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Streszczenie 
Artykuł zawiera zwięzły przegląd piśmiennictwa dotyczącego kwestii uchodźstwa                
ze szczególnym uwzględnieniem dorobku przedstawicieli nauki o stosunkach 
międzynarodowych. Wybrana bibliografia nie jest wyczerpująca w ujęciu problemowym oraz 
nie ma na celu stanowić kompletnego przewodnika badawczego opisywanego zagadnienia. 
Biorąc pod uwagę szeroki zakres wiedzy o zjawisku uchodźstwa, która istnieje i jest dostępna 
współcześnie, analizowana literatura ogranicza się do wytypowanych, najbardziej istotnych – 
z perspektywy internacjologii – tematów i kierunków badań w tej dziedzinie. Przegląd 
bibliografii składa się z czterech części, prezentujących dotychczasowy obszar zainteresowań 
problemem uchodźstwa w wybranych, kluczowych dziedzinach stosunków 
międzynarodowych. W pierwszej części artykułu nakreślono tło historyczne badań nad 
uchodźstwem, z kolei w drugiej przytoczono dorobek przedstawicieli prawa, których 
przedmiotem dociekań stało się uchodźstwo. Natomiast w części trzeciej ukazano aktualny 
stan badań nad uchodźstwem w stosunkach międzynarodowych poprzez zreferowanie 
podstawowej literatury i najbardziej istotnych kierunków badań w tym zakresie. W ostatniej 
części artykułu dokonana została analiza polskich osiągnięć w zakresie badań nad 
uchodźstwem, a w szczególności osiągnięć przedstawicieli internacjologii. W niniejszym 
artykule dorobek polskiej nauki w zakresie problematyki uchodźstwa jest ukazywany na tle 
dorobku zachodniego. 
 
Słowa kluczowe: badania nad uchodźstwem, stosunki międzynarodowe, przegląd literatury, 
zestawienie bibliograficzne 
 
 
 
Abstract  
The article provides a concise review of the literature on the recent developments                  
of international relations in the field of refugee issues. The chosen bibliography neither 
attempts to be comprehensive nor does it serve as a complete research guide. Given the body 
of knowledge that exists on the subject of refugees, the author elected to review some 
principal literature of the phenomenon in question and analyze research trends in the field. 
The review consists of four parts, which throw light on the significant areas in literature 
addressing the question of refugees in international relations. In the first part of the article, the 
author provides a historical background to the studies of a refugee phenomenon. Secondly,   
he discusses the refugee phenomenon in the sphere of law. The third section discusses            
a variety of studies and researches done on the phenomenon of forced migration                   
by international relation scholars. Finally, the author investigates the polish achievements     
in relation to refugee studies, particularly in the subject of international relations. In the 
present article the achievements of the Polish science in relation to the refugee problem are 
analyzed in comparison with Western science.   
 
Keywords: refugee studies, international relations, literature review 
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Wstęp 

Internacjologia1 jako subdyscyplina nauk politycznych ogniskuje swoją uwagę          

na wyjaśnianiu zachowań poszczególnych podmiotów politycznych na arenie 

międzynarodowej, jak również na tłumaczeniu zachodzących pomiędzy nimi interakcji           

i zależności. Koncepcje wypracowane przez internacjologię kryją znaczną zdolność 

ułatwiania zrozumienia międzynarodowej polityki w relacji do problemu uchodźstwa, gdyż   

z jednej strony pozwalają na uchwycenie ogólnych zależności zachodzących pomiędzy 

różnorodnymi globalnymi kierunkami politycznymi, z drugiej zaś umożliwiają 

przeprowadzenie szczegółowej analizy przyczyn i skutków uchodźstwa. Ponadto, powyższe 

ujęcia mogą być nadzwyczaj pomocne przy wyjaśnianiu zachowań państw i innych 

podmiotów społeczności międzynarodowej wobec problemu niedobrowolnych migracji.      

W konsekwencji stają się one niezbędnym narzędziem badawczym w procesie znalezienia 

warunków, które mogłyby zapobiegać niedobrowolnym migracjom oraz minimalizować ich 

najpoważniejsze skutki (Betts 2009: 15). 

Badania nad problematyką uchodźstwa przez długi czas były zdominowane przez 

antropologię, socjologię i prawo; reprezentanci tych dziedzin próbowali zmierzyć                

się z analizą przyczyn i skutków poruszanego problemu wychodząc od indywidualnego 

systemu uchodźcy: jego praw, obowiązków, potrzeb, pragnień i oczekiwań. Chociaż taka 

analiza – rozpatrująca omawiane zagadnienia z perspektywy samych uchodźców – jest 

kluczowa i nie może zostać zanegowana, to należy jednak stwierdzić, że wiele bardzo 

istotnych kwestii, niezbędnych do pełnego zrozumienia całokształtu procesów zachodzących 

w ramach tak złożonej problematyki, pozostaje poza jej zasięgiem. Biorąc pod uwagę 

międzynarodową i polityczną naturę sprawy uchodźstwa, związaną ściśle z zagadnieniami 

dotyczącymi polityki zagranicznej i wewnętrznej, bezpieczeństwa międzynarodowego            

i narodowego, praw człowieka i innych kwestii o zasięgu globalnym oraz o politycznym 

charakterze, oczywista staje się także konieczność zastosowania w badaniach                      

nad uchodźstwem dorobku wypracowanego przez naukę o stosunkach międzynarodowych. 

Wykorzystanie dorobku internacjologii umożliwia wyjaśnienie rzeczywistości uchodźczej     

z innego, bardziej ogólnego poziomu poszukiwań oraz pozwala na jej zrozumienie w ujęciu 

interdyscyplinarnym. Podejście takie umożliwia usytuowanie analizy na poziomie globalnego 

                                                           
1 W prezentowanym artykule termin „internacjologia” stanowi równoważne określenie dla nauki o stosunkach 
międzynarodowych. Ze względów stylistycznych oba terminy będą stosowane zamiennie. Postępowanie takie 
znajduje uzasadnienie w: Pietraś 1995: 20. 



