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ROZWÓJ PRZESTRZENNY BOGOTY A NAPŁYW WYSIEDLONYCH 

PRZYMUSOWO Z TERENÓW WIEJSKICH DO MIASTA 1 
Urban Expansion of Bogota and the Problem of Forced Displacement People 

from Rural Areas into Urban Centers 

Streszczenie 
Brak stabilizacji politycznej w wielu krajach globalnego 
Południa, ale też w krajach rozwiniętych powoduje, że 
mieszkańcy wielu regionów są zmuszani do opuszczenia 
swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania i prze-
niesienia się do innych regionów, bardzo często do du-
żych miast. Ludzie opuszczają najczęściej swoje dotych-
czasowe miejsce zamieszkania ze strachu przed utratą 
zdrowia lub życia. W przypadku Kolumbii, w konse-
kwencji nieustannej wojny domowej i militaryzacji kraju 
miliony osób, w ciągu ostatnich kilku dekad, zmuszone 
zostały do ucieczki z terenów wiejskich. Efektem tego 
jest rosnąca liczba uciekinierów z terenów wiejskich, 
szczególnie zamieszkanych przez ludność tubylczą, do 
wielkich miast, szczególnie do Medellin i Bogoty. 
W wielkich miastach rośnie powierzchnia dzielnic nędzy 
i zaostrzają się problemy wynikające z braku politycznej 
koncepcji oferowania schronienia tym ludziom. 

Summary 
Political instability in many countries of the global 
South, but also in developed countries made that 
the inhabitants of many regions are forced to leave 
their current place of residence and move to other 
regions, very often to big cities. People often leave 
their current place of residence for fear of loss of 
health or life. In the case of Colombia, as the con-
sequence of constant civil war and the militariza-
tion of the country millions of people were forced 
to flee from rural areas. As a result of the growing 
number of refugees is increasing number of peo-
ple from indigenous areas in large cities, especial-
ly in Medellin and Bogota. In large cities, the 
growing slums and increasing problems resulting 
from the lack of the political concept of offering 
sanctuary to those people. 

Słowa kluczowe: Ludność przymusowo wysiedlona, 
uchodźcy, wielkie miasto, Bogota, dzielnice nędzy. 

Keywords: Internally displaced persons (IDPs), 
refugees, the great city, Bogota, shanty towns. 

Wstęp 

W studiach na temat przesiedleń ludności w krajach rozwijających się (a także w 
krajach rozwiniętych gospodarczo) autorzy skłonni są przychylać się do tezy, że analiza 
masowych, przymusowych przesiedleń ludności mieści się w nurcie badawczym doty-
czącym studiów nad rozwojem (development studies) i procesów modernizacji (Oliver-
Smith 2010). Wielkie projekty prorozwojowe, w które zaangażowane są duże środki fi-
nansowe, wysokie technologie, inwestycje, które przekształcają pola uprawne, lasy, re-
giony zamieszkane przez ludność autochtoniczną w wielkie zbiorniki wodne i potężne 
hydroelektrownie, nowe tereny nawadniane, kopalnie poszukiwanych dziś surowców 
mineralnych, plantacje, tereny promowanej przez państwo lub kapitał prywatny koloni-

                     
* Prof. dr hab. Mirosława Czerny – dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
1 Poniższy artykuł został przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego NCN 
0407/B/P01/2011/40: „Stare i nowe w przestrzeni miast w Ameryce Łacińskiej – aktorzy i kontes-
tatorzy zmian”. 
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zacji rolnej, autostrady i drogi, kompleksy przemysłowe, ośrodki turystyczne lub inne 
potężne budowle, reprezentują i faworyzują interesy globalne lub wpływowych grup na-
rodowych, a pomijają lub lekceważą sytuację lokalnych mieszkańców, często niezdol-
nych do stawienia oporu potężnym grupom nacisku (Oliver-Smith 2010). Zaplanowane 
i realizowane – zgodnie z założeniami pobudzania wzrostu gospodarczego i poprawy 
warunków życia mieszkańców regionu – projekty, doprowadziły do sytuacji, w których 
miejscowa ludność zostaje przesiedlona (lub zmuszana do opuszczenia dotychczaso-
wych miejsc zamieszkania) i często pozostawiona samej sobie, bez żadnej pomocy 
i opieki ze stron zainteresowanych realizacją inwestycji sprawców tej sytuacji. 

