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ABSTRACT: Rising sea level and wasteful desertification are considered the most significant 
consequences of climate change, which may affect the everyday life of many citizens of our 
planet in the near future. Despite the alarming reports rising sea level to this date has not been 
a major social problem. Economic loses and displacements associated with natural disasters 
are definitely more visible global problems. The aim of this article is dilemnas of the public 
international law and intergovernmanetal cooperation associated with rising sea level. Opening 
deliberations are focused on the brief analysis of potential scale of rising sea level in the future. 
Next part highlights the existing gaps in public international law, hindering response to the 
potential threats. The particularly discussed problems are controvercies over responsibility for 
irreversible climate change. According to the AOSIS states well-developed countries such as 
the U.S. playing the role of so-called environmental agressors. The article devotes much 
attention to the impact of climatic deterritorialization of the country to the continuity of state and 
connected international law institutions (e.g. citizenship). I present the most significant points of 
view concerning the measures of legal protection of persons forced to leave their country as a 
result of climate change. 

KEY WORDS: Climate change, Sea level rise, Public international law, Human rights, International 
migration and refugee law, Environmentally-induced displacement, Environmental refugees, 
Climate change refugees. 

STRESZCZENIE: W�ród nast�pstw zmian klimatycznych o szczególnie du�ych konsekwencjach 
społecznych wymienia si� podnoszenie poziomu oceanów i pustynnienie gleb. Pomimo 
alarmujGcych raportów wzrost poziomu oceanów nie stał si� dotychczas znaczGcym problemem 
społecznym. Nie oznacza jednak, �e b�dzie tak równie� w przyszło�ci. W artykule 
przedstawione zostały najwa�niejsze dylematy prawa i współpracy mi�dzynarodowej zwiGzane 
z prognozowanG dynamikG efektu cieplarnianego. Rozwa�ania otwiera zwi�zła analiza 
obecnego i przewidywanego wzrostu poziomu oceanów i wywołanych tym przeobra�e�
społecznych. W nast�pnej cz��ci artykułu zwracam uwag� na istniejGce w prawie 
mi�dzynarodowym luki, utrudniajGce odpowiedF na potencjalne zagro�enia. Pierwszym 
zagadnieniem sG kontrowersje wokół okre�lenia podmiotów odpowiedzialnych za wzrost 
poziomu oceanów. Du�o uwagi po�wi�cam oddziaływaniu klimatycznej deterytorializacji 
pa�stwa na problem kontynuacji pa�stwowo�ci i zwiGzanej z tym instytucji obywatelstwa. 
Przedstawiam tak�e najwa�niejsze debaty wokół �rodków ochrony prawnej osób zmuszonych 
do opuszczenia pa�stwa w nast�pstwie zmian klimatycznych. BazujGca na kategoriach 
politycznych Konwencja Genewska nie przewiduje bowiem uchodFstwa niezwiGzanego z 
działalno�ciG człowieka. Ju� dzisiaj mówi si� o konieczno�ci modyfikacji systemu uchodFczego 
poprzez rozszerzenie katalogu jego przyczyn o czynniki �rodowiskowe (spontaniczne kl�ski 
�ywiołowe lub zmiany klimatyczne o bardziej długotrwałym charakterze).  
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PoczGtki wysiłków społeczno�ci mi�dzynarodowej na rzecz przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym datowaH mo�emy na wczesne lata siedemdziesiGte XX 
wieku. Zwrócono wówczas uwag�, �e nieodwracalne przeobra�enia �rodowiska 
sG jednG z przyczyn spadku liczby zasobów, co w połGczeniu z przyrostem 
demograficznym stanowi egzystencjalne zagro�enie dla funkcjonowania wielu 
milionów mieszka�ców najbiedniejszych cz��ci �wiata1. Ju� w latach 
trzydziestych analizowano co prawda demograficzny kontekst kl�sk 
�ywiołowych (Dust bowl), czy migracje wywołane degradacjG gleby i 
spadajGcym bezpiecze�stwem na danym terytorium (por. ksiG�k� W. Vogta 
Road to survival). Dopiero boom populacyjny w krajach "trzeciego �wiata" stał 
si� preludium do szerszych debat klimatycznych w kolejnych dekadach. 
RosnGce zaludnienie wybrze�y spowodowało, �e obserwowane w ich rejonach 
kl�ski �ywiołowe o podło�u naturalnym stały si� coraz wi�kszym problemem 
społecznym2. OdpowiedziG na katastrofy naturalne i problemy populacyjne w 
regionie Azji stało si� powołanie w 1972 roku Programu Crodowiskowego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Ju� od samego poczGtku 
instytucja ta sporo uwagi po�wi�cała zagro�eniom �rodowiskowym o 
długotrwałym bGdF nieodwracalnym charakterze. Zainicjowane wówczas 
badania szczegółowe zaowocowały wzrostem politycznego znaczenia tematu w 
kolejnej dekadzie. 

