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 A klímamenekültek nemzetközi helyzete 

Összefoglalás: A klímaváltozás sokrétű biztonságpolitikai vetületei közül az egyik 
legégetőbb a klímamenekültek ügye. Már önmagában a fogalom (klímamenekült 
vagy klímamigráns) is sok politikai és jogi vitát generál. Egyfelől nincs átfogó nem-
zetközi definíciója, másrészt nehéz a környezeti szempontokat különállóan kezelni 
a migrációt ösztönző egyéb tényezők sokasága között. A klímamigráció leginkább 
a fejlődő, szegény, politikailag instabil országokat veszélyezteti. Szubszaharai Af-
rika, a csendes-óceáni térség szigetvilága, illetve egyes távol-keleti tengerparti 
nagyvárosok számítanak a legsérülékenyebbnek a klímamigráció tekintetében. 
A klímamenekültek jövőbeni számára vonatkozó szakirodalmi becslések széles 
skálán mozognak: az IOM (International Organization for Migration, Nemzetközi 
Migrációs Szervezet) gyakran idézett előrejelzése szerint például 2050-re akár 
200 millió embert érinthet a probléma. A jelen elemzés azt kívánja hangsúlyozni, 
hogy a klímamenekültek védelme érdekében az éghajlatváltozás hatásainak az eny-
hítése (climate mitigation) és az új környezeti körülményekhez való alkalmazkodás 
(climate adaptation) egyaránt fontos feladat. Olyan integrált nemzetközi megoldá-
sokra van szükség, amelyek rövid távon humanitárius segítségnyújtást, hosszabb 
távon pedig társadalmi-gazdasági adaptációt tesznek lehetővé.

Abstract: Among the many security-related aspects of climate change, the issue of 
climate refugees stands out as one of the most pressing. The term itself (climate 
refugee or climate migrant) generates much political and legal debate. On the one 
hand, there is no universally accepted definition of climate migration; on the other 
hand, it is near impossible to distinguish the environmental factors from the myriad 
other motivators of migration. Climate migration is likely to affect developing, poor, 
and politically unstable societies the most. Sub-Saharan Africa, the small island 
states of the Asia-Pacific, and certain megacities of the Far East are particularly 
vulnerable in this regard. Estimates of the number of future climate refugees vary 
greatly: an often-cited report by the International Organization for Migration (IOM) 
suggests that up to 200 million people may be impacted by 2050. This policy 
brief aims to highlight how both climate mitigation and climate adaptation are 
vital strategies in addressing this global challenge. There is a need for integrated 
international solutions that provide humanitarian relief in the short run, but also 
allow for societal-economic adaptation over the longer time horizon.

BEVEZETÉS

A migráció korunk egyik legösszetettebb, legmegosztóbb (biztonság)politikai 
és gazdasági kihívása. A globális éghajlatváltozás vélhetően tovább fogja sú-
lyosbítani ezt a problémát, hiszen a legtöbb becslés szerint emberek tízmilliói 

kényszerülhetnek lakóhelyük elhagyására a következő évtizedekben.
A jelen elemzés röviden bemutatja az éghajlatváltozás okozta migráció kiváltó 

okait, a klímamenekült/klímamigráns definíciója körüli fogalmi vitákat és az azzal 
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kapcsolatos nemzetközi szabályozás nehézségeit. Kitér arra, hogy mely térsé-
geket érintheti a leginkább a jelenség, illetve egy konkrét esettanulmány – az 
ivóvízhiány – példáján keresztül szemlélteti a globális felmelegedés által felvetett 
biztonsági kockázatokat.

