Bosznia-Hercegovinában (12,7%) és Romániában (8,7%) volt drámai a 
népességcsökkenés. Növekedett a lakosság száma Macedóniában (7,0%) és 
Montengróban (6,6%). A népesség ilyen látványos ingadozásait szinte kizárólag a 
migráció okozta. (UN World Population Prospects 2008) 

A Balkánt a gyors iparosodás, a városiasodás és a mezőgazdaság átalakulása jellemzi, 
bár a gazdasági dualizmus – amikor a kapitalizmus együtt létezik a tradicionális 
agrárgazdasággal – a legtöbb helyen még megfigyelhető. A gazdaság szerkezetét 
tekintve megállapítható, hogy a mezőgazdaság az egyik legfontosabb szektor. A 
Balkán történetében a mezőgazdaság a kis és nem-hatékony gazdaságokon alapult. Az 
utóbbi évtized alatt a termőföldek művelésből való kivonásáért a gyors iparosodás, a 
kitermelő iparágak felfutása és az urbanizáció volt felelős. A gazdaság szerkezetének 
további jellemzője, hogy a teljes gazdaság legalább egyharmadára becsülik a szürke 
vagy fekete gazdaságot. A Humán Fejlettségi Index alapján a térség országai a 
globális listán a 45. (Horvátország) és 76. (Bosznia-Herzegovina) helyek között 
állnak. (UNDP 2009) 

                                                      

25 A jóléti környezeti migrációt először Sevart (1976) írta le az USA-val kapcsolatban. Európai vonatkozásait 

legutóbb King (2002) tárgyalta. 
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8. táblázat A szegénységi küszöb alatt élők aránya és a szegénységi szakadék a 
Balkán országaiban 

 
Forrás: World Bank 2008  

* A "szegénységi szakadék" azt mutatja, hogy mekkora a szegények tényleges jövedelme, 
illetve kiadása és a szegénységi küszöb közötti eltérés. 

 

A szegénység a Balkán minden országában általános. A balkán országainak 
szegénységről publikált statisztikai adatok nagyon eltérőek. Az egyik gyakran idézett 
forrás, a Világbank, adatai a legalacsonyabbak az összes között (lásd 8. táblázat) A 
különféle egyéb források a világbanki adatoknál néha 2-3-szor magasabb szegénységi 
arányokat jeleznek. 

A szegénység szorosan összekapcsolódik Európa utóbbi 40-50 évében megfigyelhető 
legnagyobb népvándorlásával, ami az Észak-Európába irányuló jugoszláv 
kivándorlással kezdődött és a balkáni háborúk menekülthullámaival és kitelepítéseivel 
tetőzött. A térség súlyos problémája az embercsempészés, a munkaerő szélsőséges 
kizsákmányolása, beleértve ebbe a prostitúcióba kényszerítést is, amit szintén a 
szegénység magyaráz. 

9. táblázat Munkanélküliség-arányok a Balkán országaiban, 2008-ban 

Ország 2008 
Albánia 13.8% (2007) 
Bosznia 29.0% 
Bulgária 7.9% 
Horvátország 10.6% 
Koszovó 41.3% (2007) 
Macedónia 34.9% 
Montenegro 30.3% (2005) 
Románia 4.4% 

Forrás: ILO honlap26:  

                                                      

26 http://laborsta.ilo.org/ látogatva: 2011.02.05. 
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Becslések szerint 5-7 millió roma lakik a Balkánon (Laederich 2007). A szocializmus 
bukása utáni iparszerkezet-átalakulás következtében többségük munkanélkülivé vált. 
A magukra hagyott romáknak több országban még állampolgárságuk sincs. A balkáni 
konfliktus etnikai tisztogatásai a romákat talán még kiterjedtebben érintette, mint a 
többi etnikumot. Az etnikai homogenitásra törekvő országokban nincs helye 
romáknak: ez volt a helyzet Boszniában, ahol az összes résztvevő egyetértett a romák 
meggyilkolásában, illetve kitelepítésében. (Laederich 2007) 

A gazdasági problémák, a beruházások alacsony színvonala és az elterjedt fekete-
munka következtében a munkanélküliség szintje magas. Bár a hivatalos statisztikák 
adatai nem minden ország esetében mutatnak szélsőségesen magas értékeket (lásd 9. 
táblázat), felmérések mégis azt jelzik, hogy a fiatalok 50-70%-a elhagyná hazáját. 
Ennek legfőbb oka a munkanélküliség, a társadalmi és gazdasági perspektívák hiánya 
és a szegénység. A fiatalok munkanélküliség 2-4-szer akkora, mint az idősebb 
generációjáé. Egyes becslések szerint Szerbiából a ‘90-es évek eleje és 2005 között 
200 ezer szakképzett fiatal vándorolt ki. (Karajkov 2005) 

A térség komoly kormányzati és szervezeti gyengeségekkel küzd. A környezeti 
problémák megoldása és megelőzése a legtöbbször semmilyen vagy csak minimális 
figyelmet kap. Mindez csak részben vezethető vissza költségvetési nehézségekre. 
Legfőbb oknak a kormányzati-szervezeti problémák tekinthetők.  

29. ábra  Kormányzási indikátorok: 
kormányzati hatékonyság 

 

30. ábra  Kormányzási indikátorok:  
a jog ereje 

 
Forrás: World Bank 2008    Forrás: World Bank 2008 

 

A globális kormányzási indikátorok (“Worldwide Governance Indicators”) projekt 
eredményei szemléletesen hasonlítják össze a térség kormányzásának minőségét. Hat 
aggregát mutató mentén, az 1996-2007 időszakra vonatkozóan, felmérési adatok 
alapján tették közzé az eredményeket, melyek a 29-32. ábrákon láthatók.  
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31. ábra  Kormányzási indikátorok: 
politikai stabilitás 

 

32. ábra  Kormányzási indikátorok: 
szabályozás minősége 

 
Forrás: World Bank 2008    Forrás: World Bank 2008 

Az utóbbi években történtek lépések a környezetpolitika reformjával kapcsolatban a 
Balkánon és ezek a kormányzás minőségét jelző adatokból is jól látszanak. Ezek 
nagyrésze az Európai Uniós csatlakozással, illetve ennek előkészületeihez 
kapcsolódnak, bár a balkáni országok adminisztratív kapacitásai és pénzügyi forrásai 
még messze nem elegendőek a hatékony adaptációhoz. 

2. Migráció a Balkánon. A Balkán migráció az utóbbi évtizedekben a legjelentősebb 
volt Európában és ma is annak tekinthető. Intenzív migrációs áramlás a volt 
Jugoszlávia területén folyt háborúk után a Balkán három másik országából indult ki: 
Romániából Ausztria, Olasz-, Német- és Magyarország felé, Bulgáriából Európa több 
országába is és Albániából főleg Görög- és Olaszország felé. A küldő országok között 
fontos különbségek vannak. Albánia viszonylag kicsi, a térség második 
legalacsonyabb fejenkénti átlagjövedelmével, magas munkanélküliségi rátával; nincs 
jele annak, hogy ide a kivándorlás mellett számottevő bevándorlás is folyna.  

A Balkánon a migráció speciális típusai is megfigyelhetők: 1) a kényszerű migráció, 
2) az etnikai migráció, és 3) az embercsempészés. A balkáni országok közötti és a 
Balkánból kifelé irányuló migrációs áramlás elemzésekor, komoly probléma a 
statisztikai adatokhoz való hozzáférhetetlenség, illetve azok töredékes mivolta. A 
publikált adatokból hiányzanak a földrajzi és időbeli paraméterek, forrásaik pedig 
nagyon sokfélék. Az elérhető információkból néhány alapvető trendet azért jelezhető.  