Problemy �rodowiskowe lat osiemdziesiGtych stały si� przyczynG coraz 
wi�kszego zainteresowania ze strony instytucji uniwersalnych. Długotrwałe 
susze i kl�ska głodu w regionie Sahelu okazała si� prawdziwym sprawdzianem 
mi�dzynarodowej solidarno�ci w niesieniu pomocy humanitarnej. Równie 
istotne znaczenie odegrały tak�e jej nast�pstwa dla sfery współpracy 
mi�dzyrzGdowej i prawa mi�dzynarodowego publicznego. PochodzGca z 1985 
roku publikacja UNEP Environmental Refugees autorstwa Essama El-
Hinnawiego wyznaczyła poczGtek dyskusji nad �rodkami opieki i wsparcia osób 
zmuszonych do opuszczenia domów w wyniku kl�sk �ywiołowych bGdF
długotrwałych przeobra�e� �rodowiska3. ZapoczGtkowane póFniej prace 
doprowadziły do przyj�cia w latach dziewi�HdziesiGtych trzech konwencji 
�rodowiskowych NZ: 1. Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
Przeciwdziałania Pustynnieniu Gleb w Pa�stwach Do�wiadczajGcych 
Powa�nych Susz i/lub Pustynnienia, Zwłaszcza w Afryce (UNCCD), 2. 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
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(UNFCCC), oraz 3. Konwencji o Bioró�norodno�ci (CBD)4. Istotne znaczenie 
dla wzmocnienia współpracy mi�dzynarodowej odegrał zwołany w dwudziestG
rocznic� konferencji sztokholmskiej tzw. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro (3-12 
czerwca 1992 r.) i towarzyszGce mu forum organizacji pozarzGdowych. Du�o 
bardziej znaczGce z punktu widzenia interesujGcego nas zagadnienia stało si�
utworzenie w 1988 roku z inicjatywy UNEP i WMO Mi�dzyrzGdowego Zespołu 
ds. Zmian Klimatu (IPCC)5. Publikowane przez instytucje raporty na temat 
zmian klimatu, pomimo swej kontrowersyjno�ci, stanowiG niezwykle cenny 
asumpt dla bardziej rozwini�tych bada� szczegółowych. 

Apogeum zainteresowania wspólnoty mi�dzynarodowej dynamikG
przeobra�e� klimatycznych przypada na połow� lat dziewi�HdziesiGtych. 
KonsekwencjG upadku bipolarnego ładu mi�dzynarodowego stały si� nadzieje 
na cz��ciowG przynajmniej rewitalizacj� aktywno�ci ONZ i odej�cie od 
pojmowania bezpiecze�stwa w kategoriach rywalizacji militarnej. 
Pozimnowojenna architektura bezpiecze�stwa miała zatem podkre�liH
znaczenie oddziałujGcych na człowieka egzystencjalnych zagro�e� przy 
jednoczesnym upodmiotowieniu aktorów społecznych ró�nego szczebla. 
Odzwierciedleniem wspomnianego faktu stało si� rozwój kilku wpływowych 
konceptów badawczych: koncepcji zrównowa�onego rozwoju (por. raport 
Brundtland, 1987), bezpiecze�stwa ludzkiego (UNDP Development Report, 
1994) i rozwoju ludzkiego (który A. Sen przedstawił ju� w 1989 roku krytykujGc 
ówczesne uj�cia rozwoju gospodarczego)6. Pozimnowojenne plany 
uspołecznienia stosunków mi�dzynarodowych i zwrócenia uwagi na 
pozamilitarne zagro�enia dla bezpiecze�stwa zbyt szybko przeszły jednak 
mia�d�GcG weryfikacj� za sprawG wielkich konfliktów etnicznych na Półwyspie 
Bałka�skim i w regionie wielkich Jezior. Pomimo wspomnianego faktu badania 
nad społecznymi nast�pstwami zmian klimatycznych i efektu cieplarnianego 
rozwijały si� bardzo dobrze. Badania podj�te w ko�cu lat osiemdziesiGtych w 
ramach kopenhaskiej szkoły stosunków mi�dzynarodowych doprowadziły do 
ugruntowania kategorii bezpiecze�stwa �rodowiskowego, cz��ciowo 
wchłoni�tej póFniej przez human security.  

