
DYMITR GAFAROWSKI

Uniwersytet Jagielloński
Kraków

PODEJŚCIE ROOT CAUSE JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU 
UCHODŹSTWA: WYBRANE DYLEMATY I KONTROWERSJE

WPROWADZENIE

Przymusowe migracje, mimo swojej wielowiekowej obecności w dziejach 
ludzkości, przez długi czas nie były przedmiotem szczególnego zainteresowania 
ze strony społeczności międzynarodowej. Dopiero w XX w., który określa się 
często mianem „wieku wojen i konfl iktów zbrojnych”, rozwiązanie problemu 
niedobrowolnych przemieszczeń ludności – ściślej uchodźstwa1 – nabrało 
wyjątkowej aktualności oraz stało się ważnym zadaniem dla wielu uczestników 
stosunków międzynarodowych. W ubiegłym wieku masowa skala uchodźstwa 
odebrała państwom przyjmującym szansę na samodzielne wyjście z trudnego 
położenia, w związku z tym poszczególne kraje zostały zmuszone do wspólnego 
działania w celu zlikwidowania narastającego problemu. Wielostronna współ-
praca państw na rzecz rozwiązania skomplikowanej sytuacji, podejmowana na 
przestrzeni całego XX w. w ramach organizacji międzynarodowych, zwłaszcza 
Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych, doprowadziła do ukształ-

1 W niniejszym artykule termin „uchodźca” używany jest w tradycyjnym znaczeniu prawn-
omiędzynarodowym i obejmuje wszystkie osoby przebywające poza terytorium państwa, w którym 
zamieszkiwały na stałe, z powodu uzasadnionej obawy prześladowania ze względu na rasę, re-
ligię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej i poglądy polityczne oraz nie-
korzystające z ochrony jakiegokolwiek państwa. Z kolei termin „uchodźstwo” zdefi niowany jest 
jako całokształt przyczyn (wydarzeń, konfl iktów i kryzysów), które zmuszają jednostki do wy-
jazdu poza granice własnego państwa w celu poszukiwania schronienia z powodu uzasadnionej 
obawy prześladowania (w rozumieniu Konwencji genewskiej z 1951 r. i Protokołu nowojorskiego 
z 1967 r.), a także ogół wynikających z tego skutków. Tak zdefi niowane pojęcie „uchodźstwa” spra-
wia, że sformułowanie „rozwiązanie problemu uchodźstwa” rozumiane jest jako całokształt inic-
jatyw na rzecz zapobieżenia i wyeliminowania przyczyn oraz uregulowania i złagodzenia negaty-
wnych skutków uchodźstwa.
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towania międzynarodowego reżimu uchodźczego, u którego podstaw legły Kon-
wencja genewska z 1951 r. dotycząca statusu uchodźcy oraz Protokół nowojorski 
z 1967 r.2. Jednak reaktywny (reactive) i  uchodźcocentryczny (refugee-specifi c) 
charakter oraz wychodźczocentryczna (exile-oriented)3 orientacja międzynarodo-
wego reżimu uchodźczego umożliwiały jedynie łagodzenie objawów zaistniałego 
i wciąż nasilającego się problemu.

W konsekwencji gwałtowny wzrost liczby uchodźców na świecie w latach 80. 
XX w. doprowadził do poważnego kryzysu systemu uchodźczego, a tym samym 
uwidocznił potrzebę wypracowania nowego podejścia do tego zagadnienia. 
Większość przedstawicieli nauki i praktyki miała świadomość, że pożądanego 
rozwiązania problemu nie da się osiągnąć wyłącznie za pomocą dotychczasowo 
podejmowanych działań, a mianowicie: zapewnienia ochrony prawno-politycz-
nej uchodźcom w państwie schronienia, repatriacji, integracji czy przesiedlenia, 
gdyż koncentrowały się one głównie na skutkach, a nie na przyczynach uchodź-
stwa4. Zrozumiano więc, iż niezbędne jest wypracowanie pewnych prawno-
-politycznych mechanizmów i instrumentów międzynarodowych, które będą 
w stanie zapobiegać nowym konfl iktom i kryzysom oraz łagodzić ich skutki, 
przyczyniając się tym samym do powstrzymania lub minimalizacji nowych fal 
uchodźców. 

Na tym stwierdzeniu zbudowane zostało nowe podejście, zwane w literaturze 
przedmiotu podejściem kompleksowym bądź całościowym5, w którego obrębie, 
obok tradycyjnych strategii rozwiązania problemu uchodźstwa, trwałe miejsce 
zajęły system wczesnego ostrzegania i strategie zapobiegawcze. W anglojęzycz-
nej literaturze przedmiotu6 prewencyjne podejście do kwestii uchodźstwa okre-

2 A. Betts, G. Loescher, J. Milner (2008), The United Nations High Commissioner for Refu-
gees (UNHCR): The Politics and Practice of Refugee Protection (Global Institutions), Abingdon: 
Routledge, s. 2.

3 UNHCR (1995), The State of The World’s Refugees 1995: In Search of Solutions, Oxford 
University Press, http://www.unhcr.org/4a4c70859.html [data dostępu: luty 2012].

4 G. Loescher (2001), Refugees: a global human rights and security crisis, w: T. Dunne, 
N. J. Wheeler (red.), Human Rights and Global Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 
s. 238; A. Potyrała (2005), Współczesne uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego prob-
lemu, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, s. 13.

5 W anglojęzycznej literaturze przedmiotu podejście to jest często nazywane comprehensive 
approach. Zob. J. Thorburn (1996), Root Cause Approaches to Forced Migration: Part of a Com-
prehensive Strategy? A European Perspective, „Journal of Refugee Studies”, vol. 9, issue 2, s. 120.

6 Zob. m.in.: G. Gilbert (1994), Tackling the causes of refugee fl ows, w: S. Spencer, Strangers 
and Citizens: A positive Approach to Migrants and Refugees, London: Institute of Public Policy 
Research/Rivers Oram Press, s. 18–43; J. C. Hathaway (1995), Root Causes as Refugee Protection: 
A Chimeral Promise?, w: S. Perrakis (red.), Immigration and European Union: building on a com-
prehensive approach: proceedings of the international conference, Vouliagmeni, 26–28 June 1994, 
Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers, s. 117–121; P. H. Schuck (1997), Refugee Burden-Sharing: 
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śla się często jako root cause approach (podejście uwzględniające „przyczyny 
źródłowe”)7, gdyż głównym jego celem jest eliminacja głęboko zakorzenionych 
przyczyn8 potencjalnych lub aktualnych konfl iktów i kryzysów, które mogą 
doprowadzić lub już doprowadziły do powstania zjawiska uchodźstwa9.

Podejście root cause jest zjawiskiem relatywnie nowym, dopiero nabierają-
cym znaczenia w debacie nad kształtem współczesnych stosunków międzyna-
rodowych. Tematyka związana z problemem uchodźstwa i jego rozwiązaniem 
pozostawała i nadal pozostaje przedmiotem licznych badań naukowych w Euro-
pie Zachodniej i Ameryce Północnej, gdzie w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
powstało również szereg prac dotyczących podejścia root cause10.

W Polsce natomiast od czasów drugiej wojny światowej badania nad migra-
cjami, w tym również nad uchodźstwem, były znacznie utrudnione, głównie 
z powodów ideologicznych i politycznych. Refl eksja 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 zauwa-
żyć, że mimo stałych wysiłków wciąż trudno go uznać za w pełni satysfakcjonu-
jący. Literatura naukowa w tym zakresie jest w większości związana z sytuacją 
prawną uchodźców i osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy zarówno 
według prawa międzynarodowego11, jak i polskiego prawa krajowego12, a także 
z ogółem zagadnień dotyczących integracji13 uchodźców w Polsce i innych pań-

A Modest Proposal, Yale Law School, Faculty Scholarship Series, Paper 1694, s. 160–161; J. Thor-
burn, Root Cause..., s. 119–135.

 7 Z powodów stylistycznych w dalszej części tekstu stosowane będzie określenie „podejście 
root cause”.

 8 Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podejście root cause jest ukierunkowane na zapo-
bieganie bądź wyeliminowanie nie tylko tzw. „przyczyn źródłowych” w wąskim znaczeniu tego 
określenia, lecz całokształtu przyczyn i czynników powodujących uchodźstwo.

 9 L. Gordenker (1986), Early Warning of Disastrous Population Movement, „International 
Migration Review”, vol. 20, issue 2, s. 171–172.

10 Znaczny wkład wnieśli m.in.: A. Betts, G. Coles, L. Druke, B. Frelick, G. Gilbert, 
L. Gordenker, G. Goodwin-Gill, C. Hathaway, G. Loescher, M. Price, S. Schmeidl, S. Spencer, 
M. Weiner, J. Van Selm-Thorburn, A. R. Zolberg i in.

11 Zob. m.in. opracowania, komentarze i analizy A. Gruszczaka, B. Mikołajczyk, I. Oleks-
iewicz, B. Wierzbickiego, I. Wróbel.

