
 

 

 

 

Uchodźca (refugee) - osoba, która ucieka ze swojego kraju  

ze względu na poważne naruszenia praw człowieka. Oznacza to, że nie może ona korzystać  

z podstawowych wolności oraz jest lub może być prześladowana ze względu na przekonania 

polityczne, religię, rasę, narodowość lub przynależność do określonej grupy społecznej  

Migrant to osoba, która wyjeżdża ze swojego kraju pochodzenia po to, aby w innym 

państwie móc podjąć pracę, studia lub połączyć się i zamieszkać ze swoją rodziną.  

Ochrona międzynarodowa to swego rodzaju substytut ochrony, która w normalnych 

warunkach gwarantowana jest przez kraj pochodzenia.  

Zbiorowe zawracanie lub deportacja cudzoziemców (migrantów, uchodźców i osób 

poszukujących ochrony międzynarodowej) bez analizy i oceny indywidualnej sytuacji każdej 

z tych osób jest zakazane przez prawo międzynarodowe. 

Zawracanie do kraju pochodzenia lub kraju poprzedniego pobytu (refoulement) polega 

na przekazaniu danej osoby władzom państwa, w którym może być ona narażona na poważne 

naruszenia praw człowieka.  

Zasada non-refoulement - prawo międzynarodowe zakazuje wydalania, wydawania, 

ekstradycji, deportacji i zawracania osób do granicy terytoriów, gdzie mogłyby być one 

narażone na naruszenia praw człowieka.  

Eksternalizacja (uzewnętrznienie - tu: przeniesienie odpowiedzialności na państwa 

pochodzenia uchodźców) oparta jest na umowach bilateralnych pomiędzy poszczególnymi 

państwami europejskimi i afrykańskimi.  

Na przykład Włochy mają umowy o współpracy w dziedzinie „migracji i bezpieczeństwa”  

z Egiptem, Gambią, Ghaną, Maroko, Nigrem, Nigerią, Senegalem i Tunezją, podczas gdy 

Hiszpania ma umowy o współpracy w dziedzinie migracji z Republiką Zielonego 

Przylądka, Gambią, Gwineą, Gwineą Bissau, Mali i Mauretanią. 

• FRONTEX  (od fr. Frontières extérieures, czyli „granice zewnętrzne”); Europejska 

Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw 

Członkowskich Unii Europejskiej. FRONTEX patroluje pozaeuropejskie wody Morza 

Śródziemnego oraz wybrzeża Afryki Zachodniej. Działania, we współpracy  

z władzami Senegalu i Mauretanii, prowadzone są również na wodach terytorialnych 

tych krajów.  

 

       



 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

ok. 40%                      ok. 30%                     ok. 20%             mniej niż 10% ludności 

Główne państwa, z których pochodzili uchodźcy w 2014 r., w mln os. 

Główne państwa, do których migrowali uchodźcy w 2014 r., w mln os. 

Wg UNHCR 

Wg UNHCR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównaj obie mapy. Zauważ, że czerwone oznaczenia pokrywają się 

Indeks przemocy politycznej, 2015 

Państwa w których skala emigracji jest największa (według UNHCR) 
 



 

Rozwiąż krzyżówkę. 

 

Pionowo: 

1. Osoba, która opuszcza swój kraj ze względu na naruszane w nim prawa człowieka 

3. Zbiorowe zawracanie cudzoziemców 

5. Oparte na umowach bilateralnych przeniesienie odpowiedzialności za uchodźców  

na państwa ich pochodzenia 

8. Państwo, z którego w 2014 r. uciekło najwięcej ludzi 

10. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych 

Państw Członkowskich Unii Europejskiej 

Poziomo: 

2. Osoba, która opuszcza swój kraj z powodów prywatnych, dobrowolnie 

4. Zawracanie do kraju pochodzenia (ang.) 

6. Kierunek, z którego pochodzi największa liczba migrantów 

7. Miejsca, w których liczba uchodźców jest największa, inaczej gorące punkty 

9. Państwo, które w 2014 r. przyjęło największą liczbę migrantów 