Przymusowe wysiedlenia 

W rzeczywistości, jak pisze Oliver-Smith (2010), wiele procesów społecznych 
i gospodarczych charakteryzujących dany region w danym, konkretnym momencie 
zmusza (lub zachęca) ludzi do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, nie zawsze 
pod przymusem, ale też wielokrotnie z własnej woli. W zależności od istniejących wa-
runków życia ludzie mogą dążyć do zmiany i poprawy swoich dotychczasowych wa-
runków. Decydują się na przeprowadzkę, gdyż sądzą, że tam gdzie przybędą, ich życie 
ulegnie poprawie. Historia migracji pokazuje, że najczęściej powodem, dla którego lu-
dzie zmieniają miejsce zamieszkania, jest właśnie nadzieja na poprawę warunków ży-
cia. Masowy wzrost liczby migrantów (notowany od połowy XX wieku), którzy migru-
ją z regionów (krajów) słabo rozwiniętych do regionów (krajów) o wyższym poziomie 
rozwoju sprawia, że kraje-receptory migrantów starają się wprowadzić ograniczenia 
i kontrolę tych ruchów. Stany Zjednoczone wprowadziły np. dwie kategorie migrantów: 
dobrowolnych migrantów z przyczyn ekonomicznych oraz niedobrowolnych uciekinie-
rów politycznych (Oliver-Smith 2010: 3). Ten podział zależy w dużym stopniu od sys-
temu politycznego w kraju pochodzenia migrantów. Odzwierciedla jednocześnie współ-
czesną sytuację społeczną w zglobalizowanym świecie, gdzie coraz większe masy lud-
ności przemieszczają się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pracy, nauki i lepszych 
warunków życia, a także zmuszane są uciekać dla ratowania życia i zdrowia. 

Niniejszy tekst zajmuje się tym drugim typem migracji ludności. Radykalne, 
gwałtowne wydarzenia i zmiany powodowane działaniami i inwestycjami promującymi 
idee rozwoju i modernizacji, które zmuszają ludzi do opuszczenia dotychczasowego 
miejsca zamieszkania w wielu krajach globalnego Południa zachodzą zarówno w regio-
nach objętych działaniami zbrojnymi (guerrillą), jak też tam, gdzie nie występuje kon-
flikt zbrojny, ale w wyniku realizacji wielkich projektów dochodzi do poważnych kon-
fliktów społecznych oraz politycznych na poziomie lokalnym i regionalnym. Poza tym, 
sami aktorzy instytucjonalni tych zmian, uwikłani w układy korupcyjne, walkę o wpły-
wy polityczne i ekonomiczne przyczyniają się (jak to jest w przypadku Kolumbii) do in-
tensyfikacji działań zbrojnych i przejmowania ziemi na terenach, które potencjalnie 
mogą dopiero w przyszłości przynieść profit. Stąd też, oprócz wysiedleń i przesiedleń 
ludności spowodowanych planowanymi inwestycjami są też i inne rodzaje tego zjawi-
ska, które trudno zakwalifikować zarówno do uchodźctwa, jak i wysiedleń spowodowa-
nych nowymi inwestycjami.  
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Zastraszanie mieszkańców w wielu regionach świata i wręcz rugowanie ich 
z ziem, które do nich należą lub które zostały im przyznane w wieczystą dzierżawę 
przed wieloma laty, jest procederem bardzo rozpowszechnionym. Wielkie inwestycje 
infrastrukturalne oraz gospodarcze, np. ekspansja nowych, wysoce rynkowych upraw 
(np. soi) na tereny rolnictwa rodzinnego, substytucyjnego wywołują działania siłowych 
(przymusowych) przesiedleń ludności wiejskiej (tubylczej), co w większości przypad-
ków kończy się ucieczką tej ludności do miast (głównie do dzielnic nędzy). Zmiany kul-
turowe, rozpad więzi społecznych, utrata tożsamości i daleko idące zmiany obyczajów 
i tradycyjnych zachowań są efektem tych procesów obserwowanym w społecznościach 
lokalnych. 

Według poglądów Oliver-Smitha (2010: 3) najważniejszym problemem wypę-
dzeń i wysiedleń jest „wyrwanie” (uprooting) ludzi z ich dotychczasowego środowiska 
i dewastacja ich domów oraz rozbijanie wspólnot, a wszystko w imię postępu i rozwoju. 
Ludzie wysiedleni przymusowo ze swoich domów ponoszą wysokie straty materialne – 
tracą domy, dobytek, ziemię i nie otrzymują za to w całości (a czasem wcale) rekom-
pensaty. Nawet, jeśli są przesiedlani w podobne do rodzimego środowisko naturalne 
i niedaleko od dotychczasowych miejsc zamieszkania, sam akt przesiedlenia całkowicie 
zmienia ich życie, przynosi ogromne zmiany w ich życiu oraz zmusza do zmiany do-
tychczasowych form działalności lub sposobów gospodarowania. 

Miejsce i przestrzeń w tych rozważaniach należy więc uznać za główne elementy 
geograficznej analizy problematyki przesiedleń. Sens miejsca stanowi najważniejszy 
element kształtujący zbiorową i indywidualną tożsamość. Buduje się ją poprzez percep-
cję wspólnej historii miejsca i kontekstu, w którym następują jego przeobrażenia w cza-
sie. Relacje interpersonalne w ramach społeczności lokalnej oraz interkulturowe są 
w tym względzie głównymi sprawcami kształtującymi tożsamość (Kwaśniewski 1993). 

Poczucie straty, towarzyszące przesiedleńcom oraz konieczność zaadaptowania 
się ich w innym, nowym środowisku naturalnym i społecznym uświadamiają badaczowi 
jak ważny jest sens miejsca w tworzeniu (kreowaniu) „środowiska zaufania”, w którym 
przestrzeń, stosunki rodzinne (pokrewieństwa), lokalna wspólnota, kosmologia i trady-
cje są ze sobą wzajemnie powiązane (Giddens z 1990 cytowany przez Oliver-Smitha 
2010: 11). Oprócz kontekstu kulturowego zagadnienie przesiedleń dotyka również rela-
cji między różnymi formami rozwoju (i niedorozwoju) a demokracji, szczególnie 
w kwestii przestrzegania praw człowieka. 