A KLÍMAVÁLTOZÁS BIZTONSÁGPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

A globális felmelegedés várható környezeti hatásai sokrétűek. Ide sorolható 
az átlaghőmérséklet növekedése, a tengerszint emelkedése, a sivatagoso-
dás, a különböző szélsőséges időjárási jelenések (pl. erdőtüzek, áradások, 

hurrikánok) gyakoribbá válása, a tengerek savasodása, egyes állat- és növényfajok 
tömeges kipusztulása vagy akár a mezőgazdasági termőföldek hozamának drasz-
tikus visszaesése. A klímaváltozásnak – éppen a potenciális éghajlati változások 
sokasága miatt – rengeteg dimenziója van, így annak a biztonságpolitikai vetülete 
csak az egyik a számos politikai, gazdasági és technológiai szempont mellett.

A klímaváltozást a szakirodalom úgynevezett nagy valószínűségű, nagy hord-
erejű biztonsági kihívásként kezeli (high probability, high impact security risk). 
Konkrét biztonsági következményei két általános kategóriába sorolhatók.

1. Közvetlen biztonsági következmények:
• egzisztenciális fenyegetés egyes szigetországok számára;
• természeti katasztrófák azonnali hatásai;
• katonai létesítmények és kritikus infrastruktúra fizikai kárai.
2. Közvetett biztonsági következmények:
• létfontosságú erőforrások szűkössége (pl. élelmiszer, víz, energia) és az ab-

ból esetlegesen fakadó fegyveres konfliktusok;
• politikai instabilitás/bukott államok;
• demográfiai hatások;
• a geopolitikai versengés kiéleződése stratégiai régiókban (pl. az Északi-sark 

környékén);
• klímamigránsok tömeges vándorlása.

Fontos kiemelni, hogy a globális felmelegedés önmagában nem biztonsági 
kockázat, hanem úgynevezett threat multiplier: a már meglévő társadalmi-politikai 
törésvonalakat, gazdasági problémákat mélyíti tovább. Ezért is nehéz ok-okozati 
összefüggéseket feltárni a klímaváltozás és annak közvetett biztonsági következ-
ményei között. (Példának okáért divatossá vált részben a klímaváltozást okolni a 
szíriai polgárháború kirobbanásáért. Ezen érvelés szerint az „arab tavaszt” meg-
előző néhány aszályos év miatt a szíriaiak tömegei vették a városok felé az irányt, 
és az ott kialakult munkanélküliség is hozzájárult a társadalmi feszültségek kiéle-
ződéséhez. Azonban nem érdemes ennyire egyértelmű oksági összefüggéseket 
feltételeznünk egy olyan összetett jelenség esetében, mint a szíriai polgárháború. 
Az Aszad-rezsimmel szembeni elégedetlenség, a felekezeti ellentétek vagy az „arab ta-
vasz” tovagyűrűző hatásai mind-mind hozzájárultak az ottani válság kialakulásához.)

https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2018/06/europes-responsibility-to-prepare_managing-climate-security-risks-in-a-changing-world_2018_6.pdf
https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2018/06/europes-responsibility-to-prepare_managing-climate-security-risks-in-a-changing-world_2018_6.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/Climate-related-security-risks.pdf
https://climateandsecurity.org/2015/09/10/on-syrian-refugees-and-climate-change-the-risks-of-oversimplifying-underestimating-the-connection/
https://climateandsecurity.org/2015/09/10/on-syrian-refugees-and-climate-change-the-risks-of-oversimplifying-underestimating-the-connection/
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ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS MIGRÁCIÓ.
A KIVÁLTÓ OKOK

Hosszabb távra visszatekintve természetesen nincs semmi új a környezeti 
migrációban. A történelem során számos népcsoport döntött környezeti 
okból a lakóhelye ideiglenes vagy végleges elhagyása mellett. Ami viszont a 

21. században újdonság lehet, az a népességmozgások mérete, sebessége, látha-
tósága, valamint annak nemzetközi problémaként történő kezelése.