12 Zob. m.in. opracowania, komentarze i analizy J. Białocerkiewicza, J. Jagielskiego, 
B. Mikołajczyk, M. Zdanowicz.

13 Zob. m.in.: A. Chrzanowska, K. Gracz (2007), Uchodźcy w Polsce: kulturowo-prawne bari-
ery w procesie adaptacji, A. Gutkowska (red.), Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; 
A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.) (2008), Problemy integracji imigrantów. Koncepc-
je, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; H. Grzymała-Mo-
szczyńska (2000), Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków: Nomos; 
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stwach przyjmujących. Tematy związane z polityką azylową Unii Europejskiej14 
nabrały wyjątkowej aktualności na tle procesów integracyjnych Polski z Unią 
Europejską. Przeprowadzono także nieliczne badania w zakresie znalezienia 
trwałych rozwiązań międzynarodowego problemu współczesnego uchodźstwa15. 
Jak dotąd jednak przedmiotowi uwagi niniejszego artykułu, czyli podejściu root 
cause, nie poświęcono samodzielnej publikacji, w związku z czym praca ta nie-
wątpliwie, przynajmniej częściowo, przyczyni się do wypełnienia tej luki, a także 
zapoczątkuje w polskiej społeczności naukowej dyskusję nad wpływem tego, jak 
nigdy ważnego i istotnego, a jednocześnie bardzo złożonego podejścia do kwestii 
uchodźstwa, na współczesne stosunki międzynarodowe.

Obecnie podejście root cause jest bardzo istotnym ogniwem w łańcuchu 
wyzwań międzynarodowych w ramach całościowego podejścia do rozwiązania 
kwestii uchodźstwa. Jednak natura działań prewencyjnych stanowiących pod-
stawę podejścia root cause jest źródłem wielu teoretycznych i praktycznych 
trudności, dlatego w niniejszym artykule w celu rozwiązania najbardziej proble-
matycznych aspektów prezentowanego podejścia dokonany zostanie przegląd 
jego elementów składowych, przy czym omówione będą również największe 
dylematy z nim związane. Niniejszy artykuł stanowi syntetyczne ujęcie wybra-
nych, najbardziej istotnych – z perspektywy internacjologii – zagadnień podej-
ścia root cause w światowej literaturze przedmiotu. Z uwagi na to, że zasada 
nieingerencji w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa wyróżnia się swoją 
złożonością wśród poszczególnych ujęć podejścia root cause, wątek ten zostanie 
odrębnie rozpatrzony. Dodatkowo artykuł odnosi się do bardzo interesujących, 
ale zarazem nad wyraz skomplikowanych zagadnień dotyczących zależności 
zachodzących między podejściem root cause a przemianami społecznymi w pań-

M. Ząbek (red.) (2002), Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imi-
grantów w Polsce, Warszawa: Trio oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału His-
torycznego UW.

14 Zob. m.in.: J. Balicki (2012), Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej: humanizac-
ja polityki imigracyjnej i azylowej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego; J. Balicki, P. Stalker (2006), Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, 
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; A. Florczak (2003), 
Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek; P. Mochnaczewski, A. Bolesta, B. Dominiak (red.) (2007), Polityka Migracyjna: 
w poszukiwaniu nowych standardów ochrony i pomocy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Prawa; I. Oleksiewicz (2006), Uchodźcy w Unii Europejskiej. Aspekty prawne i poli-
tyczne, Bydgoszcz-Rzeszów: Branta.

15 Szczególną uwagę tej kwestii poświęcają: B. Wierzbicki (1991), Europejska polityka wobec 
uchodźców, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4, s. 71–86; a także A. Potyrała (2005), Współczesne 
Uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Hu-
manistycznych i Dziennikarstwa.
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stwach pochodzenia, a przy tym porusza kwestię miejsca root cause w hierarchii 
innych celów i interesów państwa; oprócz tego nie została pominięta kwestia sku-
teczności unilateralnej i bilateralnej formy współpracy w kontekście rozwiązania 
sprawy uchodźstwa.

GENEZA I ISTOTA PODEJŚCIA ROOT CAUSE

Koncepcja root cause z uwagi na swe właściwości wyjaśniające znalazła dość 
duże zastosowanie w naukach przyrodniczych i społecznych. Przyczyny źró-
dłowe rozumiane są jako zjawiska inicjujące sekwencję kolejno następujących 
po sobie zdarzeń. Należy podkreślić, że przyczyny te mogą być zamierzone lub 
niezamierzone, jawne czy ukryte, a także mogą wywoływać zdarzenia krótko-
trwałe bądź długotrwałe. Bez względu jednak na ich dynamikę, natężenie oraz 
inne charakterystyczne cechy, budują one niejako pierwsze ogniwo w łańcuchu 
zdarzeń, implikującym insurekcję wszystkich pozostałych ogniw. W związku 
z tym oczywiste jest, że w celu wyeliminowania problemu lub przynajmniej 
zapobieżenia jego dalszej eskalacji należy zidentyfi kować i usunąć jego ogniwo 
inicjujące16. Na tym polega mechanizm podejścia root cause.

Jak podaje Susan Marks17, wyrażenie root cause znane było już na początku 
XX w. Edward Carpenter w opublikowanej w 1915 r. książce pt. The Healing 
of Nations and the Hidden Sources of Their Strife uznał za niezbędne „dotarcie 
do przyczyn źródłowych wojny”18. Współcześnie podejście root cause odegrało 
dużą rolę w rozwiązywaniu problemów zarówno w biznesie, administracji, zarzą-
dzaniu, jak i wielu innych dziedzinach życia społecznego, w tym także w stosun-
kach międzynarodowych i polityce międzynarodowej. Obecnie podejście to jest 
stałym elementem w szeregu wyzwań międzynarodowych podejmowanych na 
rzecz rozwiązania problemu uchodźstwa.

Zastosowanie podejścia root cause w odniesieniu do kwestii uchodźstwa to 
stosunkowo nowe wyzwanie dla internacjologii. Wcześniej zagadnienia związane 
z tym tematem stanowiły przedmiot rozważań głównie fi lozofów, humanistów 
i prawników, którzy w różnych epokach (w szczególności od XVI w.) stawiali 
pytania o możliwość zastosowania rozmaitych środków negatywnych – również 
interwencji zbrojnej – wobec państw dopuszczających się nagminnego łamania 
praw swoich obywateli. W tym kontekście warto wymienić Hugona Grotiusa, 

16 Por. S. Marks (2011), Human Rights and Root Causes, „The Modern Law Review”, vol. 74, 
issue 1, s. 60.

17 Ibid.
18 „[G]et at the root-causes of war”; zob. E. Carpenter (1915), The Healing of Nations and the 

Hidden Sources of their Strife, London: George Allen and Unwin, s. 12.
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Samuela von Pufendorfa, Cristiana Wolffa, Emericha de Vattela, których opinie 
– choć bardzo zróżnicowane, a w przypadku niektórych aspektów wręcz antyno-
miczne – miały zasadniczy wpływ na rozwój idei praw człowieka, zasady niein-
gerencji i rozwiązania problemu uchodźstwa19. 

W praktyce jednak od czasu przyjęcia postanowień traktatu westfalskiego 
w 1648 r. stosunki międzynarodowe miały za podstawę prawo poszanowania 
suwerenności państwa oraz zasadę nieingerencji w jego sprawy wewnętrzne, 
co uniemożliwiało państwom zastosowanie jakichkolwiek działań na rzecz 
obcych poddanych. W XX w. w związku z gwałtownym nasileniem się ruchów 
uchodźczych problematyka root cause nabrała szczególnego znaczenia, jed-
nakże dominacja w stosunkach międzynarodowych założeń realistycznych 
uniemożliwiała podniesienie jej na poziom międzynarodowy aż do początku lat 
osiemdziesiątych.

Progres podejścia root cause przez długi czas był blokowany także przez usta-
nowiony przez pierwszego Wysokiego Komisarza Ligi Narodów ds. Uchodźców 
precedens w sprawie interpretacji humanitarnej zasady funkcjonowania urzędu, 
stanowiący punkt odniesienia dla późniejszych międzynarodowych organizacji 
działających na rzecz uchodźców. Fridtjof Nansen uznał, że funkcjonowanie 
urzędu w oparciu o idee humanitaryzmu możliwe jest wyłącznie w przypadku 
jego politycznej neutralności, gdyż jedynie w takich warunkach realne jest 
zapewnienie skutecznej pomocy uchodźcom. Chociaż Nansen potępiał rząd 
turecki za spowodowanie greckiego i ormiańskiego uchodźstwa, to równocześnie 
podjął wielki wysiłek, aby jego osobista opinia nie wpłynęła w żaden sposób na 
wykonywaną przez niego pracę. W trakcie nadzorowania programów pomocy dla 
uchodźców na Bliskim Wschodzie Fridtjof Nansen pisał: „[n]ie mogę w żaden 
sposób potępić czynów władz tureckich, niezależnie od mojej prywatnej opinii. 
Jestem zmuszony do ograniczenia swych działań jedynie do nawoływania do 
udzielenia pomocy uchodźcom na ściśle humanitarnych zasadach”20.