Uwolnienie współpracy mi�dzynarodowej od zimnowojennych stygmatów 
powtórnie zwi�kszyło zainteresowanie problemami Azji. Wolna od uprzedze�
współpraca badawcza zaowocowała coraz wi�kszG ilo�ciG danych 
szczegółowych na temat skali i potencjalnych nast�pstw efektu cieplarnianego. 
Wraz z rosnGcG dynamikG współpracy naukowej obserwowali�my coraz 
wi�kszG polaryzacj� stanowisk badawczych, zamykajGcG si� w konflikcie 
pomi�dzy obozami minimalistów i maksymalistów. Zdaniem pierwszego z nich 
zmiany klimatyczne nie sG jeszcze problemem o znaczGcym oddziaływaniu na 
poziom bezpiecze�stwa ludzkiego czy przeobra�enia demograficzne pa�stw 
Afryki i Azji. Du�o wi�ksze zagro�enia wiGzali oni z rosnGcG skalG kl�sk 
�ywiołowych o podło�u atmosferycznym czy sejsmicznym. ZwróHmy uwag�, �e 
katastrofy naturalne sG obecnie przyczynG najwi�kszej liczby przesiedle�
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wewn�trznych, oraz kategoriG zjawisk o szczególnie du�ym potencjale strat 
ekonomicznych. Zgodnie z szacunkami Internal Displacement Monitoring 
Centre i Norwegian Refugee Council kl�ski �ywiołowe doprowadziły do 
przymusowego wysiedlenia 36 milionów osób w 2008 roku, 16 milionów w 
2009, 42 milionów w 2010 roku i ponad 14 milionów w rok póFniej7. Długotrwałe 
zmiany klimatu sG przyczynG wielokrotnie mniejszej skali wysiedle�
wewn�trznych i całkowicie znikomym czynnikiem tych o transnarodowym 
charakterze. Zdaniem przedstawicieli nurtu maksymalistycznego zmiany 
klimatyczne ju� w nieodległej przyszło�ci stanG si� przyczynG zalania obszarów 
nadbrze�nych Południowej Azji, Zatoki Gwinejskiej, a nawet erozji linii 
brzegowej Ameryki Północnej. Poza przeobra�eniami politycznymi i stratami 
ekonomicznymi stanie si� to przyczynG ekspansji biedy i wielomilionowej skali 
przymusowych migracji. PochodzGce z 1995 roku opracowanie Normana 
Myersa wspominało o około 50 milionach uchodFców klimatycznych w 2010 
roku, oraz przynajmniej 250 milionach osób zmuszonych do ucieczki w wyniku 
erozji linii brzegowej Azji, Afryki czy Meksyku w kolejnych latach8. StojGce na 
gruncie neomaltuzjanizmu i statycznej teorii zasobów fatalistyczne prognozy nie 
znalazły jednak potwierdzenia w rzeczywisto�ci. Pustynnienie gleb i 
podnoszenie poziomu oceanów cechuje oczywi�cie du�y potencjał 
przymusowych migracji. Pami�tajmy bowiem, �e prawie 60 procent powierzchni 
ziemi zagro�onej jest dezertyfikacjG, a według dominujGcych prognoz globalny 
poziom oceanów zwi�kszy si� w obecnym stuleciu o 19-80 centymetrów. 
Pomimo wspomnianego faktu konsekwencje zmian klimatycznych jedynie w 
ograniczonym stopniu wpływajG na dynamik� przymusowej mobilno�ci. 
Migracje sG jednG z wielu strategii adaptacyjnych stosowanych przez osoby 
do�wiadczone pustynnieniem gleb, długotrwałymi suszami i kl�skG głodu. 
Bezpo�rednie oddziaływanie podnoszenia poziomu oceanów na dynamik�
przymusowej mobilno�ci ogranicza si� de facto do skromnych ilo�ciowo 
przypadków z Bangladeszu i kilku krajów Oceanii (Bhola, Carteret, Tuvalu i 
Vanuatu)9. Tak�e tutaj przypadki tego rodzaju trudno rozdzieliH od kl�sk 
�ywiołowych o podło�u atmosferycznym czy sejsmicznym.  

