
 
Azyl i migracja  w UE: fakty i liczby
 
Kryzysy takie jak pandemia czy działania wojenne Rosji wpływają na migrację w UE.
Najnowsze dane znajdziesz na naszej infografice.
 

Ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią spowolniły migrację, ale w 2021 r. znowu
zaczęła rosnąć. Ostatnie wzrosty są częściowo spowodowane wojną Rosji z Ukrainą, a zmiany
klimatyczne mogą mieć wpływ na migrację w przyszłości.
 
Niedociągnięcia unijnego systemu azylowego ujawnione przez przybycie do Europy ponad
miliona osób ubiegających się o azyl i migrantów w 2015 r. nadal istnieją. We wrześniu 2020 r.
Komisja Europejska przedstawiła pakt o migracji i azylu i Parlament pracuje nad stworzeniem
sprawiedliwszej i skuteczniejszej europejskiej polityki azylowej.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_pl


Poniżej przedstawiamy istotne dane na temat migracji w Europie, definicje migrantów,
informacje na temat działań podejmowanych przez UE w celu zaradzenia obecnej sytuacji oraz
poniesionych z tego tytułu kosztów.
 
 
 
Definicje: Kim jest uchodźca? Kim jest azylant? 
Azylant to osoba, która złożyła oficjalny wniosek o udzielenie azylu w innym państwie,
ponieważ obawia się, że w ojczyźnie jej życiu zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie obywatele
państw trzecich muszą złożyć wniosek o objęcie ochroną w pierwszym kraju UE, do którego
przybędą. Złożenie wniosku jest równoznaczne z uzyskaniem przez nich statusu osoby
ubiegającej się o azyl (azylanta). Status uchodźcy lub inną formę ochrony międzynarodowej
uzyskują dopiero w następstwie pozytywnej decyzji organów krajowych.
 
 
Uchodźca to osoba, która żywi uzasadnione obawy, że w ojczyźnie może być prześladowana z
powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do konkretnej
grupy społecznej i jej status został uznany przez państwo udzielające jej schronienia. W UE
wytyczne dotyczące przyznawania ochrony międzynarodowej osobom, które jej potrzebują,
określone zostały w dyrektywie w sprawie kwalifikowania. W marcu 2022 r. Parlament poparł
uruchomienie dyrektywy o ochronie tymczasowej po raz pierwszy od jej wejścia w życie w 2001
r., aby zapewnić natychmiastową ochronę osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną.
 
 
 
Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej o przyczynach migracji.
 
Decyzje o przyznaniu azylu w UE 
W 2021 r. w UE złożono 632 315 wniosków o azyl, o 33,8% mniej niż w 2020 roku. Oznacza to,
że wracamy do liczb sprzed pandemii. W 2019 r. złożonych zostało 744 810 wniosków,
znacznie mniej niż ponad milion wniosków zarejestrowanych w 2015 i 2016 roku.
 
Szczególnie duży wzrost w 2021 r. odnotowano w Bułgarii (212%), Polsce (179,9%) i Austrii
(170,3%). Liczby spadły na Węgrzech (65,2%), Malcie (38,9%), w Grecji (30%), Hiszpanii
(26,2%), Finlandii (20,8%) i Szwecji (13,7%).
 
Osoby ubiegające się o azyl po raz pierwszy w 2021 r. pochodziły głównie z Syrii (ponad 98 800
osób, czyli 18% wniosków), Afganistanu (83 700, czyli 16%) i Iraku (około 26 000, czyli 5%).
 
Wojna w Ukrainie spowodowała nowy napływ
migrantów do Europy 
Rosyjska inwazja na Ukrainę zmusiła tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów. Według
UNHCR, od początku wojny, odnotowano ponad 8,8 miliona przejść granicznych z Ukrainy.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20170629STO78632/migracja-w-europie
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220227IPR24205/inwazja-na-ukraine-poslowie-wzywaja-do-ostrzejszej-reakcji-wobec-rosji
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220227IPR24205/inwazja-na-ukraine-poslowie-wzywaja-do-ostrzejszej-reakcji-wobec-rosji
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/migracja/20200624STO81906
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza/default/table?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/world/20220324STO26151/odpowiedz-ue-na-kryzys-uchodzczy-w-ukrainie
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine


Wmarcu 2022 r. 73 850 osób po raz pierwszy ubiegających się o azyl złożyło wniosek o
ochronę międzynarodową, o 115% więcej niż w marcu 2021 r., co wynika głównie z konfliktu na
Ukrainie.
 