A kényszerű migráció elsősorban a háborúkhoz és az etnikai tisztogatásokhoz 
kapcsolódott. Az érintettek – vagy inkább áldozatok – országon belüli kitelepítettek 
vagy menekültek voltak. A legtöbb kitelepített és menekült Szerbiában és Boszniában 
található. A folyamatokat erősítette a háború következményeként előálló gazdasági 
nélkülözés is. Ezekkel a folyamatokkal, a háború természetpusztító hatásai miatt, 
közvetlenül összefügg a környezet romlása, amely a kivándorlást szintén elősegítette. 
A háborúk miatti és azok utóhatásaként történt kitelepítéseket a 33. ábra mutatja.  
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33. ábra  Kitelepítések a Nyugat-Balkánon 1991-2001 között 

 
Forrás: UNEP-GRIDA honlap27  

 

A térségben az etnikai konfliktusok hosszú időkre nyúlnak vissza. Az etnikumok 
területi eloszlásából fakadó ellentétek nem csak az érintett országok belső problémája, 
hanem a diaszpóra miatt a az országok közötti kapcsolatokra is kihat. Az etnikai 
ellentétek miatt sokszázezren kényszerültek lakhelyük elhagyására. 

Románia sokkal népesebb, 2007 óta tagja az Európai Uniónak, munkanélküliségi 
rátája jóval alacsonyabb volt. Bulgária (szintén tagja az EU-nak 2007-óta) pedig 
gazdasági problémákkal küzdött. Ugyanezeket a statisztikákat a fogadó országok felől 
tekintve azt látjuk, hogy a Balkánról induló migráció fő célpontja Görögország, 
Olaszország, Spanyolország és Németország volt. Ausztria és Magyarország szintén 
jelentős vonzerőt jelentett. 

3. Környezeti problémák és válsággócok a Balkánon: Dél-Európában a klímaváltozás 
– a magas hőmérséklettel és az aszályokkal – várhatóan rontja az életfeltételeket, 
miközben ez a régió már ma is meglehetősen ki van téve az éghajlat 
változékonyságának. Ugyancsak valószínű, hogy kevesebb lesz a hozzáférhető víz és 
a termelhető hidroelektromos energia, lanyhul a nyári idegenforgalom, és általában 
csökkennek a terméshozamok. Az egészségre a hőhullámok és az egyre gyakoribb 
futótüzek jelentenek növekvő veszélyt (IPCC 2007). A veszélyes ipari hulladékokkal, 
a vízszennyezéssel és a bányászattal összefüggő „környezeti gócpontokat” a 34. ábra 
mutatja, 

                                                      

27 http://maps.grida.no/go/graphic/population_displacements_1991_to_2001 látogatva: 2011.02.05. 
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Víz: Bár Albánia és Macedónia európai viszonylatban gazdag vízforrásokkal 
rendelkezik, vízfogyasztásuk alacsony marad. Koszovóban csak a városi területeken 
van szervezett vízellátás, Bosznia-Hercegovinában pedig a városi lakosoknak is 
mindössze 32%-a jut biztonságos tisztított vízhez. E két utóbbi országból nincs 
adatunk arra, hogy az ivóvízben mennyi az ólom, a növényvédőszer-maradvány, a 
nitrát és a mikroorganizmus, és ugyancsak nem ismerjük a talajvíz 1981 óta érvényes 
minőségét Macedóniában. 

Mind a négy országban a vizet fenyegető egyik legnagyobb veszély az ipari 
szennyezőanyagok nem megfelelő kezelése. A problémában leginkább a cement-, bőr-
, textil- és faipar, valamint a vegyszer- és műtrágyagyártás, a bányászat, az olaj- és 
gázfeldolgozás érintett. 1997 és 1998 között az albán folyókba, tavakba és más 
természetes vízforrásokba 15 790 tonna folyékony hulladékanyagot juttattak. Bosznia-
Hercegovina folyóinak nem több, mint 3%-a mentes a szennyezésektől, miközben 
30%-uk különféle mértékben eutrofizált. 

Levegő: A levegő minőségéről ezekben az országokban kevés adat áll rendelkezésre. 
Koszovóban sok éve egyáltalán nem végeztek szisztematikus méréseket, Albániában 
pedig a légszennyezés megfigyelési rendszerét most állítják fel. A négy ország 
nagyobb városaiban és ipari körzeteiben a levegő minőségével komoly problémák 
vannak. Az öt legnagyobb macedón város szennyezett levegőjét összesen kb. 600 
ezren lélegzik be, ami a lakosság 30%-a.  

A legnagyobb megengedett koncentrációt túllépő légszennyezés az 1990-as évek 
elején a koszovói bányászati, ipari és energiatermelési komplexumok környékén is 
általános volt. Mitrovice központjában a légkör ólomkoncentrációja a mért napok 62-
87 százalékában, Pristinában a portartalom átlagosan a napok 31%-ában meghaladta a 
megengedett határértéket. 

A működő albán termikus erőművek 1997-ben és 1998-ban 1650 tonna hamut, 7100 
tonna kéndioxidot és 1320 tonna port juttattak a levegőbe. Macedóniában a 
legnagyobb gyárak (vasolvasztók) által kibocsátott kéndioxid mennyiségét 10 ezer 
tonnára becsülik. 

A levegőt szennyezi továbbá az ipari hulladék elégtelen kezelésének köszönhető 
korom, salak, hamu és talajszemcsék, akárcsak a néhány országban hagyománynak 
számító lakossági szemétégetés. 

Az utóbbi évtizedben tanúi vagyunk a mozgó források, mindenekelőtt a járművek 
erősödő légszennyezésének is. Macedóniában a benzin ólomtartalma 0,6 g/l, 
miközben az EU-szabvány 0,15 g/l. Helyenként mindegyik országban nagy 
szennyezők a buszok és más nehézjárművek, amelyek rossz minőségű gázolajjal 
működnek. 

Biológiai sokféleség: Mindegyik ország jól ismert gazdag és változatos növény- és 
állatvilágáról. Albániában az európai növények kb. 30%-a megtalálható, azaz kb. 
3200 faj, az állatfajok száma pedig 756. Macedóniában 3500 növény-, 55 ismert hal-, 
78 emlős- és 330 madárfaj él.  
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34. ábra  Veszélyes ipari hulladékokkal, vizszennyezéssel és bányászattal 
 összefüggő „környezeti gócpontok” a Balkánon 

 
Forrás: UNEP-GRIDA honlap28  

 

Koszovó egyetlen nemzeti parkjában (Sar Planina) az edénynyalábos növényfajok 
közül több mint 2000 előfordulását jegyezték fel. Az ökorendszerek és élőhelyek 
változatossága ellenére viszonylag kevés itt a nemzeti park és a természetvédelmi 
terület. Koszovó és Bosznia-Hercegovina területének mindössze 0,5%-a védett. 
                                                      

28 http://maps.grida.no/go/graphic/balkans-hazardous-industrial-sites-water-pollution-and-mining-hot-spots  

látogatva: 2011-02-05 
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Koszovónak egy nemzeti parkja, két helyileg védett parkja, 11 természetvédelmi 
területe és 32 tájvédelmi körzete van, amelyekben mind a növények, mind az 
élőhelyek valóban igen sokfélék. Sar Planinát az UNESCO felvette a Világörökség 
Része és Bioszféra Park státuszra javasolt értékek listájára. Macedóniában a terület 
6,6%-a élvez valamilyen szintű védettséget: három nemzeti park (108 ezer hektár), 
három körzet speciális jellegzetességekkel (2338 hektár), 14 állat- vagy 
növénymenedék és 48 természetvédelmi terület (56,850 hektár). Albánia 5,8%-a áll 
védelem alatt, ezekből egy terület tartozik a RAMSAR-egyezmény hatálya alá. 