Dyskurs klimatyczny i współpraca instytucjonalna lat dziewi�HdziesiGtych 
odcisn�ły istotny wpływ na sfer� prawa mi�dzynarodowego publicznego. 
Raporty ICPP na temat prognozowanego wzrostu poziomu oceanów wymusiły 
debaty nad metodami interpretacji prawnej ich nast�pstw. Druga połowa lat 
dziewi�HdziesiGtych była okresem coraz wi�kszego upolitycznienia 
zagadnienia. NajlepszG ilustracjG wspomnianego faktu stały si� spory wokół 
problemu emisji gazów cieplarnianych (Protokół z Kioto), oraz bardziej 
ogólnego zagadnienia okre�lenia podmiotowej i przedmiotowej 
odpowiedzialno�ci za zmiany klimatyczne10. Zagro�one podnoszeniem 
oceanów kraje wyspiarskie (AOSIS) podj�ły problem finansowych rekompensat 
za dotykajGce ich problemy ze strony podmiotów w najwi�kszym stopniu 
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odpowiedzialnych za zmiany �rodowiska11. PrzyczyniajGce si� do efektu 
cieplarnianego gospodarki �wiata powinny wziGH na siebie odpowiedzialno�H za 
straty ekonomiczne i degradacj� biosfery wywołane rosnGcG temperaturG i 
podnoszeniem poziomu oceanów. Datowany wówczas antagonizm pomi�dzy 
tzw. "agresorami �rodowiskowymi" a ich ofiarami utrzymuje si� w przybli�onej 
postaci do dnia dzisiejszego. PrzyjmujGc za podstaw� obecne ramy prawa 
mi�dzynarodowego nie da si� jednak okre�liH podmiotów odpowiedzialnych za 
przeobra�enia klimatyczne. Fakt ten wydaje si� zarówno konsekwencjG sporów 
na temat katalogu ich przyczyn jak i braku mechanizmów pozwalajGcych na 
podmiotowe wskazanie aktorów odpowiedzialnych za te problemy (pa�stw bGdF
korporacji transnarodowych).  

Równie istotnym pytaniem badawczym jest oddziaływanie zmian 
klimatycznych na kształt najbardziej fundamentalnych instytucji prawa 
mi�dzynarodowego publicznego: pa�stwowo�ci (sukcesji i kontynuacji pa�stwa 
na nowym terytorium), władzy terytorialnej i obywatelstwa. Według najbardziej 
pesymistycznych prognoz konsekwencjG wzrostu poziomu mórz stanie si� nie 
tylko erozja linii brzegowej kilkunastu krajów, lecz tak�e nieodwracalna 
deterytorializacja najbardziej zagro�onych mikropa�stw archipelagowych 
Oceanii12. Pozbawienie składnika terytorialnego oka�e si� ogromnym 
wzywaniem nie tylko dla zmuszonych do migracji ludzi, lecz tak�e instytucji 
prawa mi�dzynarodowego. RozwiGzanie tego problemu wymaga politycznego 
konsensusu na szczeblu regionalnym jak równie� modyfikacji, lub nawet 
fundamentalnej przebudowy, prawnomi�dzynarodowego pojmowania 
pa�stwowo�ci. BiorGc pod uwag� krótkG histori� suwerenno�ci krajów Oceanii 
kontynuacja ich prawnomi�dzynarodowej podmiotowo�ci wcale nie wydaje mi 
si� taka oczywista. WGtpliwe tak�e by wi�ksze pa�stwa regionu zgodziły si� na 
minimalne choHby odstGpienie władztwa terytorialnego nad swoim obszarze. W 
czasach gdy problemem okazujG si� nawet porozumienia w sprawie imigracji 
kilku tysi�cy mieszka�ców Tuvalu do ogromnej terytorialnie Australii trudno 
wyobraziH sobie pełnG kontynuacj� jakiej� formy pa�stwowo�ci na innym 
obszarze. Najbardziej prawdopodobne wydaje si� zatem wchłoni�cie 
zagro�onych społeczno�ci przez pa�stwa o wy�szym poziomie bezpiecze�stwa 
�rodowiskowego i towarzyszGce temu procesowi wirtualne formy pa�stwowo�ci, 
zbli�one do znanej nam z okresu drugiej wojny �wiatowej instytucji rzGdu na 
uchodFstwie13.  