Inne stanowisko w tej kwestii zajął James G. McDonald, pełniący w latach 
1933–1935 funkcję Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców pochodzących 
z Niemiec. W liście dotyczącym swojej rezygnacji z dotychczas piastowanego 
urzędu podkreślił, że działania na rzecz uchodźców podejmowane zarówno przez 
organizacje prywatne, jak i organizacje międzyrządowe, powstałe z inicjatywy 

19 Szerzej na ten temat zob. M. Price (2009), Rethinking Asylum. History, Purpose, and Limits, 
Cambridge: Cambridge University Press, s. 24–58.

20 Letter from Nansen to N. Politis, 9 November 1922, w: J. S. Worm-Mueller (red.) (1966), 
Fridtjof Nansen Brev, 1919–1925, vol. IV, Oslo: Universitetsforlaget, s. 170; cyt. za: C. M. Skran 
(1992), The International Refugee Regime: The Historical and Contemporary Context of Interna-
tional Responses to Asylum Problems, w: G. Loescher (red.), Refugees and Asylum Dilemma in the 
West, University Park, PA: Pennsylvania State University Press, s. 28.
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Ligi Narodów, jedynie łagodzą nieustannie narastający problem21. W związku 
z powyższym uznał on, że „w celu zapobieżenia katastrofi e działania należy skon-
centrować na wyeliminowaniu źródeł problemu”22, tj. „na całkowitym usunięciu 
lub przynajmniej złagodzeniu przyczyn generujących uchodźców z Niemiec”23. 
McDonald zaznaczył także, że ochrona jednostek ludzkich przed prześladowa-
niem z powodu ich rasy i religii stanowi fundamentalny warunek utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a więc należy do wspólnych inte-
resów społeczności międzynarodowej. Zatem – jak wywnioskował – rozwiązanie 
problemu uchodźstwa niemieckiego znajduje się w bezpośredniej kompetencji 
Ligi Narodów, a tym samym powinno opierać się na mechanizmach polityki 
międzynarodowej. Wysoki Komisarz zwrócił również uwagę na potrzebę ogra-
niczenia suwerenności państwowej w imię humanitarnych imperatywów: „[g]dy 
polityka wewnętrzna państwa niesie w sobie zagrożenie demoralizacji i wypę-
dzenia setek tysięcy ludzkich istot, poprawność polityczna powinna ustąpić przed 
humanitaryzmem”24. Tak jednak się nie stało.

Choć rezygnacja McDonalda została w zachodnich mediach bardzo nagło-
śniona i wywołała duży rezonans społeczny w państwach cywilizacji zachodniej, 
to wysunięte przez niego propozycje nie zyskały ani aprobaty, ani nawet zaintere-
sowania ze strony Ligi Narodów. Rada Ligi jednoznacznie odrzuciła możliwość 
ingerencji w wewnętrzne sprawy Niemiec i wyznaczyła na stanowisko Wyso-
kiego Komisarza bardziej „posłusznego” następcę. Został nim Neill Malcolm, 
były brytyjski ofi cer wojskowy, który w wywiadzie prasowym oświadczył: „nie 
mam żadnej polityki, oprócz tej, która została wyznaczona przez Ligę i dotyczy 
uregulowania politycznego i prawnego statusu uchodźców. Nie ma to nic wspól-
nego z wewnętrzną polityką Niemiec”25.

Przyjęty przez Nansena model neutralności politycznej legł również u pod-
staw funkcjonowania organizacji UNHCR, która została powołana w celu roz-
wiązania problemu uchodźstwa po drugiej wojnie światowej. W Statucie urzędu 
wyraźnie zaznaczono, że działania Wysokiego Komisarza będą „całkowicie 

21 J. G. McDonald (1935), Letter of resignation of J. G. McDonald, High Commissioner 
for Refugees (Jewish and other) coming from Germany, adressed to the Secretary General of the 
League of Nations: with an annex containing an analysis of the measures in Germany against 
„Non-Aryans” and of their effects in creating refugees, December 27th 1935, London: Headley 
Brothers, s. ix.

22 Ibid.
23 Ibid., s. v–vi.
24 Ibid., s. x.
25 Cyt. za: A. D. Morse (1968), While Six Million Died: A Chronicle of American Apathy, New 

York: Random House, s. 198.
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pozbawione natury politycznej”26. Zimnowojenny ład międzynarodowy, trwa-
jący niemal przez połowę ubiegłego stulecia, nakazywał ścisłe trzymanie się 
tej reguły, co z kolei hamowało rozwój międzynarodowych mechanizmów na 
rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa. W tym kontekście nie zaskakuje fakt, że 
ukształtowany międzynarodowy reżim uchodźczy przybrał, jak już wyżej wspo-
mniano, charakter reaktywny (reactive), wychodźczocentryczny (exile-oriented) 
i uchodźcocentryczny (refugee-specifi c)27.

Światowy kryzys uchodźczy, który miał miejsce w latach 80., zmusił spo-
łeczność międzynarodową do zrewidowania poglądów na temat rozwiązania 
problemu uchodźstwa, przyczyniając się do podniesienia kwestii root cause na 
arenie międzynarodowej. Jak podają Aristide Zolberg et al. oraz Gil Loescher, 
debata dotycząca root cause została przeniesiona na szczebel międzynarodowy 
dopiero w 1980 r., gdy to rozpoczęła się burzliwa dyskusja w ramach Specjalnej 
Komisji Politycznej Zgromadzenia Ogólnego ONZ28. Dysputę tę, zainicjowaną 
przez Niemcy Zachodnie29, zapoczątkowało dostrzeżenie wyraźnej potrzeby 
zorganizowania odpowiednich form współpracy w celu zapobiegania masowemu 
uchodźstwu. W 1981 r. ukazała się pierwsza poświęcona tym zagadnieniom 
publikacja przygotowana pod auspicjami UNHCR przez byłego Wysokiego 
Komisarza ds. Uchodźców Sadruddina Aga Khana30. Kilka lat później na mocy 
Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego (UN.A/41/324) została powołana do życia 
grupa ekspertów, która wydała raport pt. Międzynarodowa współpraca na rzecz 
zapobiegania nowym falom uchodźców31. Poza systemem Narodów Zjednoczo-
nych w 1983 r. w celu zbudowania międzynarodowego konsensusu w sprawie 
wyeliminowania przyczyn uchodźstwa powołano Niezależną Komisję ds. Mię-
dzynarodowych Kwestii Humanitarnych32, która w 1986 r. wydała raport pt. 

26 Zob. art. 2, Statute of the Offi ce of the United Nations High Commissioner for Refugees, 
14 December 1950, UN General Assembly, A/RES/428(V), s. 8.

27 UNHCR (1995), The State of The World’s Refugees 1995: In Search of Solutions, Oxford 
University Press, http://www.unhcr.org/4a4c70859.html [data dostępu: luty 2012].

28 A. R. Zolberg, A. Suhrke, S. Aguayo (1989), Escape from violence. Confl ict and the Refugee 
Crisis in the Developing World, Oxford-New York: Oxford University Press, s. 258; G. Loescher 
(1989), Introduction: Refugees in International Relations, w: G. Loescher, L. Monahan (red.), Ref-
ugees and International Relations, New York: Oxford University Press, s. 18.

29 UN (1980), UN General Assembly Resolution 24/124, 11.12.1980.
30 S. Aga Khan (1981), Study on Human Rights and Massive Exoduses, United Nations, 

ECOSOC, E/CN.4/1503, 31.12.1981.
31 UN (1985), International Cooperation to Avert New Flows of Refugees, UN.A/41/324, 

13.05.1985.
32 Independent Commission on International Humanitarian Issues (ICIHI).
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Uchodźcy: dynamika przemieszczenia33. Oba wymienione wyżej raporty jedno-
znacznie stwierdzały konieczność wypracowania zaawansowanej i komplekso-
wej strategii zapobiegania kryzysom uchodźczym, która będzie wykorzystywała 
szeroki wachlarz metod, środków i instrumentów pozwalających na wyelimino-
wanie warunków, zmuszających ludzi do ucieczki oraz poszukiwania schronienia 
poza granicami własnego państwa. Prócz tego dostrzegały także nieodzowną 
potrzebę uskutecznienia polityki azylowej, pomocy humanitarnej oraz tradycyj-
nych rozwiązań problemu uchodźców, których liczba wciąż miała się zwiększać, 
a populacja coraz bardziej wzrastać. Wobec tego uznano, że niezbędne jest opra-
cowanie całościowego podejścia do kwestii uchodźstwa, gdyż ograniczenie się 
jedynie do eliminacji przyczyn, jeżeli w ogóle jest możliwe, nie zawsze będzie 
wystarczające, aby trwale i skutecznie rozwiązać ten problem.