5 

 

świata oraz dostrzeżenie wpływu na uchodźstwo całokształtu nawzajem przenikających       

się i znajdujących się w nieustannej interakcji determinantów najszerzej rozumianego 

systemu społecznego (zarówno międzynarodowego, jak i narodowego). Z drugiej strony 

dostarcza także możliwości przeprowadzenia wszechstronnej analizy czynników 

oddziałujących na politykę państw i innych członków społeczności międzynarodowej wobec 

uchodźstwa. Oprócz tego, za stosowaniem tego podejścia przemawia także fakt,                    

że w większości przypadków to właśnie aktywność państw i innych podmiotów 

międzynarodowych determinuje kształtowanie się problemu uchodźstwa (Betts, Loescher 

2011: 3-4). Wykorzystanie zatem osiągnięć internacjologii z pewnością ma fundamentalne 

znaczenie dla rozwoju badań nad uchodźstwem, zwłaszcza badań nad kwestią rozwiązania 

problemu uchodźstwa. 

Warto jednak zaznaczyć, że kwestia rozwiązania problemu uchodźstwa znalazła       

się również w centrum zainteresowań wielu przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. 

Duża część badań nad tym zagadnieniem ukierunkowana jest na usprawnienie polityki wobec 

problemu uchodźców, a zwłaszcza na uskutecznienie procedury zapewniania ochrony 

międzynarodowej oraz udzielania pomocy uchodźcom. W przeciwnym wypadku,                

jak uzasadnić można byłoby cel takich badań, jeśli ich końcowy rezultat, prędzej czy później, 

nie byłby zorientowany na dobro samych uchodźców? Nakreślona problematyka wytycza 

najistotniejszy z punktu widzenia badaczy obszar działań, gdyż bezpośrednio odnoszący      

się do życia ludzi. Należy jednak podkreślić, że znalezienie skutecznego i trwałego 

rozwiązania problemu uchodźstwa powinno się opierać nie tylko na zastosowaniu 

mechanizmów ochronnych wobec uchodźców, lecz przede wszystkim na wyeliminowaniu 

przyczyn leżących u podstaw nasilającego się zjawiska. W tym kontekście najbardziej 

pożądane wydają się być badania, których zakres analizy, oprócz zagadnień związanych       

ze złagodzeniem skutków uchodźstwa, obejmuje także próbę znalezienia odpowiedzi            

na pytanie o całkowite usunięcie lub choćby częściowe złagodzenie determinantów 

opisywanej sytuacji. Z uwagi na to, że determinanty te są ściśle związane z różnorodnymi 

kwestiami o charakterze międzynarodowym i politycznym, najbardziej właściwym zabiegiem 

dla poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytanie wydaje się zastosowanie osiągnięć nauki 

o stosunkach międzynarodowych. 

Kwestia uchodźstwa jest zagadnieniem relatywnie nowym, dopiero nabierającym 

znaczenia w debacie nad kształtem współczesnych stosunków międzynarodowych. Od lat 80. 

XX w. zakres tematyczny badań nad uchodźstwem – prowadzonych z perspektywy 
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internacjologii – nieustannie zwiększa swój zasięg. Łatwo jednak zauważyć, że mimo stałych 

wysiłków wciąż trudno go uznać za w pełni satysfakcjonujący. W przypadku polskiej nauki 

o stosunkach międzynarodowych słabość badań nad uchodźstwem jest szczególnie widoczna. 

Głównym celem niniejszego artykułu jest zatem zachęcenie przedstawicieli polskiej nauki 

o stosunkach międzynarodowych do żywszego zainteresowania się poruszaną problematyką, 

poprzez zaprezentowanie przeglądu podstawowej literatury przedmiotu oraz przedstawienie 

wybranych, najbardziej istotnych – z perspektywy internacjologii – kierunków badań w tym 

zakresie.  

W ostatnim czasie, w literaturze zachodniej, pojawiło się wiele wartościowych 

opracowań dotyczących potencjału internacjologii w relacji do badania szeroko pojętej 

problematyki uchodźstwa (zob. m. in.: Betts 2009; Betts, Loescher 2011). W Polsce natomiast 

omawiana problematyka, jak dotąd, nie doczekała się jeszcze publikacji, w związku z czym 

niniejszy artykuł niewątpliwie, przynajmniej częściowo, przyczyni się do wypełnienia          

tej luki, a także zapoczątkuje w polskiej społeczności naukowej debatę nad wpływem tego, 

jak nigdy aktualnego i istotnego, a jednocześnie bardzo złożonego zagadnienia,                     

na współczesne stosunki międzynarodowe. 

 

2. Przegląd podstawowej literatury i wybranych kierunków badań 

Przymusowe migracje, mimo swojej wielowiekowej obecności w dziejach ludzkości, 

przez długi czas nie były przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony środowiska 

naukowego. Dopiero w XX w., który określa się często mianem „wieku wojen i konfliktów 

zbrojnych”, problematyka niedobrowolnego przemieszczania się ludności – ściślej 

uchodźstwa – znalazła się w centrum zainteresowań badawczych różnych dyscyplin 

naukowych. 

Kwestią mobilności terytorialnej, jako jedni z pierwszych, zajęli się jeszcze w XIX w. 

uczeni związani z naukami geograficznymi2 oraz demografią i statystyką3. Należy jednak 

podkreślić, że badania naukowe tego okresu odnosiły się głównie do ogólnych tendencji 

związanych z fenomenem mobilności terytorialnej, który był pojmowany bardzo szeroko 

i najczęściej bez podziału na migracje dobrowolne i niedobrowolne. W związku z powyższym 

                                                           
2 E. G. Ravenstein w XIX w. sformułował podstawowe prawa migracji, które legły u podstaw najstarszej 
geograficznej teorii migracji nazywanej często „teorią grawitacji”. Zob.: Ravenstein 1889; Ravenstein 1885. 
3 Już w pierwszej połowie XIX w. A. Quetelet prowadził badania demograficzne ruchów grup ludzkich, 
w których jako jeden z pierwszych z powodzeniem zastosował metody statystyczne.  
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temat migracji przymusowych stanowił, w najlepszym wypadku, jedynie integralną część 

tych badań.  