Tematyka osiedleń i przymusowych wysiedleń może więc być badana przez pry-
zmat wielu ujęć metodologicznych i koncepcji w debacie nad rozwojem. W tym artyku-
le proponuję się skupić na przestrzennych skutkach tego zjawiska i jego analizie. 

Przymusowe, wewnątrz danego kraju wysiedlenia (wyrugowania) ludności (Des-
plazamiento forzado interno – w skrócie DFI) rozumiane są jako zjawisko, w którym: 

[O]soby lub grupy osób (…) czują się nakłaniane lub są zmuszane do ucieczki i po-
rzucenia swoich domów i większości dobytku. Ich decyzja o opuszczeniu dotych-
czasowego miejsca zamieszkania zawsze spowodowana jest czynnikami, które zagrażają 
ich życiu lub zdrowiu – są to wojny, konflikty zbrojne lokalne, nieprzestrzeganie praw 
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człowieka, katastrofy naturalne2. (Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno 
2011) 

Naciski zewnętrzne wymuszające opuszczenie swoich siedzib kierowane są 
głównie do najuboższych i najsłabszych grup społecznych. 

Przyczyn masowego rugowania mieszkańców terenów wiejskich z ich wsi jest 
wiele. Na terenach, gdzie działają grupy zbrojne trwają walki o kontrolę nad terytorium, 
a nieuzbrojeni cywile, szukając ochrony przed napadami wrogich ugrupowań padają 
ofiarą tych konfliktów. Mieszkańcy niektórych wiosek są posądzani o sprzyjanie okre-
ślonym grupom zbrojnym, więc są eliminowani przez ich przeciwników i aby chronić 
swoje życie, opuszczają wioski. Rugowanie ludności wiejskiej ma też podłoże ekono-
miczne. W niektórych krajach, m.in. w Kolumbii i w Indonezji wielcy inwestorzy i poli-
tycy promujący własne inwestycje opłacają grupy zbrojne, którym zlecają „wyczysz-
czenie” terenu z wiosek ludności tubylczej dla zagwarantowania sobie swobodnego do-
stępu do ziemi i jej zasobów (Raj 2008). Autorzy podkreślają, że w krajach o dużych 
zasobach ziemi i poszukiwanych surowcach, gdzie społeczeństwo obywatelskie jest sła-
be dochodzi często do ścisłej współpracy biznesu z bojówkami, których celem jest za-
straszanie lub wypędzanie mieszkańców z wiosek do miast (ibid.). 

Zgodnie z danymi ONZ w ciągu ostatnich 30 lat w Kolumbii zostało opuszczo-
nych 7 mln ha użytków rolnych i lasów w konsekwencji emigracji spowodowanej 
przemocą i wojną domową. Ucierpiało z tego powodu ponad 5 mln osób. Według CO-
DHES tylko w latach 1980-2010 uciekająca ze wsi ludność porzuciła około 6,6 mln ha 
ziemi. Zjawisko to dotknęło głównie regiony, w których działają grupy paramilitarne 
(w 36%) i grupy powstańcze (m.in. FARC) w 22%. Według niektórych autorów 12,9% 
użytków rolnych w Kolumbii zostało objętych systemem przymusowych wysiedleń – 
najwięcej w departamentach Antioquia i Chocó (1,9 mln ha) (CODHES 2012). Podob-
nie wiele przymusowych wysiedleń dotknęło departamenty: Caquetá, Cauca, Nariño, 
Putumayo i Valle del Cauca (w sumie 1,5 mln ha użytków rolnych) oraz 1 mln ha razem 
w departamentach: Meta, Arauca, Casanare, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés 
i Vichada. W samym tylko 2009 r. zarejestrowano w kraju 280 tys. osób przymusowo 
wysiedlonych (ibid.). Od początku konfliktu zbrojnego w Kolumbii od 4,9 mln do 5,5 
mln (według różnych źródeł) ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia miejsca za-
mieszkania. Do tego należy dodać około 350 tysięcy tych, którzy wyemigrowali za gra-
nicę, głównie do Wenezueli, Panamy, Kostaryki i Ekwadoru.  