Narzędzia podejścia root cause są bardzo zróżnicowane i obejmują swym 
zakresem wieloaspektowość stosunków międzynarodowych oraz polityki zagra-
nicznej, a ich wybór w dużym stopniu zależy od określonych w danej sytuacji 
przyczyn uchodźstwa. W literaturze przedmiotu środki podejścia root cause czę-
sto dzieli się na trzy grupy34. Do pierwszej zaliczane są te, które bezpośrednio 
dotykają przyczyn niedobrowolnych migracji, wśród nich należy wymienić pro-
mocję i monitoring praw człowieka, dyplomację prewencyjną, a także interwen-
cje militarne. Druga grupa zawiera w sobie takie środki, które są ukierunkowane 
na wyeliminowanie zarówno przyczyn uchodźstwa, jak i czynników sprawczych 
migracji dobrowolnych. Są nimi przede wszystkim wysiłki na rzecz wzmocnie-
nia prawa krajowego oraz instytucji państwowych. Środki z trzeciej grupy kon-
centrują się głównie na zmniejszeniu dobrowolnej migracji i jedynie pośrednio 
oddziaływają na wyeliminowanie przyczyn uchodźstwa. W tej grupie mieszczą 
się następujące narzędzia: pomoc rozwojowa, wsparcie gospodarcze (na przykład 
w formie preferencyjnych umów handlowych), rozpowszechnienie informacji 
i edukacji.

ROOT CAUSE A ZMIANY SPOŁECZNE

Zjawisko uchodźstwa, będące niedobrowolną formą migracji, towarzy-
szy ludzkości od zarania jej dziejów, w związku z czym można je uznać za 
immanentną część procesów ewolucji społecznej. Zarówno sami uchodźcy, jak 

33 ICIHI (1986), Refugees, Dynamics of Displacement. A report for the Independent Commis-
sion on International Humanitarian Issues, London: Zed Books.

34 Zob.: R. Rogers, E. Copeland (1993), Forced Migration: Policy Issues in the Post-Cold War 
World, Medford: Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, s. 33; J. Thorburn, Root 
Cause..., s. 123.
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i wydarzenia, które doprowadziły do ich zaistnienia, świadczą o tym, że opi-
sywane zjawisko jest naturalnym efektem ubocznym ewolucyjnych przemian 
społecznych. Idąc tym tropem rozumowania – jak trafnie podkreślają Zolberg et 
al. – wyeliminowanie przyczyn uchodźstwa jest pewnego rodzaju próbą przeciw-
stawienia się ewolucji oraz rozwojowi społecznemu35. Ponadto, jak dalej zazna-
czają uczeni, próby powstrzymania zmian mogą spowodować ukształtowanie się 
represyjnego porządku społecznego lub społecznej nierówności, co i tak osta-
tecznie doprowadzi do pojawienia się uchodźców36. W niektórych przypadkach 
bezwzględnie wprowadzane zmiany mogą stanowić ważny i nieodzowny krok na 
drodze do ukształtowania się sprawiedliwego porządku społecznego. W związku 
z powyższym, wojny i konfl ikty zbrojne toczone w imię narodowej liberalizacji 
mogą być pożądane i potrzebne, jak to miało miejsce w przypadku ruchów rewo-
lucyjnych w semifeudalnych społeczeństwach oraz okrutnego zwalczania reżi-
mów represyjnych i autorytarnych37. Przecież, jak słusznie zauważyli Zolberg et 
al., powołując się na pracę Barringtona Moore’a38, „nawet demokracja liberalna 
wzięła swój początek w warunkach przemian dokonanych przemocą”39. 

W świetle powyższych dociekań podejście root cause jest swoistą aprobatą 
represywnych i reakcyjnych reżimów, a jego zastosowanie stoi w opozycji do 
naturalnego procesu ewolucji społecznej. Ponadto, jak trafnie wykazała w swym 
artykule Sarah Spencer, próba powstrzymania imigracji może doprowadzić do 
katastrofalnych skutków także dla społeczeństw przyjmujących, gdyż bez migra-
cji mogą one zostać wyłączone z kulturowo-ewolucyjnego procesu rozwoju oraz 
przybrać postać statyczną40. Jednak dalsze rozważania dotyczące zależności 
podejścia root cause i procesu ewolucji społecznej pozwalają zauważyć, że zja-
wisko uchodźstwa obejmuje swoim zasięgiem nie tylko osoby, które w wyniku 
dobrowolnie podejmowanych działań ukierunkowanych przeciwko władzy pań-
stwowej były narażone na prześladowania z jej strony, wskutek czego zostały 
zmuszone do poszukiwania schronienia za granicą, lecz także osoby, które stały 
się uchodźcami z powodu postępowania rządu państwa zamieszkania lub pod-
miotów niepaństwowych za aprobatą władz państwowych albo z uwagi na ich 

35 A. R. Zolberg, A. Suhrke, S. Aguayo, Escape..., s. 262–263.
36 Ibid., s. 262.
37 Ibid., s. 263.
38 B. Moore (1967), Social Origins of Dictatorship and Democracy Lord and Peasant in the 

Making of the Modern World, Boston: Beacon Press.
39 A. R. Zolberg, A. Suhrke, S. Aguayo, Escape..., s. 262–263. 
40 S. Spencer (1994), Strangers and Citizens: A positive Approach to Migrants and Refugees, 

London: Rivers Oram Press.
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bezsilność41. Zastosowanie podejścia root cause w odniesieniu do pierwszej kate-
gorii osób może – zgodnie z uprzednio zreferowanymi rozważaniami – zakłócić 
proces ewolucji społecznej, natomiast w stosunku do drugiej kategorii wydaje 
się moralnym imperatywem wynikającym z idei humanitaryzmu i, w konse-
kwencji, obowiązkiem społeczności międzynarodowej. Innymi słowy, nadrzędny 
cel podejścia root cause powinien sprowadzać się nie do wsparcia represyjnych 
i autorytarnych reżimów czy do poparcia grup próbujących je obalić, lecz do 
działań ukierunkowanych na wyeliminowanie bądź zahamowanie przyczyn 
niedobrowolnej migracji niewinnych ludzi. Niemniej jednak wszelkie decyzje 
dotyczące zastosowania root cause muszą być poprzedzone wnikliwą analizą 
zarówno pojęcia sprawiedliwego i pożądanego rozwoju, jak i ewentualnych kon-
sekwencji, jakie mogą nastąpić w związku z zastosowaniem określonych strategii 
i działań.

PRAWA CZŁOWIEKA A ZASADA NIEINGERENCJI W KONTEKŚCIE 
PODEJŚCIA ROOT CAUSE

Chociaż założenie, że podejście root cause stanowi istotne ogniwo w proce-
sie rozwiązywania problemu uchodźstwa wydaje się dziś bezdyskusyjne, to nie 
wyklucza ono istnienia odmiennych poglądów i rozwijania argumentacji prze-
ciwnej stosowaniu tego podejścia. Zacięta dyskusja toczy się wokół zagadnień 
dotyczących relacji zachodzących pomiędzy prawami człowieka a zasadą niein-
gerencji w wewnętrzne sprawy obcego państwa, gdyż są to kluczowe, a zarazem 
bardzo kontrowersyjne aspekty stosunków międzynarodowych XX w. Z per-
spektywy podejścia root cause związek pomiędzy prawami człowieka a zasadą 
nieingerencji ma charakter immanentny, co wynika z samego założenia oma-
wianej koncepcji – najważniejszymi jej elementami są przecież z jednej strony 
powstrzymanie masowych przypadków naruszenia praw człowieka i zapobiega-
nie im, gdyż są głównymi przyczynami uchodźstwa, z drugiej natomiast brak 
zgody państwa pochodzenia uchodźców na ingerencję w jego sprawy wewnętrzne 
i w konsekwencji – charakter przymusowy. 

Krytyka przeciwników nawiązuje do realistycznej, a zatem państwowocen-
trycznej wizji rzeczywistości międzynarodowej opierającej się na przekonaniu, że 
stosowanie podejścia root cause stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami 
stosunków międzynarodowych, a mianowicie poszanowaniem suwerenności 
państwa i zasadą nieingerencji. Powyższe zasady, wywodzące się z postanowień 

41 L. Druke (1993), Preventive Action for Refugee Producing Situations, Frankfurt am Main: 
Peter Lang, s. 72.
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traktatu westfalskiego z 1648 r., gwarantują sprawne funkcjonowanie systemu 
międzynarodowego, w którym państwo jest głównym aktorem stosunków 
międzynarodowych, a jego suwerenność stanowi wartość absolutną. Państwo 
wyposażone jest w prawo do wyłącznej jurysdykcji na danym terytorium i nad 
zamieszkującą go ludnością, wskutek czego jednostka i jej prawa nie mogą być 
przedmiotem zależności między państwami. Wobec tego stosowanie podejścia 
root cause uderza w wyłączną, pełną i samodzielną kompetencję państwa pocho-
dzenia do sprawowania władzy nad zamieszkującą jego terytorium ludnością, 
a tym samym narusza zasady obecnego ładu międzynarodowego.