10. táblázat Árvizek által érintett személyek a Balkánon 1991-2008 között 

 
Forrás: EM-DAT honlap29 

 

Az Ohridi-tó részben Albániához, részben Macedóniához tartozik, a Shkodra- és a 
Prespa-tó részben Albániához, részben Montenegróhoz; ezekben a flóra és a fauna 
természetes kicserélődése megy végbe, beleértve több halfajt és az egyedi vagy 
veszélyeztetett vízinövények sok típusát. A Skhodra-tóban 250 nyilvántartott 
víziszárnyas él, köztük 73 itt költő vándormadárfaj, mint pl. a veszélyeztetett és ritka 
törpekormorán vagy dalmát pelikán. 

Élőlényeinek és tájainak gazdag sokfélesége mellett Albánia gyors ütemben veszti el 
biodiverzitását. Tudunk legalább két növény- és négy emlősfaj kihalásáról, és 17 
madárfaj sem fészkel már itt. A macedón – görög határnál fekvő Dojran-tó 257-féle 
algájából 109-et elvesztett a túl sok öntözővíz kivétele miatt. A koszovói Ser Planina 
                                                      

29  http://www.emdat.be/database látogatva: 2011-02-05 
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nemzeti parkban és a bosznia-hercegovinai Vlasic hegységben erőirtást végeztek, 
noha biodiverzitásuknak globális jelentősége van; Koszovóban az erdőpusztításból az 
itt állomásozó KFOR-erők is kivették a részüket, amennyiben engedély nélkül 
kőbányákat nyitottak hadi célú építkezésekhez, míg a területen az erdő leginkább a 
bányászatot sínyli meg (Scandiaconsult – REC 2000). 

A háború környezeti következményei: Bosznia-Hercegovina és Koszovó területén a 
háborús konfliktus speciális maradványát jelentik a taposóaknák és más fel nem 
robbant hadianyagok. Az aknamezők számát legalább 16 ezerre, a működőképes 
taposóaknákét 3-6 millióra becsülik. Ezek eddig csak Koszovóban 1999 két nyári 
hónapja alatt 232 sérülést okoztak, köztük 40 halálosat. Amíg a területet meg nem 
tisztítják tőlük, az újjáépítés és a mezőgazdasági munkák lehetősége erősen 
korlátozott marad. 

35. ábra  Taposóaknák a Balkánon 

 
Forrás: ENVSEC honlap30 

 

Hátrahagyott taposóaknák a Balkánon nagy számban előfordulnak. Ebben a közelmúlt 
fegyveres konfliktusai miatt számos balkáni ország érintett. Az aknásított területek 
veszélye hosszú távon érvényesül, néhány országban még ma is találnak éles 
gyalogsági aknákat a második világháborúból.  

                                                      

30 http://www.envsec.org/see/index.php látogatva: 2011-02-05 
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11. táblázat A balkáni környezeti migrációt befolyásoló “kritikus 
bizonytalanságok” kvalitatív becslései a GEO-4 forgatókönyvei alapján 

 
* A fogalmak magyarázatai a 3.4.3 fejezetben olvashatók. 

 

Talajerózió: A legtöbb balkáni ország erdőkben viszonylag gazdag. Bosznia-
Hercegovina 52, Albánia, Macedónia és Koszovó 36 – 39 százaléka erdő. Nem sokkal 
maradnak tehát el Svédországtól, ahol ez az arány 39%. A környezetromlásnak fontos 
közreműködője mindegyik országban az erdőpusztulással járó talajerózió, a rossz 
földkezelés és a túllegeltetés. Albánia számos körzetében (pl. Kerraba, Mallakartstra) 
az erózió sebessége igen nagy, 150 tonna/hektár/év fölötti. Itt a terület kb. 20%-a van 
kitéve súlyos, kb. 30 tonna/hektár/év mértékű eróziónak, Bosznia-Hercegovina 
területének pedig 10%-a. A talaj minőségét rontják az ipari és települési szeméttárolók 
is. Macedóniában és Albániában az 1990-es évtized elején az ipar évenként 1 millió 
tonnánál több szilárd hulladékanyagot „termelt”. 
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Ipari hulladékok: Az ipari hulladék mindegyik országban nagy veszélyt jelent a 
földre. Albániában, Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában a korábbi vegyi- és 
műtrágyaüzemek területén alig (ha egyáltalán) végeztek rehabilitációs munkákat, 
Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban ugyanez elmondható a küszíni fejtésű szén- 
és egyéb bányákra is, az ipari szeméttelepekre pedig mindenütt. 

4. Alkalmazkodási stratégiák a Balkánon. A környezetvédelmet néhány országban a 
kormány alig tartja fontosnak, amit részben bizonyít a kevés ráfordított pénz. 2000-
ben az albán környezetvédelmi szektor részesedése az állami költségvetésben 
mindössze 0,01% volt. Ráadásul abból is a nagy többség a hivatalnokok fizetésére és 
más adminisztratív költségekre jutott, a közvetlen környezetvédelmi akciókra csak 
14%.  

Koszovóban az ideiglenes kormány elég lassan állította fel a környezettel foglalkozó 
hivatalokat. A többi országban a környezeti ügyekben szükséges kooperációt gátolták 
az adminisztráción belüli ellentétek. Bosznia-Hercegovinában a Bosznia-Hercegovinai 
Föderáció és a az autonóm Szerb Köztársaság nem tudott megegyezni a 
környezetvédelem közös nemzeti akciótervének formátumában. Macedóniában 
viszont aktívan tevékenykedik a Környezetvédelmi Minisztérium, amit 1998-ban 
hoztak létre, és ma 81 főfoglalkozású alkalmazottja van. Ami a nemkormányzati 
szervezeteket illeti, különösen Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban ők inkább a 
szociális fejlesztés kérdéseire összpontosítottak (az oktatás és képzés, az emberi 
jogok, a civil társadalom vagy a humanitárius problémák területén), mint a 
környezetvédelemre. Vannak azonban ellenpéldák is: Albániában 60, Macedóniában 
200 civil szervezet működik a környezetre specializálódva (Scandiaconsult – REC 
2000). 

5. A környezeti migráció forgatókönyvei a Balkánon: A 11. táblázat a balkáni 
környezeti migrációt befolyásoló “kritikus bizonytalanságok” kvalitatív becsléseit 
mutatja négy feltételezett forgatókönyv esetében. 
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5 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
Ez a fejezet a hipotézisek értékelésén és a környezeti migráció lehetséges 
szcenárióinak felvázolásán keresztül foglalja össze a kutatás eredményeit. 

5.1 A hipotézisek értékelése 

1. A környezetromlás közvetlen és közvetett módon egyaránt kiválthat migrációt. 
A kutatás során megerősítést nyert, hogy a környezetromlás közvetett és közvetlen 
módon egyaránt kiválthat migrációs folyamatokat. A közvetett hatások általában 
lassabb folyamatok, melyeket elsősorban a természetpusztító emberi tevékenység 
okoz, de ebben az összefüggésben is egyre nagyobb arányú a klímaváltozás hatása. A 
közvetlen következmények részben a környezetromlásra visszavezethető, részben attól 
független, gyorsan lezajló természeti csapások, melyek, gyakran az életbenmaradás 
érdekében, azonnal menekülésre késztetik az embereket.  

