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Migracijos priežastys

Nuo saugumo, demografijos ir žmogaus teisių iki skurdo ir klimato pokyčių – sužinokite 
daugiau apie pagrindines migracijos priežastis.

. ©Ajdin Kamber/AdobeStock

„Eurostat“ duomenimis, 2021 m. sausio 1 d. bendras ES gyvenusių ne ES piliečių skaičius buvo 
23,7 mln. Tai sudaro 5,3 proc. ES gyventojų. 
 
Skaitykite daugiau apie migraciją į Europą. 
 

Kas yra migracija?
Migracija – tai žmonių judėjimas iš vienos vietos į kitą, norint pakeisti gyvenamąją vietą. 
Migracija gali būti savanoriška arba priverstinė ir gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, įskaitant 
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ekonomines, aplinkos ir socialines problemas. 
 

Migracijos priežastys
 
Socialiniai ir politiniai veiksniai
Persekiojimo dėl etninių, religinių, rasinių, politinių ir kultūrinių priežasčių aukos dažnai yra 
priverstos palikti savo šalį. Migraciją gali sukelti karas, ginkluotas konfliktas ar jo grėsmė, 
pabėgėliams dažnai grasina jų pačių vyriausybės. Pabėgusiems dėl ginkluotų konfliktų ar 
žmogaus teisių pažeidimų paprastai teikiama humanitarinė pagalba. Jie dažnai apsigyvena 
artimiausioje saugioje šalyje, kurioje dėl humanitarinių priežasčių galima priimti pabėgėlius.

Pastaraisiais metais į ES atvyko daug pabėgėlių, kurie buvo priversti palikti namus dėl 
terorizmo, karo ar jų vyriausybių grasinimų. 2022 m. ES prieglobstis buvo suteiktas 384 245 
žmonėms. Daugiau kaip ketvirtadalis prieglobsčio prašytojų atvyko iš karo nuniokotos Sirijos, 
taip pat Afganistano ir Venesuelos. 
 

Demografiniai ir ekonominiai veiksniai
Demografiniai veiksniai lemia, ar visuomenė didėja, ar mažėja, sensta ar jaunėja, o tai turi 
įtakos šalies ekonomikai, įsidarbinimo galimybėms.

Migracija dėl demografinių ar ekonominių priežasčių yra daugiausia susijusi su šalies nedarbo 
lygiu, darbuotojų teisėmis, darbo sąlygų užtikrinimu ir valstybės ekonomikos būkle. Dažniausiai 
žmonės persikelia į kitą šalį tikėdamiesi didesnių atlyginimų, išsilavinimo galimybių ar 
aukštesnės gyvenimo kokybės.

Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, 2019 m. 169 mln. žmonių pasaulyje persikėlė 
dirbti į kitą šalį. Jie sudarė daugiau nei du trečdalius migrantų. Didžioji dalis jų įsikūrė stiprią 
ekonomiką turinčiose ir didesnes pajamas užtikrinančiose šalyse. 
 

Aplinkos faktoriai
Klimato kaita visada buvo pagrindinė migracijos varomoji jėga – žmonėms teko bėgti nuo 
stichinių nelaimių, tokių kaip potvyniai, uraganai ir žemės drebėjimai. Numatoma, kad dėl 
klimato pokyčių ateityje padaugės nelaimių, o tai privers išsikraustyti dar daugiau žmonių.

Konkretų mastą sunku nustatyti, tačiau manoma, kad iki 2050 m. skaičiai gali svyruoti nuo 25 
mln. iki 1 mlrd. 
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Kokių sprendimų imasi ES?
 
Geresnės darbo sąlygos migravusiems darbuotojams
Europos Sąjunga skatina legalią migraciją siekdama išspręsti darbo jėgos trūkumo problemą, 
užpildyti įgūdžių spragas ir paskatinti ekonomikos augimą. Žemiau yra pateikti keli sprendimo 
būdai.

ES mėlynoji kortelė: leidimas, suteikiantis teisę ne ES piliečiams dirbti ir gyventi ES 
šalyje, jei jie turi išsilavinimą arba lygiavertę kvalifikaciją, ir darbo pasiūlymą, 
atitinkantį minimalią darbo užmokesčio ribą.

• 

Vienas leidimas: leidimas, išduodamas ES šalyje iki dviejų metų, skirtas dirbti ir 
gyventi toje ES šalyje.

• 

ES ilgalaikio gyventojo statusas: leidžia žmonėms iš ES nepriklausančių šalių likti, 
dirbti ir laisvai judėti ES neribotą laiką.

• 

 
Skaitykite daugiau apie darbo galimybių ES gerinimą. 
 

Naujas ES migracijos paktas
Efektyvus migracijos valdymas, taisyklės dėl prieglobsčio prašytojų ir išorrės sienų apsauga 
daugelį metų buvo ES prioritetas. Europos Komisija planuoja pristatyti naują migracijos ir 
prieglobsčio paketą šiais metais. Parlamentas pasiūlė iš naujo peržiūrėti ES prieglobsčio 
taisykles, kad būtų užtikrintas solidarumas ir teisingesnis atsakomybės pasidalijimas.

2023 m. balandį EP priėmė savo poziciją dėl naujo migracijos ir prieglobsčio pakto ir dabar 
pradės derybas su ES šalimis, siekiant jas užbaigti iki 2024 m. vasario. Šiuo paktu siekiama 
pakeisti ir patobulinti dabartines procedūras užtikrinant bendrą atsakomybę ir solidarumą. Tai 
yra naujas Prieglobsčio ir migracijos valdymo reglamentas pakeisiantis Dublino reglamentą. 
Naujajame pakte didelis dėmesys skiriamas patobulintam sienų valdymui ir prieglobsčio 
pasienyje prašančių asmenų priėmimo procedūroms, taip pat naujam privalomam patikrinimui 
prieš atvykstant, siekiant sparčiau nustatyti prašytojo statusą jam atvykus. Naujoji sistema 
grindžiama savanorišku bendradarbiavimu ir lanksčiomis paramos formomis. 
 
Skaitykite daugiau apie ES atsaką į migracijos iššūkį. 
 

Daugiau apie migraciją Europoje:
Migrantų krizė Europoje• 
Migracija ir prieglobstis: faktai ir skaičiai• 

Papildoma informacija
EP Tyrimų tarnybos analizė
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