Przedstawione powyżej podejście negujące całkowicie rolę i znaczenie praw 
człowieka w polityce światowej ukazuje rzeczywistość międzynarodową w spo-
sób dość uproszczony. Państwowocentryczna wizja ignoruje bowiem dynamikę 
procesów zachodzących współcześnie na arenie międzynarodowej. Współza-
leżność, globalizacja i transgraniczność, stanowiące symbol nowego świata, 
nowej polityki i mechanizmów współdziałania, doprowadziły do przenikania 
środowiska międzynarodowego z jego ograniczeniami do środowiska wewnętrz-
nego państwa. Dlatego też coraz częściej suwerenność jest postrzegana jako 
wartość względna, niebędącą jedynym kryterium kształtowania i oceny stanu 
stosunków międzypaństwowych42. Państwa coraz częściej wchodzą w inte-
rakcję z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych, przyjmując na 
siebie różnorodne zobowiązania międzynarodowe, które w pewnym stopniu 
ograniczają ich swobodę działania. Wobec tego to, co należy do kompeten-
cji wewnętrznej państwa określone jest przez aktualny stan jego zobowiązań 
prawno międzynarodowych43. 

Prawo międzynarodowe wkracza dziś niemal we wszystkie obszary życia 
współczesnego państwa, włącznie z regulowaniem dziedzin, które do niedawna 
pozostawały w jego wyłącznej kompetencji44. Prawa człowieka w tym kontek-
ście są najbardziej trafnym przykładem: z chwilą włączenia praw człowieka 
w zakres kompetencji organów ONZ stały się one przedmiotem współpracy mię-
dzynarodowej. Proces uniwersalizacji i rozszerzenia kontroli międzynarodowej, 
a także towarzyszące mu systematyczne tworzenie struktur normatywnych oraz 
organizacyjnych (instytucjonalnych) ochrony praw człowieka doprowadziły do 
tego, że prawa człowieka przestały być wyłącznie wewnętrzną sprawą państw. 

42 T. Łoś-Nowak (1994), Suwerenność współczesnego państwa: recepcja czy rewizja idei?, 
w: B. Mrozek (red.), Historia. Polityka. Stosunki międzynarodowe. Księga Jubileuszowa na 65-le-
cie Profesora J. Kukułki, Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”, s. 97.

43 W. Góralczyk (1998), Prawo międzynarodowe publiczna w zarysie, Warszawa: Wydawnic-
two Prawnicze PWN, s. 125.

44 A. Wasilkowski (1996), Uczestnictwo w strukturach europejskich a suwerenność państ-
wowa, „Państwo i Prawo”, nr 4–5, s. 15–24.
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Było to rezultatem nie tylko wiążących państwa umów międzynarodowych, lecz 
także tworzenia się powszechnie uznawanych norm zwyczajowych45. Ponadto 
pewne kategorie praw człowieka, takie na przykład, jak zakaz ludobójstwa, zakaz 
niewolnictwa czy zakaz torturowania, uzyskały status imperatywnych norm 
prawa międzynarodowego (ius cogens)46. Władza państwa, która dopuszcza się 
okrucieństwa i prześladowania w stosunku do własnych obywateli, gwałci przy-
należne im fundamentalne prawa, wobec czego przedsięwzięcia tego państwa 
przestają być wyłączną jego sprawą, a stają się przedmiotem międzynarodowej 
troski. W związku z powyższym, dopóki polityka praw człowieka będzie się opie-
rała na zobowiązaniach prawa międzynarodowego, a zwłaszcza na bezwzględnie 
wiążących normach prawnych (ius cogens), nie będzie ona przejawem ingerencji 
w wewnętrzne sprawy obcego państwa.

ZAPEWNIENIE „PRAWA DO POZOSTANIA”: 
PROBLEM NATURY ETYCZNEJ

Rozumienie zależności istniejącej pomiędzy prawami człowieka a uchodź-
stwem wyłącznie według schematu: dzisiejsze naruszenie praw człowieka to 
jutrzejszy problem uchodźstwa traktować należy jako duże uproszczenie. Relacje 
zachodzące między tymi zjawiskami są zdecydowanie głębsze i wykraczają poza 
główny temat tego artykułu47. W tym miejscu natomiast warto zasygnalizować 
najbardziej istotne – zwłaszcza z perspektywy analizy podejścia root cause 
– powiązania między prawami człowieka a rozwiązaniem problemu uchodź-
stwa. Międzynarodowy reżim praw człowieka, ukształtowany po drugiej wojnie 
światowej, opiera się na szeregu międzynarodowych dokumentów prawnych. 
Powszechna deklaracja praw człowieka z 1948 r., będąca podstawą systemu 
ochrony praw człowieka na świecie, jako jedne z fundamentalnych praw jed-
nostki ludzkiej wymienia prawo do ubiegania się o azyl i korzystanie z niego 

45 J. Symonides, R. Bierzanek (2003), Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa: Lexis-
Nexis, s. 267; L. Łukaszuk (1996), Humanitaryzacja współczesnych stosunków międzynarodowych 
– z problemów teorii i praktyki, „Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju”, z. 3, 1994–1995, 
Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 103.

46 J. Donnelly (2002), Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca-London: Cor-
nell University Press, s. 234–235.

47 Szerzej na temat zależności pomiędzy prawami człowieka a uchodźstwem zob.: A. Bayef-
sky, J. Fitzpatrick (red.) (2008), Human Rights and Forced Displacement, Refugees and Human 
Rights. vol. 4, Hague: Martinus Nijhoff Publishers; G. Loescher, Refugees: a global human rights..., 
s. 233–259; B. Wierzbicki (1993), Sytuacja prawna uchodźcy w systemie międzynarodowej ochrony 
praw człowieka, Białystok: Wydawnictwo AG-RED, s. 10–16.
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w innym państwie w razie prześladowania48. Włączenie „prawa do azylu” do 
katalogu praw człowieka zmusiło państwa-strony do utworzenia określonych 
instrumentów, które zapewniałyby osobom uciekającym przed przemocą możli-
wość skorzystania z tego prawa w praktyce. 

Doprowadziło to do powstania międzynarodowego reżimu uchodźczego, któ-
rego fundament stanowi dziś, wspomniana już wcześniej, Konwencja genewska 
z 1951 r. oraz Protokół nowojorski z 1967 r. Tak rozumiany międzynarodowy 
reżim uchodźczy jest w pewnym sensie pochodną międzynarodowego reżimu 
praw człowieka49 i jest ukierunkowany w dużej mierze na zapewnienie ochrony 
osobom prześladowanym. Opisana tendencja w postrzeganiu międzynarodowego 
reżimu uchodźczego była widoczna do końca „epoki zimnowojennej”. W latach 
80. XX w. w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka coraz bar-
dziej wyraźne stawało się przesunięcie akcentu z „prawa do azylu”, tzn. „prawa 
do wyjazdu” na „prawo do powrotu” oraz „prawo do pozostania w miejscu 
zamieszkania”50, co z kolei pociągnęło za sobą zmianę paradygmatu postrzegania 
problemu uchodźstwa i jego rozwiązania; od tego momentu dominować zaczęła 
prewencyjna orientacja rozwiązania problemu, która ogniskuje swoją uwagę na 
państwach pochodzenia uchodźców. 

Taka zmiana percepcji kwestii uchodźstwa od razu wywołała kontrowersyjne 
pytanie natury etycznej: jak uzasadnić zastosowanie polityki prewencyjnej, tj. 
polityki, która jest ukierunkowana na zapobieganie odpływu uchodźców z pań-
stwa pochodzenia? Jeśli celem jej będzie na przykład zachowanie praw czło-
wieka, to zapewne w większości przypadków taka polityka zostanie uznana za 

48 Art. 14, Universal Declaration on Human Rights, 1948, w: I. Brownlie, G. Goodwin-Gill 
(red.) (2002), Basic Documents on Human Rights, Oxford-New York: Oxford University Press, 
s. 20.

49 W literaturze przedmiotu można również spotkać opinie przeciwne, podkreślające, że prawa 
uchodźczego nie da się wyprowadzić z systemu praw człowieka; zob. A. K. Lowenstein (1990), 
Symposium on International Human Rights Law, Yale Law School, 6–7 April 1990, „International 
Journal of Refugee Law”, Special Issue, September 1990, s. 3. Oprócz tego, jak zauważył Bog-
dan Wierzbicki (B. Wierzbicki, Sytuacja prawna..., s. 10–11) obecny jest także zupełnie odmienny 
kierunek myślenia, zgodnie z którym treść współczesnego prawa uchodźców determinuje nie hu-
manitaryzm czy ochrona praw człowieka, lecz kompromis między suwerennymi prerogatywami 
państw do kontroli imigracji a rzeczywistością, którą jest zjawisko przymusowego przemieszczania 
się uchodźców. Pogląd taki został przedstawiony przez J. C. Hathaway (1990), Reconsideration of 
the Underlying Premise of Refugee Law, „Harvard International Law Journal”, vol. 31, issue 1, 
s. 130 i n.

