
 

 

 

MIGRÁCIÓS SZEMLE 

 

Állandósulhat a migrációs nyomás: 1,2 milliárd ember hagyhatja el lakhelyét 2050-ig  

Az Institute for Economics & Peace nevű nemzetközi kutatóközpont legfrissebb 

kiadványában azt elemzi, hogy a puha erőforrások hiánya, a népességnövekedés, 

valamint a kedvezőtlen éghajlati és környezeti változások miként kapcsolódnak össze 

a konfliktusok kialakulásával. A jelentés legfontosabb megállapításai, hogy 2050-ig a 

Föld lakossága elérheti a 10 milliárd főt. Afrikából és a Közel-Kelet irányából továbbra 

is Európa felé fognak elindulni a legtöbben, továbbá, hogy a víz- és élelemhiány által 

leginkább sújtott régiókban még tovább fog csökkenni az életszínvonal, amely 

állandósuló, tömeges migrációs nyomáshoz vezethet.  

Forrás: Institute for Economics & Peace. Ecological Threat Register 2020: Understanding Ecological 

Threats, Resilience and Peace, Sydney, September 2020. 

 

A kutatóközpont Ecological Threat Register 2020 című jelentésében 157 országot vizsgál, 

amelyel bolygónk lakosságának mintegy 97 százalékát lefedi. A kiadvány összeállítói 

alapvetően nyolc ökológiai fenyegetést azonosítottak és elemeztek: élelmiszerhiány, 

vízstressz, népességnövekedés, szárazságok, áradások, tengerszintemelkedés, ciklonok, 

emelkedő átlaghőmérséklet. A szakértők rávilágítanak, hogy jellemzően az alacsony ellenálló-

képességgel rendelkező, eleve konfliktusokkal küszködő régiókban fognak még jobban 

felerősödni az erőforrásokért folyó küzdelem, amelyekre a kedvezőtlen környezeti változások 

és a robbanásszerű népességnövekedés még inkább rányomja a bélyegét.  

 

Az összeomlás szélén álló „ökológiai hotspotok” 

 

A jelentés összesen három olyan térséget emel ki, amelyek kapcsán a közeljövőben ökológiai 

összeomlás fenyeget: az afrikai Száhel-övezet (Mauritániától Szomáliáig); a dél-afrikai öv 

(Angolától Madagaszkárig) és a Közel-Kelettől belső Ázsiáig húzódó térség (Szíriától 

Pakisztánig). Az Ecological Threat Register 2020 adatai arra is rámutatnak, hogy az erőforrás-

kockázat (étel, víz, népesség) és a természeti csapások (áradások, ciklonok, szárazságok, 

növekvő átlaghőmérséklet) intenzivitása jellemzően azokat az országokat sokkolja leginkább, 

amelyek amúgy is alacsony mértékű rezilienciával, azaz ellenálló-képességgel rendelkeznek. 

Ezek a külső folyamatok aztán annyira destabilizálják az adott térséget, hogy sokkal 

valószínűbb a különféle konfliktusok kialakulása mind a társadalmi, mind a politikai 

színtéren, mint a bolygó más részein. A jelenleg stabil, de egyébként kiemelkedően törékeny 

kategóriába helyezi a jelentés Mozambikot, Madagaszkárt, Pakisztánt és Kenyát. Szíria, 

Afganisztán, Irak, Jemen és a Közép-afrikai Köztársaság kapcsán pedig úgy fogalmaznak, 

https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/ETR_2020_web-1.pdf
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/ETR_2020_web-1.pdf


 

 

 

hogy már napjainkban is jelentős mennyiségű konfliktus zajlik ezekben az országokban, de 

az ökológiai és éghajlati változások folyamatos súlyosbodása beláthatatlan 

következményekkel jár majd. Az amúgy is rohamosan fogyó erőforrásokért folytatott harc 

végső soron egy ördögi kör, hiszen a versengés az erőforrások további kimerítéséhez vezet. 

Az ökológiai összeomlás miatt három főbb migrációs útvonal fog kialakulni: a latin-amerikai 

térségekből az Egyesült Államok és Kanada felé; Afrika szubszaharai részeiből Európa felé, 

valamint a Közel-Keletről és Dél-Ázsia régióiból szintén Európa felé fognak milliók elindulni 

2050-ig.  

 

Népességnövekedés, vízstressz, élelmezésbiztonság 

 

Az Institute for Economics & Peace előrejelzése szerint 2050-ben 10 milliárd fő lesz a bolygó 

lakosságszáma (napjainkban körülbelül 7,8 milliárd főnél járunk). A vizsgált 157 ország közül a 

legkevésbé békés és stabil 40 országban fog élni a Föld lakóinak fele. Az afrikai kontinens fog a 

leggyorsabb ütemben növekedni a népességszám szempontjából, hiszen 17 szubszaharai országban 

megduplázódik majd a lakosságszám 2050-re.  

Az írás azt is aláhúzza, hogy 2020-ban 46 országban 2,6 milliárd fő élt magas vagy extrém vízstresszes 

körülmények között. Ez azt jelenti, hogy az adott országban vagy csak nagyon kevés édesvíz található 

vagy már krónikus vízhiányról lehet beszélni. A jelentés szerint a jövőben egyre több víz miatti 

konfliktusokról fognak beszámolni a híradások, valamint a szűkülő készletek egyre kevésbé tudják 

majd fedezni a népességnövekedés okozta igényeket. 

Az élelmezés-bizonytalanság kapcsán a riport kifejti, hogy 2020-ban nagyjából 2 milliárd főt érint a 

megfelelő mennyiségű és minőségű élelmiszerhez való hozzáférés hiánya, és ez a szám 2050-re eléri 

majd a 3,5 milliárd főt. Jelenleg a szubszaharai Afrikában a legsúlyosabb a helyzet, mivel a lakosság 

58 százaléka él élelmezés-bizonytalanságban. 

Természeti katasztrófák        

Az elemzés arra is rámutat, hogy minél inkább konfliktusok és erőforrás-harcok által sújtott egy 

terület, annál inkább kiszolgáltatott a természeti csapásoknak. Példaként említhető, hogy míg az 

európai és az észak-amerikai térség relatíve könnyen és hatékonyan meg tud birkózni jelentősebb 

mértékű természeti csapásokkal, addig a Közel-Kelet, Belső-Ázsia vagy Afrika államai már kevésbé. 

2019-ben a természeti katasztrófák körülbelül 25 millió embert tettek földönfutóvá, míg a fegyveres 

konfliktusok „csupán” 8,6 millió főt. A tengerszint-emelkedés várhatóan 200 millió embert 

kényszerít majd lakhelyének elhagyására.  

Összefoglalás 

Az Ecological Threat Register 2020 tehát nem kecsegtet pozitív előrejelzésekkel. A természeti és 

társadalmi konfliktusok miatt a jövőben várhatóan állandósulni fog a migrációs nyomás, amely 

Európát kiemelten fogja érinteni. A különböző biztonsági és bizonytalansági tényezők egyfajta 



 

 

 

ördögi körben tartják az érintett térségekben élőket, hiszen a kormányzatok jellemzően nem tudnak 

vagy nem is képesek megfelelő válaszokat adni a felmerülő problémákra. Emiatt tehát a napjainkban 

is törékeny és sérülékeny államok még inkább az összeomlás szélére sodródnak, a konfliktuszónák 

jelentős mértékben kiterjednek és 2050-ig várhatóan körülbelül 1,2 milliárd fő hagyja majd el 

otthonát.    

 