A várható közvetlen hatások fel-nem-ismerésének feltehetően drámai hatásai lesznek. 
A probléma azért súlyos, mert sokszor még a helyi kutatók számára is nehézséget 
okoz ennek az összefüggésnek a felismerése. (Egyiptomban számos tudós úgy 
gondolja, hogy a környezetromlásnak nincs valódi hatása a migrációra, mivel azt a 
szegénység és a munkanélküliség váltja ki, különösen olyan esetekben, amikor falun 
élők városba költöznek több vagy változatosabb munkalehetőséget és jobb 
életkörülményeket keresve. Azzal is érvelnek, hogy a környezeti migrációt nehéz 
nyomon követni, Egyiptomban ugyanis a legjelentősebb környezeti probléma, a 
talajleromlás és az elsivatagosodás, tipikusan hosszú távon jelentkezik, így az általa 
okozott migráció csak több nemzedék alatt érzékelhető.) 

A kutatás a hipotézist alátámasztotta. Feltételezhető, hogy a környezeti migráció 
mechanizmusainak mélyebb feltárása ezt a hipotézist tovább erősíti. 

2. Lassú környezetromlásnál a gazdasági és a környezeti migráció egybeolvad. 
Az érintettek úgy tapasztalták, hogy a migráció két típusa – a gazdasági és a 
környezeti – mind hatásait, mind következményeit tekintve nehezen különböztethető 
meg egymástól. (Ez alól kivételt jelentenek a környezeti katasztrófák menekültjei.) A 
gazdasági és a környezeti migráció összefonódásából egyáltalán nem következik az, 
hogy a környezeti faktor nem érvényesül. Éppen ellenkezőleg: hozzájárul a gazdasági 
lehetőségek visszaeséséhez, a munkalehetőségek csökkenéséhez és általában az 
életszínvonal alakulásához. Egy rossz körforgás alakul ki, amelyben a 
környezetromlás szegénységet eredményez, ami viszont a legtöbb esetben tovább 
rontja a környezet minőségét. Ezzel egyben növeli a feszültségeket és konfliktusokat 
is. A legtöbb országban természetesen nincs erőszakkal együttjáró környezeti 
konfliktus, de a kockázat egyre nagyobb. Ahol mégis fellép (például Afrikában) ott 
sem mindig tekintik az érintettek a környezeti faktort döntőnek. 

Lassú környezetromlás esetében a környezeti migráció morfológiája nem különbözik 
lényegesen a gazdasági okokra visszavezethető migrációtól. Mikroszinten, az 
érintettek általában nem észlelik a környezet állapotának romlását, hanem inkább az 
életszínvonalbeli különbségeket látják. Az egybeolvadás a migrációs döntéseket 
meghozók („menni vagy maradni”) gondolkodásában mutatkozik meg. 
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3. A helyi környezeti hatások nagyobb migrációs taszítóerőt jelentenek a globális 
klímaváltozás következményeinél. A kutatás során megerősödött az a hipotézis, 
hogy a helyi környezeti hatások nagyobb taszítóerőt jelentenek a globális 
klímaváltozás következményeinél. Ennek több oka is van. Először is a helyi 
környezeti hatások sokkal egyértelműbbek, közvetlenebbek és intenzívebbek, mint a 
globális következmények. Másodszor, a globális klímaváltozás hatásai leginkább a 
fejlett országok, így Európa lakosságát foglalkoztatja, ezért adott esetben a 
magyarázataikban is nagyobb arányban szerepel. Ezzel szemben a fejlődő országok 
lakossága, a földművelők – tehát a migráció érintettjei – „csak” a szárazságot, 
vízhiányt, stb. észlelik, és nem érzékelik azok klímaváltozással való kapcsolatát. 
Harmadszor a helyi problémák (főleg a szegénység) egyes helyeken oly erősek, hogy 
csak akkor jelentkezik más szempont a migrációs döntésekben, ha azok „nagyon” 
nyilvánvalók, pl. egyáltalán nincs ivóvíz, nem terem a föld és éhínség van.  

A helyi környezeti hatások nagyobb migrációs taszítóerővel bírnak, mint a 
klímaváltozás közvetlen hatásai. A kutatás ezt a hipotézist alátámasztotta. 
Valószínűsíthető, hogy ez a tendencia tartósan érvényben marad, bár a különbség – az 
egyre szélsőségesebb időjárás következtében – csökkeni fog. 

4. A környezetromlás jelentősége folyamatosan növekszik a migrációs taszítás 
tényezői között. A migráció motivációs tényezőinek egymáshoz viszonyított súlyát, 
különösen, ha azok között a környezeti szempontok is szerepelnek, még nem 
elemezték szakszerűen. Az ilyen vizsgálódást akár az objektív körülmények, akár az 
azokról alkotott vélemények, ismeretek, benyomások és értékelések alapján lehet és 
érdemes elvégezni.  

A környezetromlás súlyosbodását, mint tendenciát, minden területi elemzésben és 
esettanulmányban egyértelműen ki lehetett mutatni, még akkor is, ha az esetleges 
egyéni, csoportos vagy kormányzati alkalmazkodási stratégiák a környezetromlás 
hatásait mérsékelni tudják. A hipotézis megerősítéséhez (vagy elvetéséhez) azt is 
figyelembe kellett venni, hogy a többi – nem környezeti – migrációs taszító tényező 
miként alakul az összehasonlított területeken, országokban vagy környezeti 
gócpontokban. Általános szinten megállapítható, hogy világszerte minden kormányzat 
több figyelmet és főleg több pénzt szentel gazdasági és társadalmi problémáinak 
megoldására, mint környezeti állapotának javítására. Ez tehát a nemkívánatos 
környezeti hatások relatív súlyát a probléma-, adott esetben válsághalmazban erősíti. 
Összességében a hipotézis úgy pontosítható, hogy a környezetromlás jelentősége 
folyamatosan növekszik a taszítás tényezői között, de ez egyes országokban vagy 
környezeti gócpontban eltérő mértékben érvényesül.  

Ezt a hipotézist, mint általános elvet, minden tanulmányozott földrész környezeti 
állapotának értékelése és vizsgált esettanulmány alátámasztotta. Speciális esetek, 
átmeneti időszakok mindig akadnak, de a hipotézis, mint tendencia tartósan 
érvényesül. 

5. Nincs egyértelmű összefüggés a társadalmi sérülékenység és a környezeti 
migráció között. A publikációk és modellek – így az értekezésben alkalmazott 
modell is – azt sugallják, hogy a környezetromlással szembeni sérülékenység 
növekedésével növekszik a környezeti migráció aránya is az összes migrációs típus 
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között. Ez az összefüggés ugyan tendenciájában igaznak bizonyult, mégsem állítható, 
hogy lineáris kapcsolat van a két jelenség között. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
legsérülékenyebb rétegek – öregek, a legszegényebbek, gyerekek – különböző 
okokból ugyan, nem képesek elvándorolni, adott esetben elmenekülni, a rossz 
életfeltételek elől, vagy természeti katasztrófák esetén a veszélyes helyszínekről. Ez a 
sajátosság a fejletlen országokban ugyanúgy megfigyelhető mint a fejlett Európában. 
Elég akár a 2003-as európai hőhullám 20 ezer fő feletti idős halottjára, vagy a Szub-
Szaharai térség legelesettebb időseire és gyerekeire gondolni. A hipotézis tehát úgy 
pontosítható, hogy a társadalmi sérülékenység növekedése csak azok körében növeli a 
környezeti migránsok számát, amennyiben azok képesek a pénzügyi vagy egyéb 
akadályokat legyőzve elvándorolni. 