                     
2 Definicja ta podawana jest przez ACNUR y IDMC i przyjęta została w ogólnym dokumencie 
ONZ – Principios Rectores de los desplazamientos internos, aprobado por Naciones Unidas 
w 2005. W Kolumbii ustawa nr 387 z 1997 definiuje jako przymusowo przesiedlonych, osoby lub 
grupy osób, które zmuszane są do zmiany miejsca zamieszkania wewnątrz terytorium kraju i opu-
ściły swoje miejsca dotychczasowego zamieszkania oraz dotychczasowe zajęcia, ponieważ ich 
życie, zdrowie i bezpieczeństwo oraz wolność osobista były zagrożone. To zagrożenie stanowił 
wewnętrzny konflikt zbrojny, niepokoje wewnętrzne, przemoc, nieprzestrzeganie praw człowieka, 
i inne działania, które zaburzają porządek publiczny. 
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Miasto przesiedleńców – Bogota  

W krajach, gdzie dochodzi do aktów wypędzania ludności z terenów ich za-
mieszkania dynamikę procesów urbanistycznych wyznaczają relacje polityczne i pozy-
cja władzy, która jest lub nie jest w stanie opanować (lub przynajmniej kontrolować) 
konfliktu. Liczne grupy wypędzonych, pojawiających się falami w mieście stanowią 
świadectwo złego funkcjonowania systemu demokratycznego i braku skuteczności eg-
zekwowania prawa. Obserwowane wcześniej zjawiska społecznych i ekonomicznych 
nierówności i podziałów w mieście, wraz z przybyciem kolejnych wypędzonych jeszcze 
się nasilają (Bohada 2010). Guevara, na podstawie badań społeczności przesiedlonych 
w Popayan stwierdził, że obecność nowych migrantów ze wsi może być korzystna dla 
gospodarki miasta – w tym bowiem przypadku, nastąpiło zwiększenie kontyngentu ta-
niej siły roboczej, zatrudnienia w sektorze nieformalnym, sprzedaży ulicznej, zatrudnie-
nia do prac domowych i w budownictwie, powstały nowe mikro-przedsiębiorstwa. 
Wśród negatywnych cech tego procesu wymienia jednak wzrost przestępczości, rozbo-
jów, drobnych przestępstw ulicznych a także wzrost sprzedaży i spożycia środków odu-
rzających (Guevara 2005). 

Z badań największych grup przymusowo wysiedlonych osiadłych w Bogocie 
i w Medellín wynika, że ich obecność wzbudza wiele kontrowersji wśród mieszkańców 
tych miast. Ci bowiem traktują ich jako konkurentów na rynku pracy i odpowiedzial-
nych za zwiększanie się bezrobocia, postępujące ubóstwo, trudności mieszkaniowe 
(Villa 2005). Z pracy Calderona i Ibañeza (2009), którzy porównali wiele wskaźników 
statystycznych dotyczących rynku pracy wynika, że w krótkim czasie masowy napływ 
wysiedlonych negatywnie wpływa na miejski rynek pracy – spadają płace (także wyna-
grodzenia w sektorze nieformalnym), stopa bezrobocia rośnie, zawężają się możliwości 
znalezienia pracy przez osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych. Autorzy ci obli-
czyli, że wzrost liczby przesiedlonych o 10% przekłada się na spadek dochodów real-
nych o 8%, a w sektorze nieformalnym nawet o 12,6% (Calderón, Ibáñez 2009).  

Od trzech dekad Bogota stanowi jeden z dwóch najważniejszych (obok Mede-
llín) obszarów – receptorów uciekinierów z terenów wiejskich Kolumbii. Miasto, 
szczególnie duże, postrzegane jest bowiem przez przybyszy z terenów wiejskich jako 
przestrzeń nowych możliwości – pracy, dostępu do edukacji i służby zdrowia, mieszka-
nia, wreszcie przestrzeń gwarantująca anonimowość. Mimo wielu pozytywnych zmian 
w administracji i zarządzaniu Bogotą, jakie nastąpiły w ostatnich latach, miasto nie jest 
przygotowane na przyjęcie tak licznych fal uchodźców i na zapewnienie im właściwej 
opieki. 

Od 1980 do 2002 roku w Bogocie znalazło schronienie 480 tys. ludności, czyli 
około 35 tys. rodzin, co stanowiło wówczas 23% wszystkich wysiedlonych z terenów 
wiejskich w kraju (La población desplazada en Bogotá 2003). Do 2010 roku ta liczba 
wzrosła do prawie 700 tys. przy ponad 3 mln ludności wysiedlonej przymusowo lub 
wysiedlonej z terenów wiejskich i małych miasteczek (Bohada 2010).  
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Według UAID3 do połowy lat 80. XX wieku większość uciekinierów z terenów 
wiejskich do Bogoty pochodziła z południa kraju – z departamentów Meta, Guaviare 
i Caquetá. W dekadzie lat 90. XX w. ponownie nasiliły się strumienie uchodźców z de-
partamentu Antioquia, a następnie szczególnie z departamentów Córdoba i Chocó. 
Ostatnie lata przyniosły do Bogoty ludność wysiedloną z departamentów Tolima, Huila 
i Cundinamarca, które stały się największymi obszarami „wypychania” ludności ze wsi. 
Dane urzędu krajowego do spraw uchodźców wskazują na to, że do Bogoty przybywa 
głównie ludność wypędzona z departamentów Tolima, Meta, Cundinamarca, Antioquia 
i Caquetá. 