Tragiczne wydarzenia XX w. podkreśliły masowy charakter zjawiska uchodźstwa, 

akcentując go i czyniąc z niego tym samym samoistny przedmiot badań naukowych, których 

głównym celem było i wciąż pozostaje znalezienie trwałych rozwiązań wskazanych 

problemów. Dynamiczny postęp nauk społecznych pozwolił na odmienne, bardziej 

zróżnicowane niż dotychczas, spojrzenie na sprawę przymusowych migracji, 

a w szczególności na zagadnienie uchodźstwa. Wnikliwa i pogłębiona refleksja naukowa 

opisywanej problematyki coraz częściej interesowała historyków i prawników, a od drugiej 

połowy XX w. także socjologów, antropologów, ekonomistów, politologów                       

oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (Brettell, Hollifield 2000: 4-8). Biorąc pod 

uwagę tematykę niniejszego artykułu, która jest ściśle związana z kwestią uchodźstwa           

w stosunkach międzynarodowych, analiza dotychczasowego stanu badań zostanie 

przedstawiona w oparciu o dorobek przedstawicieli historii, prawa oraz internacjologii.        

W mniemaniu autora przegląd podstawowego dorobku przedstawicieli historii i prawa          

w zakresie problematyki uchodźstwa, zwłaszcza jej aspektu międzynarodowego                   

ma fundamentalne znaczenia dla badań prowadzonych z perspektywy internacjologii. Wynika 

to w dużej mierze z następujących powodów. Badania historyczne, opierające                      

się na wyjaśnianiu genetycznym (Kmita 1971: 103; Topolski 1973: 513), ukazują kwestię 

współczesnego uchodźstwa jako rezultat pewnej sekwencji kolejno następujących po sobie   

w czasie działań społeczności międzynarodowej i poszczególnych jej członków wobec 

problemu przymusowych migracji. Zabieg ten pozwoli prześledzić ewolucję postrzegania 

kwestii uchodźstwa w stosunkach międzynarodowych, a także przybliży podstawowe 

czynniki, które wywołały zasadnicze zmiany w reakcji społeczności międzynarodowej            

i poszczególnych jej członków w relacji do problemu uchodźstwa. Z kolei badania prawnicze, 

dostarczające pogłębionej analizy norm prawnych w zakresie tematyki uchodźczej, pozwolą 

wnioskować o istocie i dynamice procesów zachodzących w ramach międzynarodowego 

reżimu uchodźczego4. 

 

                                                           
4 W niniejszym artykule pojęciem „międzynarodowy reżim uchodźczy” posługiwano się w znaczeniu „ogółu 
przyjętych norm prawnych w zakresie problematyki uchodźstwa i jego rozwiązywania”. 
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2.1. Kwestia uchodźstwa w badaniach historycznych 

Podstawowym celem badań prowadzonych z perspektywy historycznej jest 

odtworzenie przemieszczeń uchodźców w różnych okresach dziejowych na podstawie źródeł 

pisanych i niepisanych. Pierwsze publikacje historyczne poruszające problem uchodźstwa 

w czasach nowoczesnych skupiały się przede wszystkim na analizie deskryptywnej ruchów 

migracji przymusowych w pierwszej połowie XX w. (Chandler 1959; Kee 1961; Kulischer 

1948; Proudfoot 1957; Schechtman 1946; Simpson 1939; Stoessinger 1953). Historycy 

jednak bardzo szybko włączyli w obszar swoich zainteresowań i dociekań kwestie związane  

z instytucjami międzynarodowymi i państwowymi oraz polityką migracyjną, doceniając ich 

rolę jako czynników mających istotny wpływ na kształtowanie się problemu uchodźstwa. 

Uprawiane w tym duchu badania historyczne, obok bardzo szczegółowej analizy ruchów 

uchodźczych, koncentrowały się w dużej mierze na ocenie – najczęściej krytycznej – działań 

zarówno państw narodowych, jak również organizacji międzynarodowych pracujących na 

rzecz uchodźców na przestrzeni całego XX w., zwłaszcza takich jak: Liga Narodów 

(Bentwich 1936; Carroll 1938; Holborn 1939; League of Nations 1935; Macartney 1931), 

Urząd Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców pochodzących z Niemiec (Bentwich 1936; 

McDonald 1935), Administracja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Odbudowy 

(Woodbridge 1950), Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców (Holborn 1956; 

Stoessinger 1956), Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 

(Holborn, Chartrand P., Chartrand R. 1975). Na szczególną uwagę zasługują prace 

historyków drugiej połowy XX w. dotyczące sytuacji uchodźców w okresie międzywojennym 

(Skran 1995), podczas drugiej wojny światowej, a także w okresie powojennym (Haines 

2010; Knox, Kushner 1999; Marrus 2002; Marrus, Paxton 1981; Sjoberg 1991; Skran 1992, 

Tolstoy 1977; Wasserstein 1979; Zolberg 1990), gdyż w sposób bardziej uporządkowany 

rozpatrują politykę państw i organizacji międzyrządowych w odniesieniu do problemu 

uchodźstwa, podkreślając wyraźny konflikt politycznych, ekonomicznych i humanitarnych 

interesów między tymi uczestnikami stosunków międzynarodowych. Ponadto na początku lat 

90. XX w. pojawiły się pierwsze próby historycznej analizy wpływu układu zimnowojennego 

na działania władz państw europejskich i Stanów Zjednoczonych wobec uchodźców (Rystad 

1990), a także pierwsze starania ukazania ewolucji międzynarodowej współpracy na rzecz 

uchodźców (Loescher 1993). Doświadczenie historyczne stanowi w wielu przypadkach punkt 

wyjścia dla przedstawicieli wielu innych dyscyplin naukowych, w tym również 
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internacjologii, podejmujących głębsze deliberacje ukierunkowane na wyjaśnianie                   

i przewidywanie pewnych aspektów zjawiska uchodźstwa. 