A környezeti migráció – főként a határokat átlépő környezeti migráció – terheit, 
nehézségeit a legsérülékenyebb csoportok nem képesek vállalni. A kapcsolat a két 
jelenség között tehát nem tekinthető lineárisnak. A hipotézis ezért elfogadható. 

6. A környezeti migráció növekedésének legfőbb oka a rosszul működő 
intézményrendszer. A környezetromlási hatáselemzések azon a feltételezésen 
alapulnak, hogy az országok, régiók alkalmazkodási kapacitása és alkalmazkodási 
készsége erősen befolyásolja a környezet állapotát. Az azonban messze nem 
egyértelmű, hogy mit tekintenek az adaptáció kialakulása és működése legfőbb 
mozgatójának. Az egyik tipikus nézet a kormányzat, az intézményrendszer 
fontosságát emeli ki, míg egy másik az alulról jövő kezdeményezéseket, a 
hagyományokon alapuló helyi együttműködések meghatározó szerepét hangsúlyozza.  

Az értekezésben tárgyalt nagy területek és esettanulmányok többségében olyan kép 
bontakozott ki, amelyben az állam és a helyi kormányzás ad keretet az adaptáció 
különféle formáinak, ezen belül a környezeti migrációnak is. Nyilvánvalóan ahol jobb 
a környezetpolitika, ahol több kormányzati figyelmet kap a helyreállítás és a 
megelőzés ott jobb a környezet állapota, ebből következően alacsonyabb szintű vagy 
egyszerűen nem létezik környezeti migráció. A legtöbb helyen azonban 
környezetpolitika kialakítói nem vették tudomásul kellő hangsúllyal a gazdasági 
növekedés környezeti hatásait és a szennyezés vagy az erőforrások leromlása nem 
kapott megfelelő figyelmet. Ha egy kormány mégis felállított környezetvédelmi 
szabályokat, azoknak sem a tervezésük, sem a megvalósításuk nem volt elég 
hatékony. Miközben körültekintő környezeti szabványokat és szigorú szabályozó 
mechanizmusokat vezettek be, addig igen gyakran nem törődtek az ellenőrzéssel és a 
betartatással. A környezet újfajta kezeléséhez hiányzott az együttműködés az 
intézkedések hatékonyan végrehajtása érdekében. Tipikus területe ennek a 
folyamatnak Ázsia.  

Egyértelműen bebizonyosodott az intézményrendszer és a szakpolitikák alapvető 
szerepe A hipotézis nemzetközi, nemzeti és helyi szinten egyaránt érvényesnek 
tekinthető. 

7. A lassan romló környezet csak akkor vált ki migrációt ha a kormányzati 
adaptáció szintje nagyon alacsony. A kutatás során egyértelművé vált, hogy a lassan 
romló környezet legtöbbször csak akkor vált ki migrációt ha a kormányzati adaptáció 
szintje nagyon alacsony vagy teljesen hiányzik. Ennek a jelenségnek az a 
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magyarázata, hogy az emberek jórésze nem szívesen hagyja el otthonát és minden 
lehetőséget megragad, hogy ne kelljen menni. Másképpen fogalmazva: egyénileg 
próbálnak adaptálódni. Ez alól kivételt jelentenek azok az esetek, amikor a kormányok 
kifejezetten ösztönzik a kivándorlást (egyes arab vagy ázsiai országok esetében) vagy 
amikor a migráció a kultúra része (néhány Közép-Afrikai országban). 

(Ez a folyamat, más helyszínek mellett, például Kínában és Egyiptomban fordul elő.) 
A hipotézis tehát úgy pontosítható, hogy a lassan romló környezet csak akkor vált ki 
migrációt, ha a kormányzati adaptáció szintje nagyon alacsony vagy teljesen hiányzik, 
és, a környezetváltozás észlelésének hiánya miatt, akkor sem minden esetben. Az 
iménti állítást kiegészíti az a megfigyelés, hogy a gyors változások (természeti 
katasztrófák) csak magas adaptációs szint mellett teszik lehetővé a csapások 
elviselését az adott helyszínen, vagyis elmenekülés vagy evakuálás nélkül. 

Ez a hipotézis szoros kapcsolatban áll az előzőekkel. A vizsgálatokból kitünt, hogy ha 
történnek lépések az alkalmazkodásra, vagyis nincs nagy migrációs taszítóerő, akkor 
az emberek nem szivesen hagyják el otthonaikat. A hipotézis ennek alapján helytálló. 

5.2 A környezeti migráció lehetséges szcenáriói 

Az alábbi négy alfejezet a környezeti migrációt leginkább befolyásoló – legjobban 
magyarázó – tényezők (sérülékenység, alkalmazkodás, problémakezelési 
(alkalmazkodási) kapacitás és környezeti egyenlőtlenség) és maga a környezeti 
migráció várható alakulását mutatja be a GEO-4 fő szcenáriói szerinti bontásban. 

1. Piacok prioritása szcenárió szerint majdnem az egész világ magáévá teszi a mai 
iparilag fejlett társadalmainak értékeit és elvárásait; a piaci erők dominálnak, a civil 
szektor és az egyes fogyasztói csoportok eredménytelenül próbálják ellenőrizni a 
gazdasági folyamatokat; a globalizáció és liberalizáció folytatódik és a politika ennek 
alapján kívánja megoldani a szociális és környezeti problémákat. (UNEP 2007) 

A piacok prioritása forgatókönyvben a környezeti és társadalmi sérülékenység 
növekedése jellemző. A piac nem foglalkozik a sérülékenység csökkentésével hacsak 
nem bizonyul üzletileg hasznosnak vagy kap közvetlen állami megrendeléseket. Az 
elit rétegek hosszú távon biztosítva vannak meglévő sérülékenységük növekedése 
vagy kialakulása ellen. A középrétegeknek viszont komoly erőfeszítést kell tenni a 
sérülékenységük növekedése ellen, ami, a környezet állapotának folyamatos romlása 
miatt, egyre kevesebbeknek sikerül. A környezeti hatások közvetett és közvetlen 
negatív hatásainak kiszolgáltatott társadalmi csoportok száma és nagysága 
fokozatosan növekszik. 

A társadalmak problémakezelési kapacitása erősen függ a gazdasági helyzet 
alakulásától, a piacok prioritásaitól és az államok (és az egyének) fizetőképességétől. 
Jelentősen javíthatja a problémakezelési kapacitást a környezeti business 
(energiatakarékos eljárások, modern élelmiszer technológiák, megelőzési eljárások 
stb.) terjedése. A környezet állapotának fokozatos romlása miatt egyre komolyabb 
erőfeszítéseket kell tenni a problémakezelési kapacitás fenntartásához, ami várhatóan 
egyre kevesebbeknek sikerül  
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A társadalmi és egyéni alkalmazkodás során a lakosság egyrészt az „alkalmazkodási 
piac” alakítója, másrészt annak kiszolgáltatottja. Az alkalmazkodás növelhető, ha a 
kormányok ezt fontosnak tartják és ezáltal a piacok fő megrendelőivé válnak. 
Javíthatja az alkalmazkodást a nemzetközi segítségnyújtás is. A problémakezelési 
kapacitás visszaesése azonban, a környezet minőségének romlásával egyidőben, egyre 
inkább nehezíti az alkalmazkodást  

A környezeti egyenlőtlenség különféle területein a jelenlegi tendenciák folytatódnak. 
A piac prioritása forgatókönyv nem kedvez a környezeti egyenlőtlenségek 
csökkentésére irányuló törekvéseknek. Mivel a civil szektor nem tud megerősödni, 
ezért a környezetváltozásnak legjobban kitett csoportok elsősorban az államra 
számíthatnak, melynek nem elsődleges célja a környezeti egyenlőtlenségek 
csökkentése. 