PochodnG kontrowersji wokół prawnomi�dzynarodowej kontynuacji 
pa�stwowo�ci jest zmiana naszej percepcji instytucji obywatelstwa. 
Przewidywane przez Myersa zalanie wybrze�y wielkich terytorialnie pa�stw w 
rodzaju Bangladeszu i Chin spowoduje oczywi�cie ogromne konsekwencje 
społeczne. Typowo wewn�trzny charakter wymuszonych tym wysiedle� nie 
zmusza nas jednak do debat na gruncie mi�dzynarodowego prawa 
cudzoziemców. Du�o bardziej kontrowersyjny okazaH si� mo�e status 
mieszka�ców małych pa�stw Oceanii, zmuszonych do ucieczki w wyniku 
deterytorializacji ich dawnych ojczyzn. Podstawowym czynnikiem kreujGcym ich 
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8, No. 91, 2002-2003.  
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poło�enie prawne oka�G si� adekwatne rozwiGzania dotyczGce kontynuacji 
pa�stwowo�ci. W przypadku braku konsensusu w tym zakresie zalanie całego 
terytorium doprowadzi jednak do upadku pa�stwa, utraty komponenty 
terytorialnej i zwiGzanej z tym niemo�no�ci kontynuowania jego 
prawnomi�dzynarodowej podmiotowo�ci. Ju� dzisiaj nale�y zastanowiH si�
zatem nad modyfikacjG polityk imigracyjno-azylowych du�ych pa�stw regionu w 
kierunku przeciwdziałania tego rodzaju problemom. Według Jane McAdam 
mieszka�cy krajów archipelagowych w skrajnym wypadku mogG staH si� zatem 
bezpa�stwowcami14. OdzwierciedlajGca realia rywalizacji mi�dzyblokowej 
Konwencja Genewska nie uwzgl�dnia klimatycznych przyczyn uchodFstwa, a 
do�H pozytywnie rozwijajGcy si� system wsparcia IDPs ju� z samej nazwy 
ogranicza si� wyłGcznie do przestrzeni wewn�trznej. W mi�dzynarodowym 
prawie cudzoziemców istnieje zatem normatywna luka dotyczGca statusu, 
ochrony i �rodków wsparcia osób zmuszonych do migracji w wyniku 
przeobra�e� klimatu. Jedynie prawodawstwo kilku krajów Skandynawskich 
wymienia niemo�no�H powrotu do kraju pochodzenia w wyniku kl�sk 
�ywiołowych w�ród przesłanek ubiegania si� o azyl i doraFne wsparcie na ich 
terytorium. Ochrona przymusowych migrantów �rodowiskowych jest dzisiaj 
mozaikG kreowanych spontanicznie rozwiGza�. Najcz��ciej uzale�nione sG one 
od dynamiki i stopnia odwracalno�ci zagro�e� �rodowiskowych. Osoby 
uciekajGce na łodziach w rezultacie degradacji gleby i głodu du�o łatwiej 
postrzegaH w kategoriach uchodFców, ani�eli osoby zmuszone do opuszczenia 
kraju w wyniku degradacji gleby. PrzyczynG wewn�trznych czy 
transnarodowych migracji tego rodzaju zawsze jest jednak spadek wydolno�ci 
�rodowiska poni�ej poziomu zapewniajGcego minimalne potrzeby 
egzystencjalne a co za tym idzie erozja fundamentalnych składników 
bezpiecze�stwa ludzkiego (ang. human security) w obszarze dotychczasowego 
zamieszkania.  

Prezentowany artykuł koncentruje si� zatem na trzech podstawowych 
zagadnieniach. W cz��ci pierwszej zwracam uwag� na prognozowanG skal�
wzrostu poziomu oceanów, oraz potencjalne nast�pstwa społeczne tego 
problemu. Zgodnie z raportami IPCC w bie�Gcym stuleciu mo�emy byH
�wiadkami wzrostu poziomu oceanu nawet o kilkadziesiGt centymetrów. Nie we 
wszystkich regionach proces ten przyjmie równomierny charakter. Przyst�pujGc 
do szczegółowych rozwa�a� prawnych musimy mieH na uwadze realia 
społeczno-demograficzne i specyfik� przestrzeni politycznej szczególnie 
zagro�onych regionów �wiata. Odległa na szcz��cie i pozostajGca jedynie w 
sferze przypuszcze� deterytorializacja Oceanii nie zmieni zapewne 
prawnomi�dzynarodowej percepcji pa�stwowo�ci. ZnaczGca ilo�H przypadków 
tego rodzaju mo�e jednak wymusiH uelastycznienie percepcji pa�stwowo�ci, 
sukcesji w ramach zmienionego obszaru czy uznania podmiotów 
nieposiadajGcych rzeczywistego terytorium. Z wyjGtkami tego rodzaju mieli�my 
ju� do czynienia w kontek�cie wojennej instytucji rzGdu na uchodFstwie czy 
podmiotowego statusu Zakonu Kawalerów Malta�skich. PochodnG kontrowersji 
wokół pa�stwowo�ci jest obywatelstwo i status ludno�ci zmuszonej do migracji 
z pa�stwa pochodzenia. Status ludno�ci krajów Oceanii w du�ym stopniu 
zale�eH b�dzie od dobrej woli du�ych terytorialnie pa�stw regionu cechujGcych 
si� ni�szym poziomem zagro�e� �rodowiskowych, oraz kierunków zmienno�ci 
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samego prawa mi�dzynarodowego. W ostatnich fragmentach artykułu zajm�
si� problemem prawnomi�dzynarodowej odpowiedzialno�ci za zmiany 
klimatyczne, pomysłem ubezpieczenia przed negatywnymi przeobra�eniami 
�rodowiska, oraz interpretacjG podnoszenia poziomu oceanów w ramach 
mi�dzynarodowego prawa morza.  