 

2.2. Kwesta uchodźstwa w badaniach prawniczych 

Przedstawiciele nauk prawnych koncentrują się najczęściej na analizie różnego 

rodzaju źródeł prawa określającego status uchodźców, a także badają wpływ regulacji 

prawnych na poziom niedobrowolnych migracji. Dokumenty prawa międzynarodowego 

normujące sytuację prawną uchodźców pierwszej połowy XX w. w krajach przyjmujących, 

a także statuty międzyrządowych organizacji działających na rzecz uchodźców w tym okresie 

były przedmiotem wielu dociekań zarówno wśród ówczesnych (Holborn 1938; Lewis, 

Schibsby 1939), jak i współczesnych uczonych (Hathaway 1984). Po drugiej wojnie 

światowej nastąpił dynamiczny rozwój norm prawnych regulujących stosunki między 

państwami oraz innymi podmiotami, który doprowadził między innymi do znacznego 

poszerzenia ochrony uchodźców w perspektywie wielu narodów. W związku z powyższym, 

przyjęte w tym okresie uniwersalne (Grahl-Madsen 1963; Robinson 1953) i regionalne 

(Arboleda1991; Rwelamira 1989) instrumenty międzynarodowe oraz ustawodawstwo 

wewnętrzne krajów przyjmujących dotyczące omawianych kwestii, a także oficjalne 

dokumenty, rezolucje i raporty wydane przez UNHCR i jego Komitet Wykonawczy stały się 

inspirującym przedmiotem badań dla wielu opracowań i komentarzy prawniczych5. Łatwo 

jest jednak zauważyć, że tematyka bogatej literatury prawniczej6 dotyczy przede wszystkim 

zagadnień związanych ze zdefiniowaniem pojęcia uchodźcy, ochroną uchodźców                  

w państwach przyjmujących, przesiedleniem i repatriacją, a więc w dużym stopniu 

koncentruje się na próbach rozwiązania implikacji opisywanego problemu,                         

przy jednoczesnym, niemal całkowitym, pominięciu jego źródeł7. Zdaniem Bogdana 

Wierzbickiego (1993a: 10-16) powyższa sytuacja spowodowana została oddzieleniem od 

                                                           
5 Wśród bogatej literatury dotyczącej problematyki uchodźców w prawie międzynarodowym należy wyróżnić 
opracowania: Goodwin-Gill 1996; Goodwin-Gill, McAdam 2007; Grahl-Madsen 1972; Hathaway 2005. 
6 Bibliografia zawierająca podstawowe źródła, opracowania i komentarze w zakresie międzynarodowego prawa 
uchodźczego została opublikowana w pracy Elisy Manson (1996). 
7 Badania przedstawicieli nauk prawnych w sferze przyczyn uchodźstwa (root causes) oscylują najczęściej 
wokół zagadnień związanych z zapobieganiem uchodźstwu. Szczególne zainteresowanie badaczy budzi 
potencjał rozmaitych środków prawnych (zwłaszcza w zakresie pokojowego załatwiania sporów 
międzynarodowych oraz zapewnienia poszanowania praw człowieka w państwach pochodzenia) w odniesieniu 
do prewencyjnych strategii rozwiązania problemu uchodźstwa. Szerzej na temat badań prawniczych w zakresie 
problematyki root cause i ochronie prewencyjnej zob.: Gilbert 1993; Gilbert 1997; Goodwin-Gill 1996: 282-
295; Helton 1996. 
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siebie dwóch gałęzi prawa międzynarodowego: prawa uchodźców i prawa człowieka.           

W efekcie więc, odrębne traktowanie tych dziedzin doprowadziło do wyeliminowania 

fundamentalnej zasady, mówiącej o tym, że uchodźcy są ludźmi mającymi podstawowe 

prawa, których zastosowanie nie zależy od „pozytywnego” prawa uchodźców (Wierzbicki 

1993:12). Taki stan rzeczy zamykał możliwość przeprowadzenia całościowych badań 

(łączących w sobie instrumenty i narzędzia poszczególnych dziedzin prawa 

międzynarodowego: prawa człowieka, prawa uchodźców i prawa humanitarnego), które 

pozwoliłyby na zintegrowane spojrzenie na przyczyny i skutki uchodźstwa, a także 

umożliwiłyby wyjaśnianie relacji zachodzących pomiędzy problemem uchodźstwa 

a interesem narodowym, polityką wewnętrzną i zagraniczną, bezpieczeństwem narodowym 

i międzynarodowym. Wraz z rozpowszechniającym się w latach 80. XX w. 

zmodernizowanym sposobem postrzegania tej kwestii – zgodnie z którym prawo zaczęto 

uważać za jednolite i niepodzielne – sytuacja uległa diametralnej zmianie i prymarne prawa 

człowieka potraktowano jako uniwersalne zasady, nadające całemu prawu kanoniczną 

spójność i społeczną celowość (Wierzbicki 1993:12). W kontekście opisanych transformacji 

pojawiły się badania prawnicze pogłębione  o analizę dotyczącą efektywności procedur 

podejmowania decyzji w relacji do problemu uchodźstwa, roli UNHCR, wpływu polityki 

wewnętrznej i zagranicznej na implementację poszczególnych instrumentów prawa 

uchodźczego (Avery 1983; Kennedy1986; Martin 1982).  

Ostatnie dwa dziesięciolecia ubiegłego wieku przyniosły nauce o stosunkach 

międzynarodowych – dla której problematyka uchodźcza stanowi istotną materię kognitywną 

– również nowe możliwości badawcze. Warto jednak zaznaczyć, że chociaż internacjologia 

rozszerzyła zakres przedmiotowy swoich zainteresowań – niegdyś niemal całkowicie 

zawężony do zagadnień wojny i pokoju oraz kwestii bezpieczeństwa państwowego 

i militarnego – o ogół takich tematów jak: gospodarka globalna czy prawa człowieka i handel 

międzynarodowy, to wciąż niewielu przedstawicieli dyscypliny zajmuje się wątkiem 

przymusowych migracji, i ściślej, uchodźstwa (por.: Betts, Loescher 2011: 3).  

 

2.3. Kwestia uchodźstwa w nauce o stosunkach międzynarodowych 

Od lat 80. XX w. zakres tematyczny badań nad uchodźstwem – prowadzonych 

z perspektywy stosunków międzynarodowych – nieustannie zwiększa swój zasięg, przy czym 

należy zauważyć, że mimo prowadzonych wysiłków nadal pozostaje on bardzo wąski. 