50 J. Hyndman (2000), Managing Displacement. Refugees and the Politics of Humanitarian-
ism, Minneapolis-London: University of Minnesota Press, s. 17; G. Loescher (2001), Protection 
and Humanitarian Action in the Post-Cold War Era, w: A. R. Zolberg, P. M. Benda (red.), Global 
Migrants, Global Refugees. Problems and Solutions, New York-Oxford: Berghahn Books, s. 172.
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właściwą i pożądaną51. Jeśli natomiast stanie się celem autotelicznym, tj. celem 
samym w sobie, to ilość przeciwników drastycznie wzrośnie, gdyż będzie to 
naruszało prawo jednostki do wyjazdu i poszukiwania azylu w innych państwach, 
nie zważając nawet na wyłączne prawo każdego państwa do samodzielnego okre-
ślania warunków wjazdu cudzoziemców na swoje terytorium. Normatywiści uza-
sadniają stosowanie podejścia root cause tylko w takim przypadku, gdy jego cel 
pozwala jednostkom na dokonanie samodzielnego wyboru odnośnie wyjazdu lub 
pozostania, przy czym szczególny nacisk położony zostaje na stworzenie warun-
ków do pozostania52. Innymi słowy, najważniejszy cel polityki prewencyjnej na 
rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa nie powinien sprowadzać się do tego, aby 
za wszelką cenę zatrzymać uchodźców na terytorium, gdzie mogliby być nara-
żeni na prześladowania i utratę życia, lecz do zagwarantowania im długotrwałej 
ochrony i bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania przed lub ewentualnie tuż 
po wystąpieniu warunków zmuszających ich do ucieczki53.

UNIWERSALIZM, REGIONALIZM I BILATERALIZM

Globalny charakter problemu uchodźstwa sugeruje, że jego rozwiązanie 
powinno przebiegać przede wszystkim na płaszczyźnie uniwersalnej przy zaan-
gażowaniu światowych środków politycznych, ekonomicznych i społecznych. 
Rozwiązanie problemu na płaszczyźnie uniwersalnej ma swoje niezaprzeczalne 
zalety, dlatego że przedsięwzięcia podejmowane w ramach organizacji międzyna-
rodowych są chętniej aprobowane przez członków społeczności międzynarodo-
wej, a wspólnotowy charakter przyjęcia procedur i norm pozwala minimalizować 
zarzuty o interweniowanie w sprawy wewnętrzne państw generujących uchodź-
ców. Jednakże funkcjonujący obecnie międzynarodowy reżim uchodźczy, któ-
rego podstawę stanowi normatywny konsensus wypracowany przez organizacje 
międzynarodowe, ma charakter reaktywny i mocną orientację wychodźczą54. 
Potwierdzeniem tego są chociażby postanowienia Konwencji dotyczącej statusu 
uchodźcy z 1951 r. i Protokołu nowojorskiego z 1967 r., które pełnią kluczową 
rolę w rozwiązaniu problemu uchodźstwa. Zgodnie z postanowieniami tych doku-
mentów warunkiem koniecznym do uzyskania statusu uchodźcy jest przebywanie 

51 G. Gilbert (1993), Root Cause and International Law: Refugee Flows in the 1990s’, „Neth-
erland Human Rights Quarterly”, vol. 11, issue 4, s. 414.

52 J. Thorburn, Root Cause..., s. 125.
53 G. Loescher, Beyond Charity…, s. 168.
54 G. Loescher, Protection…, s. 172.
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osoby wnioskującej o ochronę poza granicami państwa obywatelstwa55. Ponadto 
przedmiotem zainteresowania najbardziej wpływowej na arenie międzynarodo-
wej organizacji działającej na rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa – Urzędu 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) 
– są najczęściej również osoby, które przekroczyły granicę własnego państwa 
w celu poszukiwania schronienia w obawie przed prześladowaniem56. Wskazuje 
to na fakt, że podejmowane przez Urząd inicjatywy dotyczą w większości udzie-
lenia pomocy humanitarnej i ochrony międzynarodowej uchodźcom w państwach 
przyjmujących. W swojej pracy na rzecz uchodźców UNHCR ogniskuje działania 
wyłącznie na skutkach, a nie na przyczynach problemu, w związku z czym często 
nie jest w stanie spełniać – lub czyni to w bardzo ograniczony sposób – funkcji 
zapobiegawczych57. Tym samym znalezienia skutecznego i trwałego rozwiązania 
problemu uchodźstwa upatrywać należy nie tyle w zastosowaniu mechanizmów 
ochronnych, będących w ręku wspólnoty międzynarodowej (chociaż kroki te są 
oczywiście niezbędne), ile w przeformowaniu w taki sposób polityki wewnętrz-
nej państwa generującego uchodźców, aby zostały wyeliminowane lub przynaj-
mniej zahamowane przyczyny powodujące niedobrowolne migracje. Działania 
regionalne i bilateralne mają zdecydowanie większy potencjał prewencyjny, 
w związku z czym wydają się one bardziej skutecznym narzędziem niż działania 
multilateralne, jeżeli chodzi o sposobność wyeliminowania przyczyn uchodźstwa 
w państwach pochodzenia.

Należy mieć na uwadze, że zjawisko uchodźstwa jest nad wyraz złożone, 
a jego determinanty są zazwyczaj bardzo zróżnicowane, przy czym ich źródeł 
nie można szukać jedynie w obrębie jednego państwa czy nawet kontynentu, 
gdyż przypuszczalnie znajdują się w różnych regionach świata. Może to wskazy-
wać, że również środki służące do wyeliminowania tych przyczyn powinny być 
różnorakie, uwzględniające specyfi kę państwa czy obszaru, z którego pochodzą 
uchodźcy. Oznacza to, iż osiągnięcie globalnego celu – jakim jest rozwiązanie 
międzynarodowego problemu uchodźstwa – wymaga znalezienia poszczegól-
nych właściwych rozstrzygnięć lokalnych, opierających się na odrębnych stra-
tegiach, wypracowanych dla konkretnych państw bądź regionów generujących 

55 Zob. Art. 1, Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, w: I. Brownlie, G. Good-
win-Gill (red.) (2002), Basic Documents..., s. 113.

56 Urząd prowadzi również działania na rzecz przesiedleńców wewnętrznych (IDP – Internally 
Displaced Persons), jednak jego możliwości w stosunku do tej kategorii osób są bardzo ograniczo-
ne i w dużej mierze zależą od władz państw pochodzenia. Szerzej na temat działalności UNHCR 
na rzecz uchodźców wewnętrznych zob. D. Heidrich-Hamera (2005), Międzynarodowa ochrona 
uchodźców wewnętrznych: aspekty prawne i praktyka, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego.

57 G. Loescher, Protection…, s. 172.
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uchodźców58. Państwa znajdujące się w bezpośredniej bliskości krajów pocho-
dzenia uchodźców są najbardziej zainteresowane rozwiązaniem problemu, gdyż 
masowe ruchy uchodźcze niosą ze sobą olbrzymie zagrożenie dla ich bezpie-
czeństwa narodowego i stabilności wewnętrznej59. Uchodźcy są postrzegani 
przez państwa przyjmujące bardziej jako konsekwencja ofi cjalnych działań rządu 
państwa pochodzenia dążącego do wyeliminownia pewnych grup społecznych 
lub etnicznych aniżeli jako zwykłe ofi ary wojen, konfl iktów wewnętrznych czy 
łamania praw człowieka. Wpływa to bezpośrednio na politykę zagraniczną pań-
stwa przyjmującego, które między innymi w obronie własnego bezpieczeństwa 
narodowego zmuszone jest do podjęcia stanowczych kroków w celu minimaliza-
cji negatywnych dla siebie skutków kryzysu w państwie pochodzenia60. Ponadto 
współpraca z sąsiadującymi państwami schronienia i regionalnymi organizacjami 
jest najczęściej dla państw pochodzenia bardziej pożądanym rozwiązaniem niż 
tolerowanie bezpośredniej interwencji pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. 
Efektywność takiego podejścia wynika również z tego, że państwa sąsiadujące 
często lepiej rozumieją naturę lokalnych konfl iktów niż państwa spoza regionu 
czy organizacje międzynarodowe, a także w większym stopniu dostrzegają bez-
pośredni interes rozwiązania tego problemu61. 

Postęp technologiczny, a zwłaszcza rozwój środków transportu i infrastruk-
tury transportowej, jak również procesy globalizacyjne doprowadziły do tego, że 
rozwinięte państwa cywilizacji zachodniej coraz częściej były wybierane przez 
uchodźców jako docelowe miejsca schronienia. Gwałtowny wzrost liczby osób 
ubiegających się o status uchodźcy w państwach cywilizacji zachodniej w latach 
70–80. XX w. z jednej strony, a także kryzys naftowy w 1973 r. i związane z nim 
trudności ekonomiczne z drugiej, doprowadziły do powstania kryzysu uchodź-
czego, który przyniósł wiele negatywnych konsekwencji zarówno dla państw, 
jak i dla społeczeństw przyjmujących, między innymi w postaci pojawienia się 
nastrojów ksenofobicznych, rasistowskich i nacjonalistycznych62. W związku 

58 A. C. Helton (2003), The Price of Indifference. Refugees and Humanitarian Actions in the 
New Century, Oxford-New York: Oxford University Press, s. 16.