Ahogy arról a fentiekben is szó esett, a migráció környezeti, gazdasági, politikai, 
társadalmi és biztonsági motivációi nagyon nehezen különíthetőek el egymás-
tól. Sokszor nem is a globális felmelegedés, hanem annak következményei (pl. 
ivóvízhiány) miatt válhat valaki menekültté. Az éghajlatváltozás három fő módon 
kényszeríthet egyéneket, csoportokat a lakóhelyük elhagyására:

1. A klímaváltozás hatására csökkennek a mezőgazdasági terméshozamok; 
talajerózió és/vagy ivóvízhiány lép fel.

2. A különböző szélsőséges időjárási jelenségek (pl. hurrikánok, árvizek, 
cunamik, erdőtüzek) gyakoribbak lesznek.

3. Nagymértékben emelkedik a tengerszint, és ezzel egyes lakóhelyek élhetet-
lenné válnak.

A klímamigráció összetettségének megértéséhez emellett érdemes megkü-
lönböztetni egymástól a rövid és a hosszú távú környezeti változásokat. Rövid 
távú változás lehet egy természeti katasztrófa (pl. cunami vagy hurrikán), míg a 
sivatagosodás vagy a tengerszint-emelkedés csak hosszabb távon érezteti hatá-
sát. Továbbá hangsúlyozandó, hogy – a közhiedelemmel ellentétben – általában 
nem egy társadalom legszegényebb, legkilátástalanabb helyzetben lévő tagjai 
döntenek a hazájuk elhagyása mellett, hiszen bizonyos jövedelemszint (valamint 
tájékozottság, nyelv- és helyismeret stb.) szükséges a migráció finanszírozásához, 
egy új élet megalapozásához.

A „KLÍMAMENEKÜLT” FOGALMA,
DEFINÍCIÓS NEHÉZSÉGEK

A klímamenekültek/klímamigránsok kérdése az 1990-es évektől szerepel az 
ENSZ napirendjén, viszont a mai napig nem született meg sem az egységes, 
nemzetközileg elfogadott definíciója, sem valamiféle átfogó jogi szabályozás e 

területen. A problémát fokozza az elnevezések sokasága. (A környezeti migránsokkal 
foglalkozó szakirodalom túlnyomó része angol nyelvű, és a pontos fogalmi meghatá-
rozás hiányában gyakran nehézkes magyarra lefordítani a vonatkozó kifejezéseket.) 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/migration_in_response_to_environmental_change_51si_en.pdf
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/fluechtlinge-klimawandel-und-wassermangel-verschaerfen-gefahr-a-1059195.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/fluechtlinge-klimawandel-und-wassermangel-verschaerfen-gefahr-a-1059195.html
https://www.unhcr.org/596f25467.pdf
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A szakirodalomban a jelenséget számos névvel illetik, így egyaránt találkozhatunk a 
climate refugee, az environmentally displaced person(s), az environmental migrant, 
az ecological refugee vagy akár az ENSZ által használt climate-forced displaced 
kifejezéssel. Az utóbbi években került be a köztudatba a climate exile elnevezés is, 
amelyet az éghajlatváltozás következtében hontalanná váló személyekre használ-
nak. Emellett érdemes felhívni a figyelmet a fogalom szubjektív tartalmára is, hiszen 
már a „menekült” és a „migráns” szó is teljesen más érzelmi töltettel bír.

Az IOM (International Organization for Migration, Nemzetközi Migrációs Szerve-
zet) munkadefiníciója szerint klímamigránsnak tekinthetők azok a személyek vagy 
csoportok, akik/amelyek a környezetük káros, hirtelen vagy lassan bekövetkező 
változásai miatt a lakóhelyük elhagyására kényszerülnek vagy vállalkoznak, akár át-
menetileg, akár véglegesen, és akár a származási országukon belül maradnak, akár 
elhagyják azt. Ez az átfogó meghatározás maga is rámutat a jelenség sokoldalúsá-
gára. (Az eredeti, angol nyelvű megállapítás: „Environmental migrants are persons 
or groups of persons who, for reasons of sudden or progressive changes in the 
environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to have 
to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, 
and who move either within their territory or abroad.”)

Az IOM három klímamigráns-kategóriát is megkülönböztet:
1. Environmental emergency migrant (környezeti vészhelyzeti migránsok): azon 

személyek, akik rövid távú, váratlan időjárási esemény következtében hirte-
len kényszerülnek a migrációra (pl. cunami, hurrikán vagy erdőtűz miatt).

