
ZMĚNA KL IMATU A M IGRACEV 21. století se klima může stát přímým 
nebo nepřímým důvodem k migraci.

Prognóza

Okolo roku 2050 by počet 
klimatických uprchlíků, kteří budou 

nuceni opustit své domovy, mohl 
stoupnout ke 200 milionům. 

Klimatická migrace probíhá v delším 
časovém období.

Rodina farmářů žijící ve Střední 
Americe například kvůli změně 

klimatu nedokáže vyprodukovat 
dostatek na prodej. Otec se 

stává sezónním dělníkem 
v zahraničí, aby rodinu uživil.

Povodně v Bangladéši jsou stále 
ničivější. Ničí domy i pole 

a zabíjejí hospodářská zvířata. 
Půda na pobřeží se stává 

bezcennou, rodiny jsou nuceny 
stát se klimatickými migranty. 

Mnozí z nich končí v chudinských 
čtvrtích hlavního města Dháky 
bez elektřiny, vodovodní sítě 

nebo kanalizace.

ZMĚNA KL IMATU 
ZPŮSOBUJE KONFL IKTY

PovodněSucho Nižší úrodnost půdy

Znečištění
Jiné přírodní katastrofy

NEROVNOMĚRNÉ NÁKLADY 
ZPŮSOBENÉ ZMĚNOU KL IMATU

Změna klimatu postihuje především chudší 
země na jihu, jejichž ekologická stopa není 

srovnatelná s ekologickou stopou 
západních zemí.

Pokud Evropu zasáhnou nepříznivé 
povětrnostní podmínky, které způsobí pokles 

zemědělských výnosů, ceny potravin se zvýší, 
protože budou potraviny dováženy z jiných 

zemí a ceny na světovém trhu vzrostou.

To neplatí pro regiony, kde 
nejsou supermarkety a přežití 

závisí na tom, co lze vypěstovat 
v místních podmínkách.

Hloubka klimatické krize a tlak 
klimatické migrace do značné míry 

závisí na mezinárodním společenství 
a rozvojové spolupráci.

Konflikty v oblasti Sahelu
Čadské jezero, kdysi největší 

jezero na světě, za posledních 
50 let ztratilo 90 % své rozlohy.

Nedostatek vody ohrožuje živobytí 
a způsobuje konflikty. Z regionu bylo 

nuceno uprchnout 3,8 milionu lidí. 
24 milionů osob závisí na zahraniční 

pomoci.

Boj proti změně klimatu Pole zaplavená mořem 
byla proměněna

na krevetové farmy.
Programy umožňující 

sezónní pracovní migraci. 
To pomáhá zemědělským 
komunitám přežít, dokud 
nebudou nalezeny nové 

možnosti obživy.

Urbanistické plánování
V bangladéšském městě Mongla budují lidé 

protipovodňové zábrany, které mají město chránit 
před povodněmi. Plánují také infrastrukturu, bydlení 
i výrobní závody, které nabídnou pracovní místa. Je 

rovněž podporován rozvoj cestovního ruchu 
a přístavní oblasti. To vše zajišťuje, že se město 
může s přílivem klimatických uprchlíků rozšířit.

Šlechtění plodin, 
které se lépe přizpůsobí 

novým podmínkám.
Například odrůd rýže odolných 

vůči soli, které lze vysadit 
v pobřežních oblastech.

Nápady v oblasti pojišťovnictví.
Poskytování pojištění proti změně 

klimatu zemím nebo určitým 
regionům, což výměnou za pravidelné 

platby zajišťuje, že se tyto země 
přizpůsobí změně klimatu.

MOŽNÁ ŘEŠEN Í

Před občanskou válkou v Sýrii
a následnou velkou emigrační vlnou panovalo 
v regionu v letech 2006 až 2011 mimořádné 

sucho. Kvůli rostoucí chudobě se lidé 
přesouvali do přelidněných a zkorumpovaných 

měst se špatnou infrastrukturou a vysokou 
mírou nezaměstnanosti.

S příchodem tzv. 
arabského jara 

přerostlo rostoucí 
sociální pnutí 

v občanskou válku.

Například v Kanadě a Rusku může změna klimatu 
zvýšit výnosy plodin. To ukazuje, že v jednom regionu 
může změna klimatu vést ke hladomoru, zatímco jiné 

regiony mohou produkovat více plodin.

ZMĚNA KLIMATU NEDOPADÁ 
NA VŠECHNY ZEMĚ STEJNĚ

Infografika o migraci byla vypracována v rámci projektu „Shared journeys“ (Sdílené cesty) spolufinancovaného Evropskou komisí a Estonským 
centrem pro mezinárodní rozvoj (EstDev). Materiál vznikl za finanční podpory Evropské komise. Za obsah materiálu nese odpovědnost organizace 

Člověk v tísni, o.p.s. Informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem Evropské unie.