Według opublikowanych w 2007 roku prognoz ICPP poziom oceanów 
wzro�nie w bie�Gcym stuleciu o 18-59 centymetrów. BiorGc pod uwag�
dynamik� zjawiska w poprzednim stuleciu (20 cm), wzrost globalnego poziomu 
oceanów o kilkana�cie-kilkadziesiGt centymetrów uznaH nale�y za jak 
najbardziej prawdopodobny15. Nawet tak drastyczna skala problemu nie 
powinna jednak zagroziH pa�stwowo�ci wi�kszo�ci du�ych terytorialnie krajów. 
Obawy specjalistów koncentrujG si� raczej na oddziaływaniu problemu na 
wysoko zaludnione wybrze�a Południowej Azji, oraz kontynuacj� istnienia 
archipelagowych mikropa�stw Oceanii. Obszary przybrze�ne poło�one poni�ej 
10 metrów n.p.m. stanowiG jedynie dwa procent powierzchni ziemi. 
Zamieszkuje je jednak ponad dziesi�H procent globalnej populacji, w tym 
trzyna�cie procent mieszka�ców miast. Według pochodzGcego z 2007 roku 
raportu Environment and Urbanizations a� 634 miliony mieszka�ców globu 
zamieszkuje regiony wybrze�y poło�one poni�ej 9 m.n.p.m. Ponad 
sze�HdziesiGt procent miast zamieszkiwanych przez ponad pi�H milionów 
mieszka�ców znajduje si� na wybrze�ach (w tym 11 spo�ród 15 najwi�kszych 
miast �wiata).  

Najbardziej zagro�one demograficznymi konsekwencjami podnoszenia 
poziomu oceanów sG wysoko zaludnione wybrze�a Bangladeszu, Wietnamu, 
Chin, Tajlandii, Nigerii, Ghany i Egiptu. Podniesienie poziomu oceanu o 
czterdzie�ci centymetrów doprowadziH mo�e do zalania 11 procent linii 
brzegowej Bangladeszu i wysiedlenia dziesi�ciu milionów osób. Z punktu 
widzenia rozwa�a� prawnych du�o istotniejsza wydaje si� sytuacja 
mikropa�stw zagro�onych całkowitym znikni�ciem. W�ród krajów tego rodzaju 
wymieniH mo�emy Tuvalu, Malewidiwy, Vanuatu, Nauru, Kiribati, Wyspy 
Marshalla i Salomona. Dwa pierwsze spo�ród wspomnianych krajów cechujG
si� najni�szG na �wi�cie �redniG wysoko�ciG terenu (nie przekracza ona 1,5 
m.n.p.m.)16.  

Aktualne oddziaływanie podnoszenia poziomu oceanów na dynamik�
przymusowych migracji nie jest jednak znaczGce. W�ród obszarów dotkni�tych 
tym problemem wymienia si� co prawda nale�Gcy do Papui Nowej Gwinei 
archipelag Carteret, wysp� Bhola u wybrze�y Bangladeszu, nale�GcG do 
Vanuatu wysp� Tegua, bGdF mniej oczywiste dla mnie przykłady z Tuwalu i 
Malediwów. Pami�tajmy jednak, �e przyczynG nagło�nionych tam przypadków 
"uchodFstwa klimatycznego" sG najcz��ciej nast�pstwa katastrof naturalnych o 
podło�u atmosferycznym. Zjawiska w rodzaju erozji linii brzegowej w wyniku 
nast�pstw tropikalnego cyklonu towarzyszG ludzko�ci od tysi�cy lat i nie 
koniecznie wiGzaH si� muszG z nast�pstwami efektu cieplarnianego. Nie 
oznacza to jednak, �e b�dzie tak równie� w przyszło�ci.  

Potencjalne znikni�cie cało�ci terytorium pa�stwowego rodzi trudne do 
przewidzenia skutki w obszarze prawa mi�dzynarodowego publicznego. 
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15 B. Terminski, Environmentally-Induced Displacement. Theoretical Frameworks and Current 
Challenges, CEDEM Working Paper, Université de Liège, 2012.  
16 Ibidem. 
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Najwa�niejsze z nich dotyczG twardego fundamentu prawa mi�dzynarodowego 
czyli pa�stwowo�ci i jej kontynuacji w zmienionych warunkach przestrzennych. 
Zgodnie z tradycyjnG definicjG Georga Jellinka (1851-1911) trzy podstawowe 
komponenty pa�stwowo�ci obejmujG ludno�H, terytorium i władz� najwy�szG. 
Terytorium pa�stwa jest jednak przede wszystkim obszarem realizacji 
stosunków społecznych i niekoniecznie musi determinowaH jego 
mi�dzynarodowego uznania, co stanowi ju� innG kwesti�. Przed przystGpieniem 
do bardziej szczegółowych rozwa�a� warto zadaH pytanie: czy kontynuacja 
prawnomi�dzynarodowej podmiotowo�ci w warunkach braku składnika 
terytorialnego jest w ogóle zasadna? Pami�tajmy, �e w czasach 
samostanowienia narodów i kategorii etnicznych pa�stwa tworzG przede 
wszystkim ludzie. Znaczenie terytorium jako czynnika pa�stwowo�ci znaczGco 
spadło, co ukazuje choHby schyłek tradycyjnie rozumianych wojen o 
przestrze�17. W przypadku silnego poziomu spójno�ci narodowej zasadne 
wydajG si� "jakie�" formy kontynuacji pa�stwowo�ci o kreacyjnym wpływie na 
kategori� obywatelstwa.  