2. Environmental forced migrant (környezetváltozás nyomán migránssá válók): 
azok, akik középtávon jelentkező változások (pl. erdőirtás, aszály) miatt lesz-
nek klímamenekültek.

3. Environmental motivated migrant (környezeti okból motivált migránsok): 
azon személyek, akik hosszú távon érződő éghajlati következmények (pl. si-
vatagosodás) miatt döntenek a migráció mellett.

Emellett különbséget kell tenni a belső menekültek (internally displaced persons, 
IDP-k) és az országuk határát átlépő „hagyományos” vagy „külső” menekültek kö-
zött. Az előbbiek általában szinte semmilyen jogi védelemben nem részesülnek. 
Összességében elmondható az is, hogy a klímamigráns/klímamenekült mint ka-
tegória mindinkább összemossa a „hagyományos” (politikai) menekültek és a 
gazdasági migránsok közti – eleve homályos – határvonalat, ami tovább nehezíti 
egy hatékony nemzetközi jogi szabályozási rendszer kidolgozását.

https://www.iom.int/definitional-issues
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BECSLÉSEK, ELŐREJELZÉSEK

Az ENSZ égisze alá tartozó IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) 2018-as jelentése meglehetősen bo-
rúlátóan fogalmazott. Meglátásuk szerint a párizsi klímamegállapodásban 

említett 2°C-os klímacél is túlzottan optimista, és egyre nagyobb gondot okozhat 
a klímamigráció a következő évtizedekben. A környezeti menekültek számára vo-
natkozó statisztikai előrejelzések azonban meglehetősen pontatlanok, és rendkívül 
széles skálán mozognak a becslések. Már önmagában az a kérdés is felmerül, hogy 
miként lehet egy népességmozgásról eldönteni, hogy azt a klímaváltozás motivál-
ja-e elsősorban. Az IOM gyakran idézett előrejelzése szerint 2050-re akár 200 millió 
ember válhat klímamenekültté. Érdemes azonban azt is kiemelni, hogy az eddigi 
tapasztalatok alapján a környezeti migráció még viszonylag kisméretű, regionális 
jellegű, és többnyire Dél–Dél irányú (azaz a fejlődő országok között zajlik).

A LEGVESZÉLYEZTETETTEBB KIBOCSÁTÓ TÉRSÉGEK

Míg a klímamenekültek számára vonatkozó előrejelzések felettébb pontat-
lanok, addig azt viszonylag nagy valószínűséggel lehet tudni, hogy mely 
térségeket érintheti a leginkább a probléma a 21. század végéig. A sebez-

hetőség egyaránt függ a földrajzi/éghajlati tényezőktől és az adott ország gazdasági 
fejlettségétől, politikai stabilitásától. Földrajzi fekvése és magas szintű jóléte okán 
Európa középtávon inkább klímamigráns-befogadó, mintsem -kibocsátó térség 
lehet. A legnagyobb veszélyben a fejlődő, szegény, instabil, konfliktusokkal sújtott 
és gyenge politikai intézményekkel rendelkező társadalmak vannak. E tekintetben 
a szubszaharai afrikai régiót szokta a szakirodalom kiemelni, hiszen a világ kör-
nyezeti szempontból leginkább sérülékeny országainak több mint fele található a 
kontinensen. (Az egyik ilyen gócpont a Csád-tó környéke. A Nigéria, Niger, Csád és 
Kamerun által határolt térségben a tó 20–30 millió ember ivóvízellátásáért felel, ám 
az 1960-as évekhez képest a vizének mintegy 90 százaléka eltűnt. E jelenségnek 
számos oka van: a klímaváltozás mellett a gyors népességnövekedés, a túlha-
lászat és a nem kellően hatékony öntözési rendszerek egyaránt megemlíthetők. 
A helyzetet súlyosbítja a Boko Haram nevű iszlamista terrorszervezet tevékenysége 
és a kormányzati erőknek a terület feletti gyenge ellenőrzése. A Csád-tó környékén 
már napjainkra is emberek tízezrei – egyes becslések szerint százezrei – váltak 
klímamenekültté.)