Ukraińcy byli początkowo przyjmowani przez sąsiednie kraje, głównie Polskę, Rumunię, Węgry,
Słowację, Czechy i Mołdawię. Według Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Frontex, od lutego do czerwca do domu wróciło ponad 2,5 mln Ukraińców.
 
W latach 2015 i 2016 wykryto ponad 2,3 mln przypadków nielegalnego przekraczania granicy.
Całkowita liczba niedozwolonych przekroczeń zewnętrznych granic UE w 2021 r. wyniosła 200
000 - najwyższy wynik od 2017 roku. Liczba wykrytych przekroczeń wzrosła na wszystkich
trasach nielegalnej migracji w latach 2020-2021, z wyjątkiem wschodniej części Morza
Śródziemnego, gdzie liczba ta spadła do 13 184 z 15 980 w 2020 r. i z 52 169 w 2019 roku.
 
Przeprawa przez Morze Śródziemne nadal jest śmiertelnie niebezpieczna - w 2021 r. zginęło
lub zaginęło 1500 osób; rok wcześniej były to 1754 osoby. Liczba nielegalnych przepraw
szlakiem środkowośródziemnomorskim (do Włoch i na Maltę) prawie podwoiła się w okresie
styczeń-wrzesień 2021, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (ponad 48 800, w
porównaniu do 25 400).
 
Większość nowo przybyłych osób pochodzi z Ukrainy. Inne osoby pochodzą z krajów, w których
jest spowolnienie gospodarcze. Prawdopodobnie do tego trendu przyczyni się również spadek
globalnych przekazów pieniężnych. Dopóki nie zacznie się ożywienie gospodarcze, słabe
perspektywy zatrudnienia i opieki zdrowotnej w kraju pochodzenia będą skłaniać do przyjazdów
do UE.
 
Fundusze UE na migrację 
Migracja stanowi priorytet UE już od wielu lat. Podjęto szereg działań w celu zarządzania
przepływami migracyjnymi oraz usprawnienia systemu azylowego.
 
W następstwie zwiększonego napływu osób ubiegających się o azyl w 2015 r., UE znacznie
zwiększyła finansowanie polityki w zakresie migracji, azylu i integracji. W wieloletnim budżecie
UE na lata 2021–2017 na migrację i zarządzanie granicami przeznaczono 22,7 mld euro (w
cenach z 2018 r.), w porównaniu do 10 mld euro na migrację i azyl w poprzednim wieloletnim
budżęcie (na lata 2014–2020).
 
 
 
Dowiedz się więcej o działaniach UE w kwestii migracji.
 
Uchodźcy na świecie 
Globalna liczba osób uciekających przed prześladowaniami, konfliktami i przemocą osiągnęła
89,3 miliona. Ok. 36,5% migrantów na świecie to dzieci.
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1%20
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1%20
https://frontex.europa.eu/
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/more-people-continue-to-return-to-ukraine-UjZVYP
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127608
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/migracja/20170629STO78629
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=While%20a%20full%20picture%20is,80%20million%20at%20mid%2D2020


Państwa przyjmujące największą liczbę uchodźców to Turcja, Kolumbia, Pakistan, Uganda i
Niemcy. Tylko 17% uchodźców na świecie przebywa w krajach rozwiniętych.
 
Zapoznaj się z danymi UNHCR dotyczące liczby uchodźców w krajach UE.
 
Więcej informacji
Nowy pakt Komisji Europejskiej w sprawie migracji i azylu [EN]
Fakty i liczby o migracji w Europie
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https://www.unhcr.org/globaltrends
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)694210
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_pl.pdf