PomijajGc legendarnG Atlantyd� wspólnota mi�dzynarodowa nie 
do�wiadczyła sytuacji upadku pa�stwowo�ci w rezultacie zaniku terytorium. 
Prawo mi�dzynarodowe jest zatem całkowicie nieprzygotowane na tego rodzaju 
zjawiska. Podobnie jak ten artykuł wszystkie dyskusje bazujG zatem na próbie 
interpretacji obecnych ram prawa mi�dzynarodowego w kontek�cie 
prognozowanych zjawisk. 

Do chwili całkowitego i nieodwracalnego zalania cało�ci obszaru pa�stwa 
(wszystkich wysp archipelagu) nale�y uznaH, �e posiada ono terytorium. 
Podstawowym kryterium wydaje si� bowiem władza nad okre�lonG
przestrzeniG, a nie zakres jej u�ytkowania przez obywateli pa�stwa. Zdaniem 
niektórych specjalistów kryteria pa�stwowo�ci spełniH mo�e nawet skalny 
czubek górujGcy nad oceanem, czy wyspa zalana przez wi�kszG cz��H roku 
przez wody oceanu. Przypadek imigrantów ukazuje, �e obywatele nie muszG
wykazywaH nieprzerwanego zwiGzku z terytorium zamieszkania. Mo�emy 
zatem (choH z trudem) wyobraziH sobie niezamieszkane terytorium pa�stwowe 
zespolone wi�zami prawnymi z ludno�ciG w cało�ci przebywajGcG gdzie indziej 
(w dalszym ciGgu wyst�pujG bowiem wszystkie komponenty pa�stwa- choH w 
nieco innej konfiguracji). Jego kontynuacja powinna raczej zale�eH od spójno�ci 
narodowej i woli politycznej mieszka�ców.  

Bardziej skomplikowana wydaje si� sytuacja pa�stwa całkowicie i 
długotrwale pozbawionego terytorium. ZwiGzek obywateli z dawnG macierzG i 
pragnienie wirtualnej choHby kontynuacji jej podmiotowo�ci odgrywaH mo�e 
znaczenie w uzasadnieniu specyficznych form kontynuacji 
prawnomi�dzynarodowej pa�stwa. Kazus Zakonu Kawalerów Malta�skich 
ukazuje nam podmiot, którego zwiGzek przestrzenny z dawnym terytorium 
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17 Pozimnowojenne konflikty zbrojne ukazujG transformacj� klasycznie rozumianych wojen o 
dominacj� w kierunku konfliktów o egzystencjalne zasoby (wod�, dost�p do �ywno�ci, ziemi�
uprawnG, nieska�one �rodowisko) lub szczególnie po�Gdane surowce. Odzwierciedleniem tego 
faktu jest spadek konfliktów transnarodowych na rzecz antagonizmów pomi�dzy innymi 
kategoriami aktorów (ludno�ciG tubylczG a o�rodkami władzy lub korporacjami 
transnarodowymi, mniejszo�ciami etnicznymi, religijnymi, itp.), oraz sugerowane ju� przez 
niektórych autorów prognozy o tak zwanych wojnach klimatycznych w przyszło�ci. SpadajGce 
znaczenie terytorium ukazuje obserwowane wła�ciwie na całym �wiecie porzucanie mniej 
atrakcyjnych terytoriów w oparciu o stricte ekonomiczny rachunek zysków i strat, lub w wyniku 
do�wiadczanych zagro�e� �rodowiska (ska�enia wody, ziemi i powietrza).  
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uznaH nale�y za wygasły, a z tym na którym znajduje si� obecnie- za czysto 
iluzoryczny. Etycznym uzasadnieniem prawa do mi�dzynarodowej 
podmiotowo�ci mo�e byH zatem silny poziom spójno�ci i etniczno-narodowej 
integracji (ludno�H małych pa�stw archipelagowych), bGdF historyczne 
wytworzenie si� specyficznej to�samo�ci innego rodzaju (Zakon Kawalerów 
Malta�skich). Wspomniane wy�ej uzasadnienia etyczne zderzajG si� jednak z 
do�H sztywnymi zasadami kontynuacji, sukcesji i uznania pa�stwa w prawie 
mi�dzynarodowym.  