Najbardziej aktualny przegląd literatury przedmiotu przedstawiają Alexander Betts i Gil 
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Loescher (2011:1-27). Wyodrębnili oni trzy główne obszary stanowiące najczęstszy obiekt 

zainteresowań naukowców, są to: przyczyny uchodźstwa, skutki uchodźstwa oraz reakcja 

poszczególnych podmiotów międzynarodowych wobec uchodźstwa. 

 

a). Przyczyny uchodźstwa  

Wraz z przyjęciem przez uczonych i praktyków poglądu, że skuteczne rozwiązanie 

problemu uchodźstwa w dużym stopniu zależy od wyeliminowania warunków powodujących 

jego powstawanie, problematyka dotycząca przyczyn uchodźstwa i metod ich likwidacji stała 

się inspirującym wątkiem dla wielu przedstawicieli internacjologii8. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że przyczyny uchodźstwa są bardzo mocno powiązane 

z bezpieczeństwem, systemem międzynarodowym, geopolityką, międzynarodową ekonomią 

polityczną i zagadnieniami konfliktów. Koncepcje i wizje wypracowane w ramach 

wymienionych obszarów internacjologii nadają zasadniczy kształt i kierunek badaniom      

nad determinantami uchodźstwa. 

Wzmożone studia prowadzone w okresie postzimnowojennym nad przyczynami 

uchodźstwa wiązały się z wypracowaniem w ramach internacjologii nowej koncepcji 

bezpieczeństwa, przenoszącej przedmiot zainteresowania z bezpieczeństwa państwa 

narodowego na bezpieczeństwo człowieka, tj. jednostki ludzkiej (MacFarlane, Khong 2006; 

Paris 2001). Zarysowane powyżej zmiany umożliwiły postrzeganie uchodźców                        

i niedobrowolnych migrantów jako obiektów bezpieczeństwa i szczególnej troski ze strony 

społeczności międzynarodowej, a także doprowadziły do powstania opracowań naukowych, 

które krytycznie odnoszą się do państwowocentrycznej wizji bezpieczeństwa, stojącej           

w sprzeczności do podstawowych założeń ochrony i opieki nad uchodźcami i innymi 

niedobrowolnymi migrantami (Edwards, Ferstman 2009; Newman, van Selm 2003; Poku, 

Graham, 2000). 

Naukowcy zajmujący się badaniami w dziedzinie międzynarodowej ekonomii 

politycznej najczęściej próbują powiązać podejście „przyczyn źródłowych” (root causes) 

z relacjami pomiędzy Północą i Południem oraz znaczącą nierównością wewnątrz systemu 

międzynarodowego. Większość badaczy podkreśla, że dotychczasowe wyłączne 

koncentrowanie się na udzielaniu humanitarnej pomocy, czy zapewnianiu ochrony 
                                                           
8 Kierunek badań nad przyczynami uchodźstwa zapoczątkowały prace: Aga Khan 1981; Group of Governmental 
Experts on International Cooperation to Avert New Flows of Refugees 1986; Independent Commission on 
International Humanitarian Issues (ICIHI) 1986. Do kanonu literatury przedmiotu w zakresie przyczyn 
uchodźstwa należą m.in. następujące publikacje: Zolberg, Suhrke, Aguayo 1989; Schmeidl 1997; Weiner 1997. 
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uchodźcom uniemożliwiało przeprowadzenie krytycznej analizy szeroko pojętej kwestii siły 

(power) i dominacji w stosunkach międzynarodowych, które uznano za główne czynniki 

sprawcze interesującego ich zjawiska. W oparciu o przeprowadzone badania naukowe 

stwierdzono, że istotny wpływ na pojawienie się problemu uchodźstwa mają kwestie 

dotyczące polityki strukturalnego dostosowania, dostęp Południa do rynków ekonomicznych, 

handel międzynarodowy surowcami energetycznymi (Castles 2003; Chimni 1998; Collinson 

2003; Duffield 2001).  

Problematyka uchodźstwa zajmuje również ważne miejsce w koncepcji „nowej 

wojny”, charakteryzującej się małą częstotliwością oraz dużym stopniem powiązań 

ponadnarodowych. Zarówno w pracy Marka Duffielda (2001), jak i Mary Kaldor (1999) 

uchodźcy stanowią znaczący element nowych wewnętrznych konfliktów zbrojnych, 

zaistniałych po upadku systemu zimnowojennego na półwyspie Bałkańskim oraz 

Subsaharyjskiej Afryce. Postrzeganie uchodźstwa jako konsekwencji kolejnych konfliktów 

stanowi podstawę teorii „nowej wojny”. Należy jednak podkreślić, że w przypadku wielu 

zorganizowanych walk zbrojnych (jak na przykład w Kosowie i Bośni) uchodźstwo jest nie 

tylko efektem ubocznym przemocy, lecz także często potężnym instrumentem wojny (Betts, 

Loescher 2011: 15). 

 

b). Skutki uchodźstwa 

Przedstawiciele internacjologii w badaniach dotyczących skutków uchodźstwa 

ogniskują swoje zainteresowania najczęściej wokół prób zrozumienia i wyjaśnienia relacji 

zachodzących pomiędzy tym zjawiskiem a polityką międzynarodową i globalną. Uchodźstwo 

zazwyczaj pełni w takim układzie funkcję eksplanacyjną w stosunku do niektórych sfer 

polityki międzynarodowej oraz często także występuje jako bardzo istotna, niezależna 

zmienna tłumacząca określone kwestie polityki globalnej. W tym kontekście jest również 

jednym z wielu czynników mających zasadniczy wpływ na kwestie związane z wojną, 

budowaniem pokoju, odnową państw, rekrutacją terrorystów, bezpośrednimi inwestycjami 

zagranicznymi, transnarodową przestępczością, a nawet kształtowaniem różnego rodzaju grup 

interesów oraz zachowań wyborczych w polityce wewnętrznej (Betts, Loescher 2011: 16). 