Udział kobiet i mężczyzn w tej liczbie jest podobny – 56,9% mężczyzn, a reszta 
to kobiety. Według danych CODHES wśród przybyłych do Bogoty kobiet, aż 48% sta-
nowiły głowy rodziny – kobiety, na barki których spadł problem utrzymania rodziny, 
gdyż mężczyźni albo wcześniej uciekli z wioski, albo zostali zamordowani. Tym sa-
mym wśród grup imigrantów stopień wrażliwości (vulnerability) jest wysoki, gdyż brak 
mężczyzn w rodzinie sprawia, że rodziny kierowane przez kobiety są bardziej narażone 
na wyzysk i niesprawiedliwość. Wysoki stopień wrażliwości grup przymusowo wysie-
dlonych w Bogocie wynika też z dużego udziału dzieci i młodzieży (około 80% stano-
wią w tej grupie osoby poniżej 25 roku życia), 65,5% to nieletni, a 14,9% to młodzież w 
wieku między 18 i 26 rokiem życia. Dzieci i młodzież przybywają często do miasta 
z krewnymi lub sąsiadami, gdyż ich rodzice zginęli (ibid.). 

TABELA 1. DEPARTAMENTY, Z KTÓRYCH PRZYBYŁO DO BOGOTY NAJWIĘCEJ UCHODŹCÓW 

W LATACH 1980-2002 

Nazwa Departamentu Liczba rodzin % 

Tolima 1887 22,6 

Meta 974 11,6 

Cundinamarca 807 9,7 

Antioquia 583 7,0 

Caquetá 577 6,9 

Santander 553 6,6 

Pozostałe  2981 35,6 

Razem 8362 100,0 

Źródło: La población desplazada en Bogotá, una responsabilidad de todos, 2003, Oficina del Al.-
to Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Proyecto „Bogotá Cómo 
Vamos”. 

                     
3 Unidad de Atención Integral a la Población Desplazada del Distrito Capital.  
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Kolumbia jest krajem Metysów, 
a mniejszości etniczne stanowią nie-
wielki odsetek ogółu populacji. Tym 
niemniej, to one właśnie są najbardziej 
narażone na dyskryminację, przemoc 
i nieprzestrzeganie praw człowieka. 
Zajmują ziemie, które do niedawna nie 
były zagospodarowywane rolniczo lub 
nie eksploatowano tam surowców mi-
neralnych. Do II wojny światowej tere-
ny Chocó – przy granicy z Panamą, 
o jednym z najwyższych na świecie 
wskaźniku rocznych sum opadów, znie-
chęcały osadników z powodu występo-
wania na nich malarii. Podobnie dolny 
odcinek doliny rzeki Magdaleny – 

z rozlewiskami i mokradłami uchodził za niezdrowy. To tam właśnie schroniła się lud-
ność czarna, która uciekała z plantacji w XIX wieku i do dnia dzisiejszego stanowi 
większość mieszkańców Chocó. Tereny te są także środowiskiem życia, rozproszonych 
w Kolumbii, grup Indian. Najczęściej są to plemiona żyjące ze zbieractwa i myślistwa 
oraz rolnictwa subsystencyjnego. Ich wioski znajdują się nad brzegami rzek. To właśnie 
te grupy, wybitnie wrażliwe na czynniki zewnętrzne, stały się celem ataków i presji ze 
strony różnych grup paramilitarnych i powiązanych z niektórymi politykami oraz wyso-
kiej rangi oficerami, którzy dążą do przejęcia ziemi w tych regionach. 1,6% ludności 
przymusowo wysiedlonej w Kolumbii stanowią Indianie i 6,1% Afrokolumbijczycy. Aż 
77% stanowią przymusowo wysiedleni z terenów wiejskich. 

Ruch ludności przymusowo wysiedlonej na obszarze Bogoty trudno śledzić. Da-
ne dotyczące miejsca zamieszkania przybyszów są trudne do zdobycia, a sam problem 
stale ulega zmianom. Związane jest to z charakterem tych migracji, w której wysiedleń-
cy szukają anonimowości i schronienia na terenie miasta. Starają się więc pozostać nie 
zidentyfikowani przez organizacje rządowe i służby statystyczne. 

TABELA 2. LICZBA RODZIN PRZYMUSOWO WYSIEDLONYCH PRZYBYŁYCH DO BOGOTY 

W PODZIALE NA GRUPY ETNICZNE (W LATACH 1999-2002) 

Grupa etniczna Liczba rodzin 
Odsetek ogółu przymusowo 

przesiedlonych 

Metysi 5 770 92,2 

Indianie 103 1,6 

Afrokolumbijczycy 384 6,1 

Ogółem 6 257 100,0 

Źródło: Unidad de Atención Integral a Población Desplazada, 2003. 