A kilátástalan helyzetet tovább nehezítik a demográfiai trendek is, hiszen gyak-
ran éppen azokban a térségekben magas továbbra is a népszaporulat, amelyek 
eleve a legkiszolgáltatottabbak a globális felmelegedés következményeinek.

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/displacement-and-environment-africa-what-relationship
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/displacement-and-environment-africa-what-relationship
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A klímaváltozás által leginkább veszélyeztetett területeken az alábbi konkrét 
problémákat, súlyosbító tényezőket érdemes még megemlíteni:

• Óceánia: a fejlődő kis szigetországok (small island developing states, SIDS) 
egzisztenciális fenyegetettsége a tengerszint emelkedése miatt;

• Közel-Kelet, Közép-Ázsia: ivóvízhiány;
• Távol-Kelet: a nagy lélekszámú tengerparti városok (pl. Kalkutta, Kanton, 

Bangkok, Dakka) veszélyeztetettsége.

NEMZETKÖZI JOGSZABÁLYI KERETEK,
JOGI PRECEDENSEK

A nemzetközi jog a klímamenekültek kérdését máig egyfajta jövőbeni kihívásként 
kezeli, pedig már most emberek százezreit érinti a probléma. A menekültjog 
sarkkövének számító 1951. évi genfi konvenció még nem tért ki konkrétan 

a klímamenekültek helyzetére. Az utóbbi évek során számos jogi kísérlet történt a 
kérdés szabályozására, de átfogó megoldás ez idáig nem született.

A lengyelországi Katowicében 2018. decemberben tartott ENSZ-klímacsúcs 
témakörei között is szerepelt a környezeti menekültek ügye. Az ugyanabban a 
hónapban az ENSZ keretei között elfogadott globális migrációs megállapodás 
(UN Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration) is megemlíti a klí-
mamenekülteket, de továbbra sem definiálja pontosan a fogalmat. Még ha sikerül 
is talán valamiféle nemzetközi megállapodásra jutni a meghatározást illetően, a 
gyakorlatban továbbra is égető problémaként merül fel az intézményi felelősség 
kérdése. Az ENSZ szakosított szervei – élükön az UNHCR-rel (United Nations High 
Commissioner for Refugees, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa) – a klímamenekül-
tek ellátása nélkül is rendkívül túlterheltek.

A menekültügyi eljárások tekintetében eddig többnyire csak elszigetelt, kurió-
zumként kezelt jogesetek említhetők. Az első klímamenekült-kérelmet egy Kiribatiról 
származó férfi adta be, ám 2015-ben azt az új-zélandi legfelsőbb bíróság elutasí-
totta, és a férfit kitoloncolták az országból. A következő években vélhetően sokkal 
több hasonló esetre kerül sor; éppen ezért kifejezetten sürgető lenne a fogalom 
definiálása, jogi szabályozása.

http://kki.hu/assets/upload/37_KKI-elemzes_SIDS_Kolok_20171207.pdf
https://unfccc.int/news/cop24-addresses-climate-change-migration-ahead-of-un-migration-pact-meeting-in-marrakech
https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/03/06/why-climate-migrants-do-not-have-refugee-status
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/legal-limbo-awaits-millions-of-future-climate-refugees/2015/12/07/430cad5c-9935-11e5-8917-653b65c809eb_story.html?noredirect=on&utm_term=.b2afbb5eae04
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 A klímamenekültek nemzetközi helyzete 

ESETTANULMÁNY.
AZ IVÓVÍZHIÁNY GLOBÁLIS BIZTONSÁGPOLITIKAI ÉS 

MIGRÁCIÓS KÖVETKEZMÉNYEI

Az alábbi esettanulmány az éghajlatváltozás egyik konkrét dimenziója, a glo-
bális vízválság példáján keresztül igyekszik illusztrálni a klímamigránsok 
ügyének nehézségeit.