Niedostateczna, jak na razie, literatura przedmiotu zajmująca się analizą skutków 

uchodźstwa opiera się w dużym stopniu na założeniu, zgodnie z którym niebezpieczeństwo, 

przemoc i pogwałcenie praw człowieka są nie tylko przyczynami wywołującymi ruchy 

uchodźcze, lecz w wielu przypadkach mogą stanowić także ich implikacje. Próby określenia 
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podstawowych czynników, stwarzających warunki do zainicjowania konfrontacji przez 

uchodźców, a także dążenia do uchwycenia dalszych zależności między uchodźstwem 

a szeroko pojętą problematyką konfliktu zostały podjęte w serii badań przedstawicieli 

internacjologii (Lischer 2005; Salehyan, Gleditsch 2006; Stedman, Tanner 2003). Wyniki 

przeprowadzonych analiz – które potwierdziły, że w pewnych sytuacjach uchodźcy mogą być 

katalizatorem konfliktu – doprowadziły do powstania koncepcji „uchodźcy-destruktora”. 

Powyższe ujęcie ukazuje uchodźców jako grupę, która może stanowić szczelną barierę 

utrudniającą przeprowadzenie różnorodnych inicjatyw na rzecz budowy pokoju (Milner 2009; 

Morris, Stedman 2008).  

Innym inspirującym tematem dla badaczy reprezentujących naukę o stosunkach 

międzynarodowych było postrzeganie uchodźców jako ważnej części składowej mobilizacji 

diaspory, w tym znaczeniu, że mogą oni wywierać istotny wpływ na rozwój konfliktu oraz 

formy mobilizacji grupowej (Adamson 2006; Salehyan 2008). 

 

c). Reakcja poszczególnych podmiotów międzynarodowych wobec uchodźstwa 

Oprócz rosnącego wśród internacjologów zainteresowania skutkami uchodźstwa, 

zwiększa się dynamicznie ilość badań poświęconych reakcji poszczególnych podmiotów 

społeczności międzynarodowej wobec problemu przymusowej migracji. Najważniejsze 

obszary tematyczne w tej sferze dotyczą programów pomocy uchodźcom w sytuacji 

kryzysowej (Harrell-Bond 1986; Hyndman 2000; Kent 1987; Mason, Brown 1983; Nichols 

1988; Nyers 2005; Shawcross 1984; Weiss Fagen, Schoenholtz, Martin 2005), 

międzynarodowej współpracy w ramach reżimu uchodźczego (Gordenker 1987; Ferris 1985; 

Betts 2009; Cronin 2003; Suhrke 1998; Thielemann 2003), roli UNHCR jako 

autonomicznego podmiotu międzynarodowego oraz funkcji innych organizacji 

międzynarodowych działających na rzecz uchodźców (Barnett, Finnemore 2004; Betts, 

Durieux 2007; Betts, Loescher, Milner 2012; Gorman 1984; Loescher 2001; Whitaker 2008), 

a także polityki poszczególnych państw w relacji do problemu przymusowych migracji           

i uchodźstwa (Gibney 2004; Loescher, Scanlan 1986; Loescher, Scanlan 1983; McMaster 

2001; Zucker, Zucker 1987). 

Założenie, które stoi u podstaw włączenia powyższych zagadnień w sferę 

zainteresowań przedstawicieli internacjologii jest następujące: państwa i inne podmioty 

międzynarodowe poprzez swoje działania wobec uchodźców – zarówno tych, którzy 

przekroczyli granicę państwową, jak również uchodźców wewnętrznych – mają wyraźny 
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wpływ na zjawisko uchodźstwa. Ponadto, identyfikacja czynników, determinujących 

wystąpienie defektów w zachowaniu państw i innych podmiotów międzynarodowych wobec 

opisywanego problemu, jest niezwykle użyteczna w procesie znalezienia warunków, które 

mogłyby zapobiegać niedobrowolnym migracjom bądź minimalizować ich najbardziej 

znaczące konsekwencje. W związku z powyższym, w ostatnim czasie w literaturze 

przedmiotu wyjątkowo często pojawiają się krytyczne wątki dotyczące aktywności państw 

i innych uczestników stosunków międzynarodowych w zakresie znalezienia trwałego 

rozwiązania kwestii uchodźstwa, a także podjęcia prób wyeliminowania przyczyn tego 

zjawiska przy użyciu szeroko pojętych środków dyplomatycznych i militarnych, strategii 

polityki rozwojowej, rekonstrukcji pokonfliktowej oraz odbudowy pokoju (Lindstrom 2003; 

Munz, Weiner 1997). 

Problematyka uchodźstwa była i wciąż pozostaje przedmiotem licznych badań 

naukowych przede wszystkim w państwach przyjmujących, zwłaszcza w rozwiniętych 

krajach cywilizacji zachodniej: Stanach Zjednoczonych, państwach Europy Zachodniej, 

Kanadzie i Australii. Największym i najbardziej znaczącym europejskim ośrodkiem 

badawczym w tej dziedzinie jest Refugee Studies Centre (Centrum Badań nad Problematyką 

Uchodźczą) na Uniwersytecie w Oksfordzie (Anglia). Wśród innych równie wpływowych 

ośrodków naukowych zajmujących się tematyką uchodźczą należy wyróżnić Centre for 

Refugee Studies (Centrum Badań nad Problematyką Uchodźczą) na Uniwersytecie w York 

(Kanada), Centre for Migration Studies (Centrum Badań nad Migracjami) w Nowym Yorku 

(USA), a także Centre for Refugee Research (Centrum Naukowo-Badawcze 

nad Problematyką Uchodźczą) na Uniwersytecie w Nowej Południowej Walii w Sydney 

(Australia). Analiza ogólnoświatowego stanu badań nad uchodźstwem pozwala dostrzec, 

że literatura naukowa w tej dziedzinie charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem 

tematycznym oraz liczy dziesiątki tysięcy publikacji, artykułów, raportów i innych opracowań 

naukowych9. Prace te obracają się wokół różnorodnych zagadnień obejmujących aspekty 

prawne, polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uchodźstwa. Poszerza się także 

nieustannie w różnych kierunkach zakres tematyczny badań prowadzonych przez 

przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych. 