 
ZDJĘCIE 1. Rodzina wysiedlonych z północy kraju 
w swojej chatce w Bogocie. W mieszkaniu, oprócz 
łóżka i kuchenki elektrycznej nie ma innych mebli 
(Wszystkie zdjęcia autorstwa MC). 
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Niemniej jednak czasem można uzyskać takie dane na podstawie ankiety, którą 

UAID jest zobowiązana przeprowadzić dla celów pomocy społecznej. Wtedy też ankie-
towani podają adres, pod którym przebywają. W 2003 roku podano dane, z których wy-
nika, że najwięcej osób przymusowo przesiedlonych mieszka w dzielnicach Ciudad 
Bolívar, Kennedy, Bosa i Usme. 
Wszystkie te dzielnice leżą w połu-
dniowej części miasta i charaktery-
zują się najwyższym na terenie Bo-
goty poziomem ubóstwa i zaniedba-
nia w dziedzinie infrastruktury i u-
sług. Tylko niewielka część przyby-
szów mieszkała na początku XXI 
wieku poza granicami administra-
cyjnymi Bogoty, chociaż w ostatnich 
latach ta sytuacja mogła się zmienić, 
od kiedy organizacje pozarządowe 
donoszą o wzmożonych potokach 
uchodźców do municypium Soacha 
(przylegającego do Bogoty od połu-
dniowego zachodu). 

Na załączonej mapie zazna-
czone są dzielnice marginalne, za-
mieszkane przez najuboższą warstwę 
społeczeństwa Bogoty i do których 
kieruje się przede wszystkim lud-
ność przymusowo wypędzona z wy-
mienionych departamentów. Wśród 
niej coraz większy udział ma lud-
ność indiańska i afro-kolumbijska. 
 

 
 

 
ZDJĘCIA 4 i 5. Usme (południowy skraj Bogoty) – przy-
musowo wysiedleni budują swoje prowizoryczne chatki na 
stromych stokach, gdzie często dochodzi do osuwisk i ero-
zji zagrażających stabilizacji tych domów. 

 
ZDJĘCIA 2 i 3. Afro-Kolumbijczycy na ulicach Bogoty zajmują się handlem obwoźnym. 
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Ludność indiańska w Bogocie 

Liderzy indiańscy twierdzą, że nowe grupy uciekinierów rozpraszają się po ca-
łym mieście, chociaż są pewne miejsca, gdzie spotkać można skupiska kilku rodzin 
z danej grupy etnicznej. Np. rodziny należące do grupy etnicznej Pijao osiedliły się w 
San Francisco y Lucero Bajo; Kankuamo w centrum Bogoty; plemiona Kogui i Ar-
wakos w Villa Luz i na działce między Carrera 30 i Calle 1; rodziny Yukpa podobnie 
postawiły swoje szałasy na wolnym fragmencie działki na skrzyżowaniu Carrera 7 
z Calle 114 – warunki ich bytowania są tragiczne; Indianie z Amazonii zamieszkują 
sektor Sierra Morena; Indianie z Llanos natomiast w Candelaria La Nueva i San Luis; 
w Soacha (municypium sąsiadującym od pd.-zach. z Bogotą) skupiły się rodziny Pijaos 
i Pastos; natomiast kilkadziesiąt rodzin pochodzących z Sierra Nevada de Santa Marta 
mieszka w pobliżu centrum (Amaya, 2010). 

MAPA. 1. BOGOTA. DZIELNICE MARGINALNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: Andrzej Czerny. 
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TABELA 3. PIERWSZE MIEJSCE ZAMIESZKANIA RODZIN PRZYMUSOWO PRZESIEDLONYCH W BOGOCIE 
(1999-2002) 

 

Dzielnica Bogoty Liczba rodzin % 

Ciudad Bolívar 2 190 26,2% 

Kennedy  958 11,5% 

Bosa  863 10,3% 

Usme  704 8,4% 

Rafael Uribe Uribe  452 5,4% 

San Cristóbal  447 5,3% 

Suba  384 4,6% 

Engativá  384 4,6% 

Tunjuelito 281 3,4% 

Santa Fe  276 3,3% 

Fontibón  181 2,2% 

Puente Aranda 150 1,8% 

Usaquén  138 1,7% 

Chapinero 109 1,3% 

Fuera de Bogotá  97 1,2% 

Antonio Nariño  82 1,0% 

Los Mártires  75 0,9% 

Barrios Unidos  57 0,7% 

Teusaquillo 53 0,6% 

La Candelaria  38 0,5% 

Sumapaz 3 0,0% 

Brak informacji 440 5,3% 

Ogółem 8 362 100,0% 

Źródło: Unidad de Atención Integral a Población Desplazada. Dane od maja 1999 r. do sierp-
nia 2002 r. 

W wymienionych powyżej lokalizacjach skupia się większość przywódców 
wspólnot indiańskich, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich ziem ze względu 
na zastraszanie ze strony grup paramilitarnych osób, które potrafią organizować wspól-
notę, by ta stawiała opór bandom. Dominują tutaj mężczyźni, chociaż wielu przybyło 
z rodzinami. Za jedyną przyczynę opuszczenia swojej ziemi i przybycia do Bogoty po-
dają zagrożenie życia ze strony grup paramilitarnych. 
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Ludność wypędzona, w miejscach skąd pochodzi, posiadała najczęściej własne 
domy (gospodarstwa wiejskie). 54% badanych przesiedleńców mieszkało we własnych 
domach i gospodarowało w należących do nich gospodarstwach rolnych. Ci, którzy nie 
mieli własnych domów mieszkali z rodziną lub wynajmowali mieszkanie. Po przybyciu 
do Bogoty prawie wszyscy rejestrowani przez organizacje pozarządowe nie posiadają 
mieszkań lub działek budowlanych na własność i wynajmują niewielkie pokoje, w któ-
rych często mieszka cała przesiedlona rodzina. Prawie 40% ludności przesiedlonej 
mieszka w wynajmowanych pokojach, 22% w wynajmowanych domach i 20% w wy-
najmowanych mieszkaniach. 