59 M. Weiner (1997), Bad Neighbors, Bad Neighborhoods. An Inquiry into the Cause of Ref-
ugee Flows, 1969–1992, w: R. Munz, M. Weiner (red.), Migration and Refugees. Migrants, Ref-
ugees, and Foreign Policy: U.S. and German Policies Toward Countries of Origin, vol. 2, Provi-
dence: Berghahn Books, s. 183; A. Betts (2009), Forced Migration and Global Politics, Chichester: 
Wiley-Blackwell, s. 61–79; A. Bolesta (2004), Protection from the Developing World: New Asylum 
and Immigration Policy in Europe, w: A. Bolesta (red.), Confl ict and Displacement. International 
Politics in the Developing World, Białystok: Libra, s. 136–137.

60 G. Loescher, Beyond Charity…, s. 18–19.
61 Ibid., s. 189–190.
62 G. Loescher, A. D. Loescher (1994), The Global Refugee Crisis. A reference Handbook, 

Santa Barbara-Denver-Oxford: ABC-CLIO, s. 12–13; B. Wierzbicki, Europejska..., s. 75.
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z powyższym, praktycznie wszystkie państwa rozwinięte zostały zaangażowane 
w starania mające na celu odnalezienie rozwiązania coraz bardziej narastają-
cego wówczas problemu uchodźstwa. Jednakże nawet najsilniejsze politycznie, 
gospodarczo i militarnie państwa nie są w stanie w warunkach globalizmu samo-
dzielnie zmierzyć się z nasilającymi się problemami transnarodowymi, zwłasz-
cza takimi jak terroryzm, nierówność społeczna, niedobrowolne migracje oraz 
zmiana klimatu63. 

Z uwagi na powyższe uwarunkowania państwa dążące do odnalezienia wyj-
ścia z zaistniałej trudnej sytuacji stosują w równej mierze formy dwustronne, 
jak i wielostronne. Wielostronne formy rozwiązania problemu – realizowane na 
poziomie uniwersalnym i regionalnym – legitymizują działania podejmowane 
wobec państw generujących uchodźców, natomiast formy dwustronne używane 
są do osiągania sprecyzowanych celów konkretnych państw, przez co postrze-
gane są jako bardziej efektywne. Formy bilateralne uznaje się za bardziej sku-
teczne między innymi ze względu na to, że w stosunkach dwustronnych o wiele 
łatwiej jest użyć środków, które byłyby nie do zaakceptowania na forum organi-
zacji międzynarodowych64. W praktyce jednak działania państw wobec problemu 
uchodźstwa rzadko mają altruistyczny charakter humanitarny. Podejście root 
cause jest wplecione w gęstą sieć interesów państw oraz interakcji zachodzących 
w anarchicznym środowisku międzynarodowym, wskutek czego odpowiedź 
państw na problem uchodźstwa ciągle balansuje między humanitaryzmem 
a pragmatyzmem.

ROOT CAUSE W POLITYCE ZAGRANICZNEJ PAŃSTW: 
HUMANITARYZM VS PRAGMATYZM

Ochrona i pomoc we współczesnym świecie wciąż są bardzo mocno powią-
zane z myślą humanitarną uznającą człowieka za wyższą wartość oraz stawiającą 
silny akcent na unikanie ludzkiego cierpienia. Katalizatorem – mającym ogromny 
wpływ na rozpowszechnianie idei humanitarnych – jest niewątpliwie, do dziś 
odczuwany przez całą ludzkość, olbrzymi wstrząs wywołany w ubiegłym stu-
leciu przez liczne przypadki wojen międzypaństwowych, zbrojnych konfl iktów 
wewnętrznych, ludobójstwa oraz łamania praw człowieka. Działania humanitarne 

63 S. Benz, A. Hasenclever (2011), ‘Global’ Governance of Forced Migration, w: A. Betts, 
G. Loescher (red.), Refugees in International Relations, Oxford-New York: Oxford University 
Press, s. 186.

64 A. Domagała (2006), Prawa człowieka w polityce zagranicznej państw, w: A. Florczak, 
B. Bolechow (red.), Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe, Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, s. 265.
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stały się pewnego rodzaju moralnym imperatywem, zwłaszcza w odniesieniu 
do problemu uchodźstwa, który jest wytworem najgorszych ludzkich instynk-
tów – pragnienia dominacji jednych osób nad innymi65. Większość agencji oraz 
organizacji humanitarnych, a nawet państw deklaruje, iż akcje humanitarne są 
moralnym obowiązkiem na rzecz osób znajdujących się w potrzebie66. Dopóki 
rozwiązanie problemu uchodźstwa opierało się na „zorientowanym na uchodź-
ców” (exile oriented) reżimie międzynarodowym, nie było żadnych pytań co 
do „słusznych” (humanitarnych) intencji podejmowanych działań, ponieważ 
były one niejako wkalkulowane w samą ideę. Radykalna zmiana nastąpiła wraz 
z rozpoczęciem stosowania podejścia root cause korzystającego z metod inter-
wencyjnych – od sankcji dyplomatycznych i ekonomicznych począwszy, a na 
interwencji militarnej skończywszy. Od tego momentu pytanie o cele, intencje 
i motywy stało się pytaniem fundamentalnym. 

W literaturze przedmiotu strategie humanitarne często są dzielone na apo-
lityczne i polityczne. W odróżnieniu od strategii politycznych intencją akcji 
apolitycznych nie jest zmiana porządku władzy, który hipotetycznie jest przy-
czyną cierpienia67. Do apolitycznych akcji humanitarnych zalicza się doraźną 
krótkoterminową pomoc osobom (również na terenie państwa konfl iktu), których 
życie jest narażone na niebezpieczeństwo, a także działania ukierunkowane na 
zmniejszenie negatywnych konsekwencji zaistniałej sytuacji kryzysowej. Z kolei 
polityczny humanitaryzm stosuje środki, których głównym celem jest osiągnięcie 
stabilnego politycznego porozumienia umożliwiającego powstrzymanie przypad-
ków naruszenia praw człowieka lub zapobieżenie tym przypadkom, jak również 
środki, które są ukierunkowane na wyeliminowanie przyczyn konfl iktu oraz pro-
mocję bardziej pokojowego i stabilnego polityczno-gospodarczego systemu wła-
dzy68. Podejście root cause obejmuje zarówno apolityczne, jak i polityczne akcje 
humanitarne, przy czym wyraźnie dominują te ostatnie. Warto jednak zauważyć, 
iż zastosowanie nawet najbardziej – jak by się mogło wydawać – apolitycznych 
środków humanitarnych przez państwo goszczące, jest przecież zawsze potwier-
dzeniem tego, że władza państwa pochodzenia naruszyła zasadę praworządno-
ści i że takie działania nie mogą być tolerowane69. Państwo udzielające takiej 

65 A. C. Helton, The Price..., s. 7, 120.
66 M. Barnett, J. Snyder (2008), The Grand Strategies of Humanitarianism, w: M. Barnett, 

T. Weiss (red.), Humanitarianism in Question: Politics, Power, Ethics, Ithaca-London: Cornell Uni-
versity Press, s. 143.

67 J. Snyder (2011), Realism, Refugees, and Strategies of Humanitarianism, w: A. Betts, 
G. Loescher (red.), Refugees..., s. 39.

68 Ibid., s. 40.
69 E. Haddad (2008), The Refugee in International Society: Between Sovereigns, Cambridge 

Studies in International Relations, New York: Cambridge University Press, s. 3.
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pomocy staje się swoistego rodzaju sędzią stającym pomiędzy obcym państwem 
a jednym z jego podmiotów, w związku z czym takie przedsięwzięcia humani-
tarne można uznać za ingerencję w wewnętrzne sprawy obcego państwa70. Nie 
istnieje zatem czyste apolityczne rozwiązanie politycznie nacechowanego pro-
blemu uchodźstwa.

Jak słusznie zauważyła Sadako Ogata, pełniąca funkcję Wysokiego Komi-
sarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w latach 1991–2001, problem 
uchodźstwa w swej istocie jest problemem politycznym, w związku z czym 
jego rozwiązanie musi się opierać na środkach politycznych. Ogata zwróciła 
również uwagę, że akcje humanitarne mogą tworzyć jedynie pozytywne podłoże 
dla akcji politycznych, ale same nigdy nie rozwiążą problemu uchodźstwa71. 
Humanitaryzm staje się coraz bardziej upolitycznionym procesem balansującym 
między potrzebami uchodźców i innych niedobrowolnych migrantów a interesem 
narodowym suwerennych państw72. Wzrost znaczenia problematyki dotyczącej 
uchodźstwa w retoryce i praktyce polityki zagranicznej państw w ciągu ostat-
nich dziesięcioleci jest niezaprzeczalny. Trzeba jednak pamiętać, że rozwiąza-
nie problemu uchodźstwa jest co prawda ważnym celem polityki zagranicznej 
państw, ale mimo wszystko celem fragmentarycznym. Przypadki, w których 
państwa podejmują altruistyczne, humanitarne działania, a także zaniedbują 
czy poświęcają inne interesy w imię rozwiązania problemu uchodźstwa, należą 
do rzadkości73. Potwierdzeniem tego są pytania retoryczne, które stawia Pierre 
Sané, były sekretarz Amnesty International, w kontekście kryzysów w Kosowie 
i Timorze Wschodnim74: Jeśli państwa kierują się poczuciem sprawiedliwości, 
to dlaczego dopuszczają sytuacje rażących niesprawiedliwości? Jeśli powołują 
się na uniwersalne wartości, to dlaczego są tak selektywne w wyborze miejsc 
i celów interwencji? Jeśli powoduje nimi przywiązanie do pokoju, to dlaczego 
podsycają konfl ikty poprzez sprzedaż broni ich stronom? Jeśli mają na względzie 
prawa człowieka, to dlaczego odsyłają uchodźców do zagrożonych regionów? 
Powyższe pytania prowadzą do konkluzji, iż w dzisiejszych czasach obiektywny 
wymiar humanitarny w sensie etycznym ma w gruncie rzeczy tylko sama przy-
czyna zastosowania środków podejścia root cause. Natomiast decyzja dotycząca 
użycia tych środków, zwłaszcza interwencji humanitarnej, oparta jest w dużej 