A piacok prioritása szcenárió esetében az Európára nehezedő migrációs nyomás 
egyre erősebb lesz, ezen belül növekszik a környezeti okokból bevándorlók aránya is. 
A piaci erők dominanciája miatt a környezetromlás nemkívánatos hatásainak 
kiküszöbölésére a szükségesnél jóval kevesebb forrás jut és mindez ha a 
munkanélküliség növekedésével jár együtt, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, 
hogy a legborulátóbb környezeti migrációs becslések válnak valóra. 

2. Szakpolitikák prioritása szcenárió megvalósulása esetén a szociális és környezeti 
célok érdekében a legfőbb döntéseket a kormányok hozzák; a környezetvédelmi és 
szegénység-ellenes intézkedések a gazdasági fejlődéssel egyensúlyban vannak; a 
környezeti és társadalmi célok policy intézkedésekben nyilvánulnak meg, melyeket 
fiskális eszközökkel érnek el, mint a szénmonoxid kibocsátását terhelő adók; a 
környezetvédelmet és a fejlesztést érintő nemzetközi szerződések szerepe növekszik. 
(UNEP 2007) 

A szakpolitika prioritása szcenárió a policy intézkedéseken keresztül egyértelműen 
csökkenti a társadalmak sérülékenységét. Emellett a kedvező hatás mellett a 
szakpolitikákat támogató önszerveződések bővülése is valószínűsíthető. 

A problémakezelési kapacitás a bővülés irányában változik, főleg akkor ha a központi 
szabályozás jól működik és a gazdasági egyensúlyt a határozottabb központi 
irányítással – az esetleges magasabb adószínvonal mellett – sikerül fenntartani. (A 
szociális és környezeti célú döntések központosításának, vagy újraközpontosításának, 
jelei egyébként már megfigyelhetők.) 

Az alkalmazkodás mindkét formáját, a helyreállítást és a megelőzési célzatú 
adaptációt az állam irányítja. Ennek minősége az állami szervezetek működési 
hatékonyságán múlik elsősorban. 

A környezeti egyenlőtlenség a központi szociálpolitikai intézkedések hatására 
mérséklődik. A csökkenő környezeti egyenlőtlenség közvetlenül és különféle 
módokon közvetve alakítja a környezeti migráció dinamikáját. 

A szakpolitika prioritása szcenárió esetében környezeti migráció mérséklődésére, 
esetleg visszaesésére lehet számítani. Ezt több szempont is alátámasztja, így az 
adaptáció eredményeként a környezet romlásának tempója lassul, illetve megoldódik 
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és az egyenlőtlenségcsökkentő, munkahelyteremtő központi intézkedések hatására a 
migrációs késztetés csökken. Amennyiben a politikák része a migráció korlátozása, 
annyiban ez is a népmozgások csökkenése irányában hat. 

3. Biztonság prioritása szcenárió olyan világot feltételez, melyet egyenlőtlenség és 
konfliktus jellemez; a társadalmi és környezeti feszültségek tiltakozásokat váltanak ki. 
A problémák növekedésével egyidőben a hatalomban lévők és a gazdagok az 
önvédelemre összpontosítanak és elszigetelik magukat, az „előny szigetei” a 
bennélőknek biztonságot nyújtanak és a gazdasági előnyökből a szomszédságukban 
élők is részesülnek, nem úgy mint a távolabb élő tömegek; a falakon kívül a piaci erők 
tovább működnek. (UNEP 2007) 

A környezeti és társadalmi sérülékenység összességében nagyon változó képet mutat a 
biztonság prioritása forgatókönyvben. A koncepció lényege a sérülékenység 
csökkentése a biztonság növelésével. A kétségtelen előnyök mellett (az elit rétegek 
biztonsága továbbra is garantált és a felső középréteg sérülékenysége sem csökken 
jelentősen) a hátrányok szembetűnőek: 1) hosszútávon a fenntarthatóság 
háttérbeszorulása miatt a biztonság egyre nehezebben érhető el és 2) a sérülékenység 
drámai növekedése a szegényebb rétegek körében.  

A társadalmak problémakezelési kapacitása, a biztonságra törekvés miatt, feltehetően 
növekszik. Tekintettel azonban a korlátozott forrásokra a problémák egy része, főként 
azokkal kapcsolatban akik nem tudják érdekeiket érvényesíteni gazdasági és 
belpolitikai területen, megoldatlan marad. A problémakezelési kapacitást jelentős 
mértékben befolyásolja az országok gazdasági helyzete és a nemzetközi 
környezetvédelmi és egyéb (jogi, gazdasági) együttműködés. Ha ezeket a 
szempontokat a biztonság prioritása mellett sikerül érvényre juttatni, akkor az 
országok problémakezelési kapacitását növelni lehet. 

A társadalmi és egyéni alkalmazkodás során a helyreállítási és megelőző 
tevékenységek és értékek háttérbe szorulnak és helyüket a megszokott életszínvonalat 
és minőséget biztosító intézkedések és eszközök kerülnek előtérbe. Az állam 
szükségintézkedéseket egyre sűrűbben és egyre radikálisabb módon vezet be, az elit 
rétegek elszigetelődése tovább fokozódik, a középrétegek saját alkalmazkodási 
stratégiáikat érvényesítik.  

A környezeti egyenlőtlenség radikális növekedésére lehet számítani. A jobb gazdasági 
feltételekkel rendelkező országok bizonyos mértékig tudják mérsékelni polgáraik 
biztonságát de a társadalmi adaptáció alacsonyabb színvonalának hosszabb távú 
negatív hatásai ellen csak egyre nagyobb ráfordítással tudnak biztonságot nyújtani. 
Ezzel egyidőben az elit rétegek egyre markánsabban elkülönülnek a szegényektől, 
amit a számukra rendelkezésre álló biztonságot növelő szolgáltatások méginkább 
fokoznak. 

A biztonság prioritása szcenárió egyértelműen környezeti migráció növekedésével jár 
együtt és ezzel egyidőben Európa is – részben a biztonság prioritására hivatkozva – 
jelentősen szigorítja bevándorlási politikáját. Vagyis megvalósulni látszik a „Fortress 
Europe” koncepció. A környezeti tényező egyre erősebb lesz a migrációra ható taszító 
tényezők között és ennek Európai bevándorlásra gyakorolt hatásai erősen függnek az 
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esetleges nemzetközi egyezményektől, illetve Európa etikai prioritásaitól. Különösen 
Afrikából és Kelet-Európából várható a környezeti menekültek nagyszámú 
bevándorlása. Rossz esetben Európai határain való tragédiák ezreire lehet számítani. 