Jak już wspomniano wyżej, według danych UAID, wśród przesiedlonych przy-
musowo do Bogoty dominuje ludność rolnicza i mieszkańcy wsi, którzy byli najemnymi 
pracownikami w rolnictwie bez własnej ziemi (aż 40% spośród przybyszy do Bogoty). 

Doniesienia o przymusowo wysiedlonych ukazują się stale w prasie codziennej 
i komunikatach rządowych. Wydaje się, że coraz więcej instytucji rządowych oraz or-
ganizacji pozarządowych jest zaangażowanych w pomoc wysiedlonym, szczególnie 
ludności tubylczej z regionów tropikalnych, która nie jest przygotowana do tego, by 
mieszkać w zimnej strefie górskiej Bogoty. 

Przyczyną, dla której wędrują do Bogoty jest zagrożenie życia na terenach wiej-
skich, gdzie mieszkają. Np. w październiku 2008 roku prasa donosiła, że 1200 osób re-
prezentujących grupę etniczną Eperara Siapidara zostało wypędzonych ze wsi San 
Franciso w Timbiquí (w departamencie Cauca) przez bojówki ELN i „Los Restrojos”. 
W miejscowości San Francisco, gdzie mieściła się siedziba starszyzny plemiennej 
uzbrojone bandy, związane z narkohandlarzami, przedstawili zatrzymanym kobietom – 
mieszkankom wsi – listę, na której były nazwiska nauczycieli wiejskich i liderów 
wspólnot lokalnych, zapowiadając, że wkrótce zostaną zabici. W tej sytuacji prawie 
wszystkie rodziny mieszkające w czterech najbliższych wioskach (z Angostura 65 ro-
dzin, z Aguacalrita 84 rodziny, z Peñatigre 72 rodziny i z San Francisco 81 rodzin), któ-
re tworzyły obwód indiański Guangüí musiały uciekać z tego regionu4. Ziemię w ten 
sposób zdobytą przeznaczono pod uprawę krzewów koki.  

Z Chocó i Rasaralda przybyły do stolicy tysiące wypędzonych przedstawicieli 
grupy etnicznej Emberá (oraz innych grupy etnicznych). Nie tylko są wypędzeni przez 
konflikty zbrojne, ale dochodzą do tego jeszcze ubóstwo i nowe strategie deterytoriali-
zacji, wspierane przez elity polityczne, które zainteresowane eksploatacją gospodarczą 
nowych ziem, przyczyniają się do nasilenia konfliktów i przemocy. Niektóre rodziny 
nawet wiele lat mieszkają w prowizorycznych chatkach pokrytych folią plastikową, 
a czasem w schroniskach. Na targowiskach zbierają resztki żywności. Nieliczni korzy-
stają ze stołówek w ramach Programa de la Alcaldía Distrital (El Drama de los Emberá 
Desplazados en Bogotá). 

Z informacji opublikowanej 7 sierpnia 2010 r. w czołowym dzienniku kolumbij-
skim „El Espectador” wynika, że w Bogocie mieszka 21,5 tys. ludności tubylczej. Dane 
podane w Spisie Powszechnym z 2005 roku wskazują na znaczny wzrost liczby ludno-

                     
4 Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, http://www.codhes.org/-
index.php?option=com_content&task=view&id=333 (data dostępu: 27.01.2012). 
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ści indiańskiej, która szuka schronienia w Bogocie5. Znaczna część Indian mieszka 
w wynajętych pokojach w dzielnicy Kennedy, w centrum miasta. W niewielkich po-
mieszczeniach mieszka nawet 14 osób. Dzieci, młodzież, kobiety, liderzy lokalni i star-
cy – wszyscy żyją stłoczeni, w skrajnie złych warunkach, a pomieszczenie, które zajmu-
ją jest jednocześnie kuchnią, sypialnią i pralnią. Za dzień pobytu płacą 9000 pesos (tj. 
równowartość 5 USD). Dominują Indianie Embera Katío przybyli tu z departamentów 
Chocó i Risaralda. Według nich, rozproszonych po różnych miejscach Bogoty, mieszka 
jeszcze około 250 Indian Embera Kartío i około 500 przedstawicieli Embera Chamí. 
Liczby te stale rosną, szczególnie w przypadku rodzin, które przybywają z miejscowo-
ści Quinchía, Mistrató y Pueblo Rico. Władze miasta, uznając prawo Indian do odręb-
ności i zachowania własnej kultury mianowały czterech przywódców lokalnych jako 
przedstawicieli tradycyjnej władzy plemiennej. 

Indianie twierdzą, że nie ma silnego poczucia solidarności między nimi i wiele 
osób czuje się zastraszonych i zagrożonych przez otoczenie. Wszyscy opuścili miejsce 
zamieszkania ze strachu przed utratą życia i to sprawia, że nie mają też zaufania w śro-
dowisku stolicy ani do sąsiadów, ani do reprezentantów innych grup indiańskich. 