70 M. Price, Rethinking..., s. 37.
71 S. Ogata (2005), Turbulent Decade. Confronting the Refugee Crisis of the 1990s, New 

York-London: W. W. Norton and Company, s. 25.
72 J. Hyndman, Managing..., s. 3.
73 J. Snyder, Realism..., s. 33–35.
74 P. Sané, Foreword, w: Amnesty International Report 2000, http://www.amnesty.org/en/li-

brary/asset/POL10/001/2000/en/20799676-dfca-11dd-8e17-69926d493233/pol100012000en.pdf 
[data dostępu: luty 2012].



45Podejście root cause jako rozwiązanie problemu uchodźstwa...

mierze na kryteriach subiektywnych bezpośrednio uzależnionych od czynników 
politycznych, ekonomicznych, prawnych, militarnych i innych75. 

Powyższe twierdzenie świadczy o tym, że założenia realistyczne wciąż 
dominują w procesie kreowania polityki zagranicznej państw wobec problemu 
uchodźstwa, wskutek czego wykorzystanie podejścia root cause często okazuje 
się sprzeczne z realizacją kluczowych dla państwa interesów. Decyzja o zasto-
sowaniu podejścia root cause zapada najczęściej wówczas, gdy przewidywane 
koszty jego realizacji są względnie niskie w porównaniu z prognozowanym 
zagrożeniem stabilności państwowej, które może powstać w wyniku masowego 
uchodźstwa. Przedstawione refl eksje prowadzą do wniosku, że chociaż polityka 
zapobiegania niedobrowolnym migracjom znalazła trwałe miejsce w polityce 
zagranicznej państw (zwłaszcza rozwiniętych państw cywilizacji zachodniej), 
to wciąż jednak rzadko występuje wbrew innym interesom narodowym. Biorąc 
pod uwagę fakt, że państwa znacznie skuteczniej mogą stosować środki prewen-
cyjne w celu rozwiązania problemu uchodźstwa niż organizacje międzynarodowe 
i regionalne, to opisana wyżej sytuacja prowadzi do zahamowania postępu w roz-
wiązywaniu problemu uchodźstwa na świecie.

ZAKOŃCZENIE

Podejście root cause wydaje się szczególnie skutecznym, a jednocześnie nie-
zwykle złożonym narzędziem rozwiązania problemu uchodźstwa, które wywo-
łuje burzliwe i trudne do rozstrzygnięcia dyskusje zarówno wśród naukowców, 
jak i wśród polityków. Rozważania zawarte w niniejszym artykule pozwalają 
wyraźnie stwierdzić, że podejście root cause nie jest sprzeczne z ewolucją spo-
łeczną, ponieważ jego zastosowanie jest wymierzone w działania rządu państwa 
zamieszkania lub podmiotów niepaństwowych, które nagminnie naruszają prawa 
obywateli i są przyczyną uchodźstwa. W świetle zagadnień dopuszczalności sto-
sowania podejścia root cause największe kontrowersje budzi zasada nieingerencji 
w sprawy wewnętrzne suwerennego państwa. Jednakże argumenty zwolenników 
realistycznej i państwowocentrycznej wizji stosunków międzynarodowych nie 
wytrzymują krytyki.

Po pierwsze, jak słusznie zauważył były sekretarz generalny ONZ Boutros 
Boutros-Ghali, czas absolutnej i pełnej suwerenności minął76. Suwerenność nie 

75 J. Zajadło (2005), Dylematy humanitarnej interwencji. Historia-Etyka-Polityka-Prawo, 
Gdańsk: Arche, s. 244.

76 J. Camilleri (2008), Sovereignty Discourse and Practice – Past and Future, w: T. Jacobsen, 
C. Sampford, R. C. Thakur (red.), Re-Envisioning Sovereignty: The End of Westphalia?, Hamp-
shire: Ashgate Publishing Limited, s. 44.
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jest dalej aksjomatem międzynarodowego systemu westfalskiego i nie jest per 
se normatywną koncepcją w prawie międzynarodowym. Po drugie, gwałtowny 
rozwój prawa międzynarodowego w zakresie praw człowieka doprowadził do 
tego, że przestały one być uznawane za wyłącznie wewnętrzną kwestię państwa, 
lecz stały się a matter of international concern. Jednakże międzynarodowy reżim 
uchodźczy, którego podstawę stanowi normatywny konsensus wypracowany 
przez organizacje międzynarodowe, opiera się w dużej mierze na mechanizmach 
ochronnych, wskutek czego nie jest w stanie spełniać funkcji zapobiegawczych. 
Państwa, chociaż mają znacznie większy potencjał w skutecznym oddziaływaniu 
na sytuację praw człowieka i zastosowaniu metod prewencyjnych, wciąż niestety 
kierują się założeniami realistycznymi w procesie kreowania polityki zagra-
nicznej wobec problemu uchodźstwa, w związku z czym zastosowanie podej-
ścia root cause często okazuje się sprzeczne z realizacją kluczowych interesów 
narodowych. 

Należy jednak mieć na uwadze, że poza interesami narodowymi suweren-
nych państw istnieją interesy ponadnarodowe wspólnoty ludzkiej (w ich obrę-
bie wymienić należy między innymi prawa człowieka) i, jak wskazuje sama ich 
nazwa, „stoją” one ponad tymi pierwszymi77. Tak długo, jak państwa nie zasto-
sują się do imperatywów moralnych, a także dopóki rządy państw będą kierowały 
się realistycznym i państwowocentrycznym podejściem do kwestii praw czło-
wieka, człowiek nie będzie traktowany jako wartość najwyższa i nie stanie się 
przedmiotem rzeczywistej ochrony społeczności międzynarodowej. Nadrzędnym 
celem root cause jest wyeliminowanie przypadków naruszenia praw człowieka 
i podstawowych wolności, które doprowadzają do pojawienia się uchodźców. 
Jest to przecież warunek konieczny utrzymania międzynarodowego pokoju i bez-
pieczeństwa, a to z kolei umożliwia istnienie państw i pozwala im na korzysta-
nie z pełni praw suwerennych, a ich poddanym – z pełni praw i podstawowych 
wolności człowieka. Oznacza to, że w długofalowej perspektywie podejście root 
cause nie stoi w sprzeczności z interesem narodowym suwerennych państw, 
gdyż wartość potencjalnych korzyści (jakimi są m.in. bezpieczeństwo i pokój) 
zdecydowanie przewyższa wartość niezbędnych do zastosowania tego podejścia 
kosztów. Wniosek taki pozwala stwierdzić, że podejście root cause ma olbrzymi 
potencjał do bycia niezwykle skutecznym narzędziem, a nawet fundamentem 
współczesnych działań podejmowanych na rzecz rozwiązania problemu uchodź-
stwa w świecie.

Autor w pełni zdaje sobie sprawę, iż przeanalizowane w niniejszym artykule 
czynniki, będące źródłem wielu teoretycznych i praktycznych trudności, nie sta-

77 A. Szpak (2005), Interwencja humanitarna – aspekt prawny, Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, s. 76.
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nowią zamkniętego zbioru zagadnień, mających wpływ na postrzeganie podejścia 
root cause. Celowo zostały pominięte kwestie dotyczące wpływu poszczególnych 
strategii prewencyjnych – zwłaszcza o charakterze negatywnym – na zjawisko 
uchodźstwa, gdyż zagadnienia te wymagają przeprowadzenia odrębnych badań. 
Ponadto ciągłe dynamiczne zmiany warunków środowiska międzynarodowego 
uniemożliwiają przeprowadzenie całościowej i kompletnie pragmatycznej analizy 
podejścia root cause. Oznacza to, że bardziej zaawansowane poznanie fragmentu 
rzeczywistości społecznej, dotyczącego mechanizmu rozwiązania problemu 
uchodźstwa za pomocą strategii root cause, wymaga prowadzenia systematycz-
nych wnikliwych badań.

Intensywne badania omawianej w niniejszym artykule problematyki oraz 
aktualna, fachowa literatura w tym zakresie są niezbędnym warunkiem na dro-
dze do znalezienia skutecznych 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 przy-
chodzi mu zmierzyć się z zadaniami stawianymi przez Unię Europejską w zakre-
sie wypracowania oraz dostosowania zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej 
polityki wobec problemu uchodźstwa. 
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