A világ népességének már most nagyjából egyharmada él vízhiányos régiók-
ban, és ez az arány drámai módon növekedhet a következő évtizedekben. 2030-ra 
a globális vízigény már több mint 40 százalékkal fogja meghaladni a világon 
rendelkezésre álló édesvízkészletek mennyiségét. A vízhiánynak számos bizton-
ságpolitikai vonatkozása van: az ivóvízhiány és az élelmiszer-biztonság mellett 
megemlíthető a vízszennyezés, az árvízvédelem, a vízalapú energiatermelés, az 
édesvízi és tengeri ökoszisztémák védelme, de akár a víz és a fegyveres konflik-
tusok, illetve a víz és a migráció közti összefüggés is. Az ivóvíz elérhetőségének 
szűkössége lehet a jövőbeni klímamigráció egyik legégetőbb kiváltó oka. Hatásai 
messze túlmutathatnak az államhatárokon: fegyveres konfliktusokat válthat ki, és 
humanitárius katasztrófákhoz is vezethet. Ennek fényében a vízügyek szempont-
jából kiemelten fontos a határokon átnyúló együttműködés, a kormányzati és a 
magánszektor közti párbeszéd erősítése.

1. ábra
A vízhiány okozta fegyveres konfliktusok által

2050-re a leginkább fenyegetetté váló térségek

https://www.adelphi.de/en/publication/climate-diplomacy-foreign-policy-responses-climate-change
https://www.adelphi.de/en/publication/climate-diplomacy-foreign-policy-responses-climate-change
https://www.planetarysecurityinitiative.org/sites/default/files/2018-04/the-geography-of-future-water-challenges.compressed.pdf
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KONKLÚZIÓ.
A KLÍMAMENEKÜLTEK HELYZETÉNEK

POTENCIÁLIS NEMZETKÖZI MEGOLDÁSAI

A környezeti migránsok problémájára nehéz lenne átfogó globális „megoldást” 
találni, ezért a nemzetközi és a humanitárius szervezetek inkább a kocká-
zatkezelésre, a menedzselhetőségre helyezik a hangsúlyt. Egyszerre lenne 

szükség a klímaváltozás következményeinek az enyhítésére (climate mitigation), 
illetve az azokhoz való alkalmazkodásra (climate adaptation). Ezenkívül a legsebez-
hetőbb térségekben növelni kellene a környezeti változásokkal szembeni ellenálló 
képességet – fizikai és társadalmi értelemben egyaránt.

Kétségkívül integrált, sokoldalú válaszlépések lennének szükségesek. Ide 
sorolható például a természeti erőforrások hatékonyabb kezelése (legyen szó élel-
miszerről, ivóvízről vagy akár energiaforrásokról), a kritikus infrastruktúra fizikai 
megerősítése, illetve a kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. Fontos lenne 
továbbá a klímamenekültek helyzetének a jogi rendezése, a klímaérzékeny fejlesz-
tési segélyezés (climate-sensitive development aid), valamint a jó kormányzási 
gyakorlatok támogatása az éghajlatváltozás szempontjából leginkább sérülékeny 
országokban. A korai előrejelző rendszerek pedig a természeti és a humanitárius 
katasztrófák elkerülésében játszhatnak fontos szerepet.

A fenti lista némiképp utópisztikusnak tekinthető: a jelenlegi nemzetközi helyzet-
ben sem a klímaváltozás megfékezése, sem a környezeti migránsok megsegítése 
terén nem mutatkoznak igazán kedvező kilátások. Ezért inkább az alkalmazkodóké-
pességnek, a jövőbeni migrációs hullámok kezelési kapacitásának kellene nagyobb 
figyelmet szentelni, bízva abban, hogy hosszú távon a jelenség politikai és jogi vo-
natkozásait sikerül majd nemzetközi szinten rendezni.