Ludność indiańska, miesz-
kająca na peryferiach miasta, stara 
się uprawiać niewielkie działki zie-
mi, gdzie sadzi ziemniaki. W ra-
mach projektu wspieranego przez 
ONZ, a realizowanego za pośred-
nictwem Uniwersytetu Narodowe-
go, trzydzieści kobiet, przedstawi-
cielek różnych grup etnicznych 
pochodzących z różnych departa-
mentów (Amazonas, Chocó, Toli-
ma, Santander i Guajira) zostało 
przeszkolonych w uprawie roślin 

na działkach miejskich na wysokości powyżej 2000 m n.p.m. Początkowo kobiety 
chciały uprawiać rośliny z ciepłych stref klimatycznych – kukurydzę, maniok, arracacha 
(Arracacia xanthorrhiza) i ziemniaki. Wkrótce jednak przekonały się, że nie są to od-
powiednie warunki dla tych upraw. Obecnie uprawiają sałatę, cebulę, brokuły, paprykę i 
inne warzywa. Jest to produkcja ekologiczna, więc znajduje odbiorców na rynku miej-
skim. Aby umożliwi ć ludności tubylczej zdobywanie środków na życie, włącza się ich 
również w projekty produkcji i sprzedaży rzemiosła ludowego. Szczególnie zaangażo-
wani są w ten rodzaj działalności Indianie Kankuamo. Projekt włączony został do pro-
gramu Milenijne Cele Rozwoju i ma wsparcie władz centralnych. 

 
 

                     
5 „En Bogotá viven más de 6.300 indígenas desplazados por la violencia”, http://www.elespecta-
dor.com/print/212347 (data dostepu: 7.08.2010 r.). 

 
ZDJĘCIE 6. Indianie Embera przed katedrą w Bogocie. 
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Wnioski 

Przymusowo wysiedlani mieszkańcy terenów wiejskich w Kolumbii napływają 
głównie do wielkich miast tego kraju powiększając w szybkim tempie obszary margi-
nalne, o prowizorycznej zabudowie, znajdujące się na skraju miasta. W stolicy szukają 
schronienia, pomocy i godnych warunków życia. Do niedawna ich obecnością nie inte-
resowały się ani władze dystryktu stołecznego ani władze kraju. Od dwóch lat dyskusja 
nad sytuacją przymusowo wysiedlonych zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, zarówno 
w środowiskach politycznych, jak i akademickich. Abstrahując od politycznych aspek-
tów tego zjawiska i możliwości uregulowania tych spraw, obecność przymusowo wy-
siedlonych w przestrzeni Bogoty ma skutki społeczne i przestrzenne. 

1. Przestrzenny rozwój miasta przedstawia dwupolowy model stratyfikacji społecz-
nej i jakości przestrzeni miejskiej. Na północy Bogoty zlokalizowane są dzielni-
ce warstw średniej i średniej wyższej; na południu warstwy średniej niższej 
i najniższej.  

2. Ten obraz przestrzenny, chociaż jasno wyznaczony przez ustawowo wprowa-
dzoną stratyfikację społeczno-przestrzenną, zmierzającą do zróżnicowania wy-
sokości świadczeń za korzystanie z infrastruktury miejskiej (Czerny 2012, 2011, 
2011a) ulega w ostatnich latach przeobrażeniu. Dzielnice warstwy średniej niż-
szej konsolidują się i nabierają cechy dzielnic warstwy średniej. Na peryferiach 
miasta oraz na stromych stokach Andów Wschodnich przylegają w niewielkich 
skupiskach, grupki chat aranżowanych w pośpiechu przez przybyłych do Bogoty 
przymusowych wysiedleńców. 

3. Ludność przybywająca do stolicy, gdzie klimat górski (Bogota leży na wysoko-
ści 2400 m n.p.m.) nie jest odpowiedni dla uchodźców z regionów gorących (Ni-
ziny Pacyficznej i Niziny Karaibskiej) jest narażona (wrażliwa) na pobyt przez 
wiele miesięcy (a czasem wiele lat) w bardzo złych warunkach, pozbawiona 
elementarnych podstaw egzystencji i opieki. Nie dysponując wsparciem ze stro-
ny powołanych do tego celu instytucji lub z braku odpowiednich instytucji tym 
bardziej łatwo jest wchłaniana przez margines społeczny i działalność przestęp-
czą. 

4. Programy budownictwa socjalnego nie obejmują wysiedlonych przymusowo. 
Musi upłynąć wiele lat, zanim ci poprawią swoje warunki mieszkaniowe. Wpro-
wadzany z wielkimi trudnościami projekt, umożliwiający wypędzonym powrót 
na swoje ziemie, napotyka tyle trudności instytucjonalnych i psychologicznych, 
że nie jest wdrażany. 

5. Dynamika rozwoju przestrzennego Bogoty wskazuje na stały proces rozciągania 
się zabudowy miejskiej na osi północ-południe, przy umacnianiu się dwóch 
przeciwnych biegunów – bardzo bogatego północnego i ubogiego południowego. 
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