Nagymértékben növekszik az Európán belüli környezeti migráció is. Ezek jelentős 
része országon belüli mozgás lesz, de növekszik a sérülékeny csoportok lakhatatlan 
területekről való elvándorlása az országok között is, Dél-Olaszországból és egyéb 
klímaváltozásnak kitett mediterrán területről, Kelet-Európából vagy néhány rossz 
infrastruktúrával rendelkező nagyvárosból.  

Egyre markánsabb lesz a tehetősebb rétegek Európán belüli vándorlása a kellemesebb 
klíma vagy lakhatóbb környezet irányába. Tízezrek hagyják el a tengerszintemelkedés 
ellen védekezni nem tudó városokat – nem megvárva, amíg elönti azokat a tenger – 
vagy lepusztult és/vagy szennyezett balkáni vagy Kelet-Európai tájakat.  

Egyre nagyobb szerepet kapnak, persze csak ott ahol erre egyáltalán lehetőség van, a 
biztonságot növelő egyén stratégiák. Várhatóan erre külön piaci szektorok jönnek 
létre, feltehetően borsos árakkal. Ebbe beletartozik a megállíthatatlanul terjedő 
embercsempészet is.  

A biztonság prioritása szcenárió – célkitűzése ellenére – egyrészt nem tudja a teljes 
lakosság számára a szükséges biztonságot nyújtani, másrészt kiváltja a 
szakpolitikáktól és központi programoktól elszakadni törekvő egyéni és csoportos 
válaszlépések tömegét. Mindez hozzájárulhat a konfliktusok növekedéséhez. 
Növekszik a konfliktus esélye az egyénileg alkalmazkodni nem tudók és az 
elitcsoportok között, valamint a bevándorlók és a helyi lakosság között is. 

4. Fenntartható fejlődés forgatókönyvben a fenntarthatóság kihívására új környezeti 
és fejlesztési paradigma jelenik meg, melyet egyenlőbb értékrendszer és új 
intézmények létrejötte kísér; a kormányzati intézkedések a fenntarthatóságot segítik és 
a vállalatok számonkérhetők lesznek; a döntésekben a kormányzatok, az 
állampolgárok és az egyéb érintett csoportok együttműködnek; a szükségletek 
kielégítésében konszenzus jön létre. (UNEP 2007) 

A fenntartható fejlődés elsődlegessége esetén a természet és a társadalom 
sérülékenységének fokozatos csökkenése várható.  

A társadalmak és egyének problémakezelési kapacitása rohamosan növekszik, 
melynek garanciája elsősorban a környezeti és fejlesztési paradigmaváltáson alapuló 
intézményi szerkezet és együttműködés formaváltoztatások sora. Ez a folyamat a 
gazdasági erőforrások átcsoportosításával jár együtt. 

A problémakezelési kapacitás növekedése a szemléletváltással együtt jelentősen 
javítja és bővíti az egyéni és társadalmi alkalmazkodás különféle formáit. A 
helyreállítás, konzerválás típusú alkalmazkodás mellett egyre nagyobb szerepet kap a 
felelős szemléleten alapuló megelőzés.  

A fenntartható fejlődés forgatókönyvben egyrészt alapfeltétel, másrészt következmény 
a társadalmi egyenlőtlenségek, ezen belül a környezeti egyenlőtlenség, mérséklődése. 
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A fenntartható fejlődés szcenárió ugyan nem feltételezi a migrációs folyamatok 
radikális visszaesését, a környezet állapotának javulása viszont mérséklően hat a 
környezeti migrációs folyamatokra. 

A fenti alfejezet felvázolta, hogy elvben milyen környezeti migrációs forgatókönyvek 
képzelhetők el a következő 30 évben az UNEP GEO-4 szcenárióiból kiindulva. Nem 
mondott viszont semmit konkrétumot arról, hogy Európa szempontjából melyek a 
legvalószínűbb forgatókönyvek a környezeti migráció alakulása szempontjából. Ehhez 
elvben mind Európa, mind a kibocsátó országcsoportok forgatókönyveit össze kellene 
vetni, ami ha csak egy régiót tekintünk, akkor is (4x4=) 16 féle forgatókönyv-
konstellációt jelentene. Semmi alapunk ugyanis azt feltételezni, hogy Európa és az 
egyes migrációs forrás régiók forgatókönyvei egybeesnek vagyis hogy ugyanaz a 
prioritás érvényesül Európában és a kibocsájtó régióban. 

Továbbá, ahogy azt a GEO-4 kiadvány megállapítja, sehol sem fognak az egyes 
forgatókönyvek tisztán megjelenni, hanem a négy forgatókönyv valamilyen 
kombinációja várható. Hogy milyen, az természetesen pontosan nem mondható meg 
előre. Minden bizonnyal valamelyik dominálni fog, illetve már most is hangsúlyosabb 
a többinél. Az is igen valószínű, hogy a hangsúlyok idővel eltolódnak. Változatlanul 
ezeknek a forgatókönyvekben gondolva az elmúlt harminc évről elmondhatjuk, hogy 
Kelet-Európa a „szakpolitika prioritása” szcenárióról a „piac prioritása” szcenárióra 
állt át. Más országokban (Egyesült Királyság, egyes Skandináv országok) 
egyértelműen látható a „piac prioritása” felől a „fenntarthatóság prioritása” felé 
történő elmozdulás, mégha az eredmények a feladatok nagyságához mérten szerények 
is.  

5.3 A kutatás új, illetve újszerű eredményei 

A disszertáció tárgyát képező kutatás négy szempontból haladja meg a 
környezetromlás okozta migráció eddigi vizsgálatait. 

1. A tudományos publikációk eddig többségében elméletileg tárgyalták a kérdést (jogi 
következmények, várható politikai fejlemények, stb.) és nem tekintették át a 
problémát egyszerre szociológiai, gazdasági és területi szempontok alapján. A szerzők 
másik csoportja egy-egy országgal, mint esettanulmánnyal foglalkozott és 
értékeléseikben gyakorlatilag nem lépték túl kutatásaik regionális kereteit, vagyis – 
érthető okokból – nem általánosítottak megalapozatlanul. A disszertáció viszont 
elsőként foglalkozik a téma szisztematikus áttekintésével.  

2. Mind az elméleti, mind az empirikus vizsgálatok adósak maradtak egy általános 
környezeti migrációs modell felvázolásával. A környezeti migráció eddig vagy más 
általános elmélet részeként szerepelt (például konfliktus-elméletek), vagy egy kisebb 
területre vagy régióra lett kifejlesztve, szinte kivétel nélkül nem explicit módon. A 
disszertáció elsőként mutat be egy általános környezeti migrációs modellt, mint az 
elmélet vizuális megjelenítését. (lásd: 3.5.4. fejezet) 

3. Elsőként tárgyalja a környezeti migrációt befolyásoló tényezők (sérülékenység, 
alkalmazkodás, problémakezelési kapacitás) alakulását és hatásait a GEO-4 
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szcenárióinak szerkezete és logikája szerint, és egyben kibővíti azt új szempontokkal 
is. 