                                                           
9 W celu dotarcia do podstawowej literatury przedmiotu zob. m.in. następujące zestawienia bibliograficzne oraz 
wydania specjalne poświęcone problematyce uchodźstwa (wymienione chronologicznie): Brown 1939 (jest to 
najstarsze zestawienie bibliograficzne zawierające ok. 100 artykułów poruszających różnorodną problematykę 
uchodźstwa i uchodźców pierwszej połowy XX w.); Stein 1981; International Refugee Integration Resource 
Center 1985; Gallagher 1986; Loescher G., Loescher A. D. 1994; Gibney 2010. 
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2.4. Kwestia uchodźstwa w polskich badaniach naukowych 

W Polsce kwestie migracyjne budziły duże zainteresowanie społeczności naukowej 

już na początku XX wieku (zob. np.: Babiński 1925; Dąbkowski 1912). Jednak od czasów 

drugiej wojny światowej badania nad migracjami, w tym również nad uchodźstwem zostały 

znacznie utrudnione, głównie z powodów ideologicznych i politycznych. Refleksja naukowa 

nad kwestią uchodźstwa zaczęła być obecna w Polsce dopiero po 1989 r., kiedy to nastąpiła 

zmiana sytuacji politycznej i migracyjnej. Od tego czasu zakres tematyczny badań              

nad uchodźstwem nieustannie zwiększa swój zasięg. Łatwo jednak zauważyć, że mimo 

stałych wysiłków wciąż trudno go uznać za w pełni satysfakcjonujący10. W niniejszym 

artykule dorobek polskiej nauki w zakresie problematyki uchodźstwa jest ukazywany na tle 

dorobku zachodniego.  

W celu dostosowania się do nowej sytuacji migracyjnej państwo polskie musiało 

szybko określić warunki i procedury udzielania schronienia, a także jak najszybciej włączyć 

się w regionalny oraz światowy prawno-polityczny system ochrony uchodźców. W związku  

z powyższym w badaniach naukowych szczególna uwaga została poświęcona powstaniu         

i rozwojowi polskiej polityki wobec uchodźców (Szonert 2000), a także kształtowaniu      

oraz funkcjonowaniu prawnego i instytucjonalnego systemu ochrony uchodźców (Florczak 

2003; Kulpa 2006; Weinar 2005). Innym, niemniej inspirującym wątkiem dla wielu badaczy 

stała się kwestia sytuacji prawnej uchodźców i osób ubiegających się o nadanie statusu 

uchodźcy zarówno w świetle norm polskiego prawa krajowego (Białocerkiewicz 2001; 

Białocerkiewicz 2003; Czapliński 1994; Gudebska-Rusiecka 2004; Jagielski 1997; Kmak, 

Tokarz 2006; Mikołajczyk 2004), jak i prawa międzynarodowego (Białocerkiewicz 1999; 

Jastram 2001; Kurz 2004; Wierzbicki 1993b; Zdanowicz 2007). Zagadnienia związane           

z polityką azylową Unii Europejskiej nabrały wyjątkowej aktualności wśród przedstawicieli 

polskiej nauki na tle procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską (Balicki 2012; 

Balicki, Stalker 2006; Mochnaczewski, Bolesta, Dominiak 2007; Oleksiewicz 2006; Wróbel 

2007). 

Obecność uchodźców w Polsce przyczyniła się do zaistnienia licznych badań 

naukowych, a w konsekwencji także szeregu opracowań i analiz, dotyczących 

                                                           
10 W celu dotarcia do podstawowej polskiej literatury przedmiotu zob. m.in. następujące przeglądy literatury: 
Chrobot, Main, Okuniewska, Suduł 2008; Main 2008; Ząbek, Łodziński 2008 (rozdział 1.2., Stan badań nad 
uchodźcami po 1989 roku, s. 13-18). 
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funkcjonowania specjalistycznych ośrodków przeznaczonych dla osób, które zostały 

zmuszone do poszukiwania ochrony poza granicami własnego państwa (Firlit-Fesnak 2008; 

Grzymała-Moszczyńska 1995; Grzymała-Moszczyńska, Nowicka 1998; Hryniewicz 2005). 

Wiele z tych publikacji dotykało zagadnień adaptacji uchodźców w ośrodkach oraz ich 

integracji w społeczeństwach przyjmujących (Chrzanowska, Gracz 2007; Grzymała-

Kazłowska, Łodziński 2008; Grzymała-Moszczyńska 2000; Ząbek 2002). 

Syntetyczne spojrzenie na poruszane w niniejszym artykule zagadnienie pozwala 

stwierdzić, że badania nad uchodźstwem w Polsce były prowadzone w ramach różnych 

dyscyplin naukowych, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić nauki prawne, 

politologię, socjologię i antropologię. Wielu badaczy reprezentujących powyższe dyscypliny 

włączyło w obszar swoich zainteresowań również międzynarodowy aspekt uchodźstwa,   

gdyż dostrzegli oni, że w swej istocie jest to zjawisko ponadnarodowe, którego zarówno 

przyczyny, jak i skutki nie dotyczą wyłącznie państwa schronienia i społeczeństwa 

przyjmującego. Należy jednak skonstatować, że wciąż wśród przedstawicieli polskiej 

internacjologii oraz wśród pozostałych badaczy wykorzystujących możliwości tej dyscypliny 

tylko nieliczni studiują zagadnienia związane z uchodźstwem. Dotychczasowe polskie 

opracowania w tym zakresie obracają się w dużej mierze wokół zagadnień związanych 

z ukształtowaniem i funkcjonowaniem międzynarodowego reżimu uchodźczego, a także 

wokół tematów poświęconych polityce poszczególnych podmiotów stosunków 

międzynarodowych wobec uchodźców. W tym kontekście warto wymienić pracę                

pod redakcją Marka Cutts’a (2000), podsumowującą pięćdziesiąt lat działalności UNHCR,     

a także prezentującą najważniejsze kryzysy uchodźcze ostatniego półwiecza oraz reakcje 

społeczności międzynarodowej na te wydarzenia. Wątki związane z działalnością UNHCR 

znalazły również odzwierciedlenie w publikacji Agnieszki Kosowicz (2007),                    

która przedstawiła piętnastoletnią historię obecności tej organizacji w Polsce. Z kolei inne 

opracowanie UNHCR, które ukazało się pod redakcją naukową Jakuba Boratyńskiego (1998) 

porusza w szczególności takie zagadnienia jak: zapewnienie bezpieczeństwa jednostkom, 

charakter i działanie międzynarodowego systemu ochrony uchodźców, konflikty wewnętrzne 

i sytuacja osób wysiedlonych, powrót uchodźców do kraju pochodzenia i ich reintegracja, 

okoliczności udzielania azylu politycznego i przyznawania statusu uchodźcy, a także kwestie 

bezpaństwowości i obywatelstwa. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie Anny 

Potyrały (2005) poświęcone międzynarodowej współpracy na rzecz znalezienia trwałych 

rozwiązań międzynarodowego problemu uchodźstwa. Autorka w bardzo przystępny sposób 



17 

 

ukazała ewolucję międzynarodowej współpracy na rzecz uchodźców, przebiegającą              

na poziomie zarówno globalnym, jak i regionalnym, a także przedstawiła jej aktualne 

podstawy prawne. 