4. Végül – és talán ez a kutatás legszámottevőbb újítása – először készít társadalmi-
gazdasági-környezeti forgatókönyvekből származtatott, környezeti migráció területére 
alkalmazott, nyers ország-forgatókönyveket. (lásd: 4.1.5, 4.2.5, 4.3.5 és 4.4.5. 
fejezetek) 
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6 ÖSSZEFOGLALÁS 
A nagy népmozgásokkal kapcsolatban a környezet változásainak alapvető szerepet 
tulajdonít a tudomány, legyen szó akár az őskorról akár a népvándorlások koráról. A 
második évezred vándorlásainak és "összeomlásainak" hiteles ismertetője Jared 
Diamond is a környezet pusztulásának hatásait tárgyalja néhány korábbi társadalom 
katasztrófáiban, tömegvándorlásaiban, és egyes esetekben megszűnésében. A 
környezeti menekültek problematikája 2005 táján váltott ki először komoly 
médiaérdeklődést. Ekkortájt figyeltek fel először arra a jelenségre, hogy a környezet 
állapota számos helyen – részben a klímaváltozás, részben a közvetlen emberi 
beavatkozások miatt – oly mértékben leromlott, hogy az ott élő embereknek 
önfenntartásuk érdekében el kellett hagyják lakhelyeiket. Ebben az időben kezdett a 
kényszerű migráció kutatása – amelyik eddig elsősorban a politikai- és etnikai 
konfliktusok következményeit elemezte – a környezeti migráció felé fordulni. A 
washingtoni Worldwatch Institute évente kiadott "A világ helyzete" című sorozatában 
a 2005-évi külön alfejezetben foglalkozik a környezeti menekültekkel. Eleinte úgy 
tekintettek a problémára, mint ami „csak” a fejlődő országokat érinti, de amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy a környezeti menekültek egy részének célországai a „fejlett 
világba” tartoznak, akkor intenzívebbé vált a tudomány, a civil szféra és a média 
aktivitása is. Európa figyelmének növekedése a kérdés iránt egybeesik a klímaváltozás 
és a bevándorlás iránti felfokozott érdeklődéssel. Mára a környezeti migráció kutatása 
azon interdiszciplináris témák közé tartozik, amelyek több szaktudomány, így a 
környezet-tudomány, a közgazdaságtan, a szociológia, a demográfia, az agrárgazdaság 
és a jövőkutatás módszereiből és eredményeiből merítenek.  

A környezeti migráció kutatása számos kérdést és megoldatlan problémát vet fel, 
melyek megválaszolása nem csak a tudomány, hanem a környezetgazdálkodást, a 
migrációs folyamatokat és általában az adaptációt segítő szakpolitikák számára is 
fontos. 

A környezeti migráció kutatása elsősorban fejlődés-kutatás. A magyarázó változók 
többsége szoros egybeesést mutat az adott származási terület és célország, gazdasági 
fejlettségével. Így az adaptációs kapacitásról, a kárenyhítés mértékéről és az érintett 
rétegek sérülékenységének mértékéről elmondhatjuk, hogy mindegyikük elsősorban 
az adott ország gazdasági fejlettségétől függ.  

A környezeti okokból áttelepültek három típusa azonosítható: 1) környezeti 
migránsok, 2) környezeti okból áttelepültek és 3) területfejlesztési projektek miatt 
áttelepítettek. A fenti három típusba eső személyekre jellemző, hogy megszokott 
lakóhelyükről való távozásuk fő oka az objektív környezet leromlása, ami keveredik 
más tényezőkkel. Lakhelyelhagyásuk lehet ideiglenes vagy végleges; és nem 
különböztetjük meg őket aszerint sem, hogy országhatárt átléptek-e vagy sem. Az első 
kategória (a migránsok) és a másik kettő (az áttelepültek) közötti alapvető különbség 
az, hogy lakhelyelhagyásuk önkéntes vagy kényszerű. A második és a harmadik 
kategória pedig abban tér el egymástól, hogy a kiváltó esemény, illetve helyzet 
spontán vagy tervezett, közvetlen emberi okokra visszavezethető.  

A kutatás egyik célja hasznosítható tudományos eredmények előállítása volt. Az 
eredmények birtokában a hasznosulás a következő területeken várható: 1) a különféle 
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európai szakpolitikák (környezetpolitika, bevándorlási politika, tudománypolitika) 
megfogalmazásához nyújt információkat, 2) a nemzeti szakpolitikák 
(biztonságpolitika, segélyezés, bevándorláspolitika) tervezéséhez és kialakításához ad 
támogatást, 3) nemzeti- és nemzetközi szervezetetek és non-profit intézmények és 
segélyszervezetek működésének segítése tudományos háttéranyaggal, és végül 4) a 
további kutatások segítése. 

 

További kutatások az alábbi területeken látszik célszerűnek: 1) a probléma mélyebb 
feltárása több területen, 2) kutatás nemzetközi együttműködésben, melyben a 
származási és célországok egyaránt résztvesznek, 3) lépések statisztikai 
jelzőszámrendszer kialakítására, 4) jogszabályi keret megalkotása a környezeti 
menekült-probléma etikus kezelésére. Mindezek csakis az interdiszciplináris 
szempontok messzemenő figyelembevételével történhetnek hatékonyan. 
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7 SUMMARY 
Science attributes a prominent role to the environmental change in the explanation of 
human migration, as it was evident in the prehistory or in the age of mass migration. 
Jared Diamond, a famous analyst of the migrations and „collapses” of the second 
millennium, also discusses how environmental degradation can lead to catastrophes, 
mass migrations and in some cases to the disappearance of ancient societies. The 
problem of environmental refugees has first attracted considerable media interest 
around 2005. Scientists realised that environmental conditions - because of climate 
change and direct human interventions - got so bad that local people had to flee from 
home. From that time, forced migration research – which was mainly concentrating on 
the consequences of political and ethnic conflicts - started to focus on environmental 
migration. The Worldwatch Institute’s series „The State of the World”, devotes a sub-
chapter to environmental migration in its 2005 publication. 

Initially the problem was seen to be relevant for „only” the developing countries. The 
science, the civil sector and the media became more active when it appeared evident 
that the target countries of many environmental refugees belong to the developed 
world. The growing attention of Europe to this issue coincides with the increasing 
interest in climate change and immigration. For now environmental migration 
research is an interdisciplinary challenge which uses the methods and results of 
environmental science, economics, sociology, demography, agricultural sciences, and 
futures research. 

Environmental migration research raises many questions and unsolved problems. The 
answers to those are not only important for the science but for the environmental 
management, the migration politics and for the adaptation supporting policies too. 

The research of the environmental migration is, first of all, a development research. 
Most of the explanatory variables show close correlation with the economic 
development of both the source and target countries. For example, the adaptation 
capacity, the remediation means, and the vulnerability level of some social groups 
depend on the economic level of the given country. 

Three types of migrants for environmental reasons can be identified: 1) environmental 
migrants, 2) environmental resettlers, and 3) development induced displaced people. 
The main cause of migration in all three groups is the degradation which is mixed 
with other factors. These kinds of migrations can be both temporary and permanent, 
and can or cannot be across borders. The difference between the first category and the 
two others is that while in the first case migration is voluntary, in the second it is 
forced. The difference between the second and the third category is that it is 
spontaneous or planned (i.e.; based on direct human activities). 

An important objective of the research has been the contribution to the exploitation of 
the scientific results which can be used in the following fields: 1) European policies, 
e.g., environment policy, migration policy, science policy; 2) national policies, e.g., 
security policies, aid policies, migration policies; 3) support of national and 
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international organisations and NGOs with scientific background materials; and 4) 
support of further researches. 

It would be beneficial to conduct further researches in the following domains: 1) in-
depth analyses of multiple areas; 2) international cooperation in the research with the 
participation of both the source and target countries; 3) steps to develop statistical 
indicators; 4) developing a legal framework for the ethical treatment of the 
environmental refugee problem. These can be effectively solved taking into 
consideration the methods of interdisciplinary research. 
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