Poruszając temat badań nad uchodźstwem w Polsce, warto zaznaczyć, że olbrzymi 

wkład w ich rozwój wniosły następujące ośrodki: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum 

Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu 

Warszawskiego, Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, Instytut Polityki Społecznej 

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Praw 

Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć    

i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pozostaje również wspomnieć o polskim oddziale 

UNHCR, który był inicjatorem i organizatorem licznych badań naukowych oraz wydawcą 

czasopism zajmujących się popularyzacją przypadku uchodźstwa: „Z obcej ziemi”                  

i „Refugees”. 

 

Zakończenie 

Zainteresowanie światowej internacjologii, przeważnie amerykańskiej 

i zachodnioeuropejskiej, szeroko pojmowaną problematyką uchodźstwa przypada na ostatnie 

trzydzieści lat. W głównej mierze, to właśnie z powodu tak krótkiego czasu kwestia ta nie 

została jeszcze dostatecznie opracowana. Jednakże można już dostrzec pewne jej 

charakterystyczne cechy i kierunki rozwoju. 

Najczęściej materia przywołanych na potrzeby artykułu publikacji obraca się wokół 

trzech obszarów tematycznych: przyczyn uchodźstwa, skutków uchodźstwa oraz reakcji 

poszczególnych podmiotów międzynarodowych wobec problemu uchodźstwa. Pytania 

dotyczące przyczyn uchodźstwa i metod ich likwidacji stały się inspirującym wątkiem         

dla wielu przedstawicieli internacjologii w związku z przyjęciem przez uczonych i praktyków 

poglądu, że skuteczne rozwiązanie problemu uchodźstwa w dużym stopniu zależy                

od wyeliminowania warunków powodujących jego powstawanie. Na podstawie 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że przyczyny uchodźstwa są bardzo mocno powiązane 

z systemem międzynarodowym, bezpieczeństwem, geopolityką, międzynarodową ekonomią 

polityczną i zagadnieniami konfliktów. Z kolei literatura przedmiotu zajmująca się analizą 

skutków uchodźstwa opiera się w dużym stopniu na założeniu, zgodnie z którym 

niebezpieczeństwo, przemoc i pogwałcenie praw człowieka są nie tylko przyczynami 
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wywołującymi ruchy uchodźcze, lecz w wielu przypadkach mogą stanowić także                 

ich implikacje. Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziły, że w pewnych sytuacjach 

uchodźcy mogą być katalizatorem konfliktu i stanowić szczelną barierę utrudniającą 

przeprowadzenie różnorodnych inicjatyw na rzecz budowy pokoju. Problematyka dotycząca 

reakcji poszczególnych podmiotów społeczności międzynarodowej wobec problemu 

przymusowej migracji skupia się wokół zagadnień związanych z programami pomocy 

uchodźcom w sytuacji kryzysowej, międzynarodowej współpracy w ramach reżimu 

uchodźczego, roli UNHCR jako autonomicznego podmiotu międzynarodowego oraz funkcji 

innych organizacji międzynarodowych działających na rzecz uchodźców, a także polityki 

poszczególnych państw w relacji do problemu uchodźstwa. 

Podsumowując stan polskich badań nad uchodźstwem należy stwierdzić, że mimo 

wzrastającego zainteresowania tą tematyką przez przedstawicieli nauk społecznych, trudno 

dotychczasowy dorobek w tej dziedzinie uznać za satysfakcjonujący. Chociaż ta smutna 

konstatacja dotyczy ogólnego stanu polskich badań nad uchodźstwem, to w przypadku 

polskiej internacjologii słabość badań nad uchodźstwem jest szczególnie widoczna. Znaczna 

część prac w tym zakresie oscyluje wokół zagadnień związanych z kształtowaniem 

i funkcjonowaniem międzynarodowego reżimu uchodźczego oraz polityką poszczególnych 

podmiotów stosunków międzynarodowych wobec uchodźców, a także sytuacją prawną 

uchodźców w Polsce i innych państwach schronienia, najczęściej europejskich. Znaczna część 

literatury dotyczy konsekwencji omawianego problemu. Brakuje zatem całościowych prac 

wykorzystujących analizę internacjologii, które ukazywałyby przyczyny uchodźstwa,          

jak również zawierałyby próby głębszej analizy korelacji pomiędzy zjawiskiem uchodźstwa 

a polityką zagraniczną i wewnętrzną, bezpieczeństwem międzynarodowym i narodowym, 

prawami człowieka i innymi kwestiami o zasięgu globalnym i charakterze politycznym. 

Konkludując, zjawisko uchodźstwa charakteryzuje się wysokim stopniem zmienności, 

w związku z czym minimalizacja jego negatywnych skutków dla społeczności 

międzynarodowej oraz poszczególnych jej członków stanowi źródło wielu teoretycznych 

i praktycznych trudności. Intensywne badania tej problematyki oraz aktualna, fachowa 

literatura są zatem niezbędnym warunkiem na drodze do znalezienia sprawnych rozwiązań 

problemu uchodźstwa oraz określenia właściwej reakcji poszczególnych podmiotów 

międzynarodowych wobec niego. Szczególnie dotyczy to państwa polskiego, które nie ma 

jeszcze odpowiednio ukształtowanej świadomości w stosunku do zjawiska uchodźstwa, 

a właśnie przychodzi mu wypracować skuteczną politykę wobec tego problemu, zarówno 
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wewnętrzną, jak i zewnętrzną, a także zmierzyć się z zadaniami stawianymi przez Unię 

Europejską. 
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