Całkowita deterytorializacja pa�stwa mo�e stanowiH przesłank� cofni�cia 
jego uznania przez inne kraje. Nieodwracalna utrata terytorium uniemo�liwia 
bowiem sprawowanie kontroli nad obywatelami. Faktycznie przenosi zatem 
cz��H dotychczasowych kompetencji władczych pa�stwa na innych aktorów- 
pa�stwa bGdF organizacje mi�dzynarodowe. (Zmuszeni do ucieczki 
dotychczasowi obywatele stajG si� w tej sytuacji bezpa�stwowcami). Prawo 
mi�dzynarodowe zna co prawda instytucj� uznania rzGdu na uchodFstwie. 
RzGdy tego rodzaju pretendujG jednak do teoretycznej przynajmniej kontroli nad 
przestrzeniG i ludno�ciG. Współczesne placówki dyplomatyczne nie majG
eksterytorialnego charakteru. Zakres ewentualnej kontynuacji zatopionych 
pa�stw zale�eH zatem b�dzie od dobrej woli krajów przyjmujGcych imigrantów i 
elastyczno�ci wspólnoty mi�dzynarodowej.  

Władze pa�stw archipelagowych rozwa�ało w ostatnich latach zakup ziemi 
na Fid�i, w Australii czy w Nowej Zelandii. W sytuacji faktycznej 
deterytorializacji słu�yłaby ona potrzebom wysiedlonych, dajGc iluzoryczne 
szanse utrzymania dotychczasowych relacji społecznych. Pa�stwa 
dysponujGce mo�liwo�ciami i zapleczem sprz�towym powinny w razie 
bezpo�redniego zagro�enia klimatycznego udzieliH pomocy mieszka�com 
krajów archipelagowych. Mam tu na my�li zwłaszcza ewakuacj� mieszka�ców 
w sytuacji potencjalnej kl�ski �ywiołowej (cyklonu, tsunami), czy 
nieodwracalnego wzrostu poziomu oceanów. NiepisanG rol� podmiotu 
politycznego reagujGcego w tego rodzaju sytuacjach pełniG w regionie Australia 
i Nowa Zelandia. Spontaniczna pomoc humanitarna nie oznacza jednak 
konsensusu w sprawie kontynuacji pa�stwowo�ci na innym terenie.  

ObowiGzujGce współcze�nie zasady kontynuacji i sukcesji pa�stw opierajG
si� na czynnikach politycznych. Interpretacja kontynuacji pa�stwowo�ci obszaru 
nieodwracalnie pozbawionego terytorium jest zatem bardzo trudna. Du�e 
znaczenie odgrywa tu zatem polityczny konsensus w ramach wspólnoty 
mi�dzynarodowej. Nowa Zelandia nie wykazuje obecnie zainteresowania 
wsparciem migrantów �rodowiskowych z Tuvalu. WGtpliwe zatem, by w sytuacji 
zagro�enia pa�stwowo�ci kraje Oceanii mogły liczyH na daleko idGcG pomoc w 
zakresie kontynuacji podmiotowo�ci. Wykluczona wydaje si� oczywi�cie cesja 
terytorium przez inne pa�stwo. Bardziej realna okazaH si� mo�e jaka� forma 
przej�ciowej ochrony obywateli i powolne wchłoni�cie wysiedlonych 
społeczno�ci przez pa�stwa cechujGce si� wi�kszym terytorium i bardziej 
stabilnym poziom bezpiecze�stwa �rodowiskowego. Innym sugerowanym 
rozwiGzaniem jest "wirtualna" forma kontynuacji pa�stwowo�ci, zbli�ona do 
rozwiGza� cechujGcych wojenne rzGdy na uchodFstwie czy status Zakonu 
Kawalerów Malta�skich. Społeczno�H mi�dzynarodowa mo�e jednak przystaH
na to rozwiGzanie bardzo niech�tnie. W sytuacji małej liczby ludno�ci i 
skromnych nadziei na odzyskanie terytorium oczywista wydaje si� przecie�
ko�cowa dezintegracja tych bardzo małych społeczno�ci. Krótka historia i 
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proporcjonalne do liczby mieszka�ców znaczenie mi�dzynarodowe to czynniki 
sprzyjajGce likwidacji podmiotowo�ci tego rodzaju pa�stw. Z drugiej jednak 
strony znaczenie Kiribati i Tuvalu jako podmiotu prawa mi�dzynarodowego ju�
dzi� jest tak małe, �e ich kontynuacja w oderwaniu od składnika terytorialnego 
nie stanowiłaby wi�kszego problemu. Poza kilkoma debatami klimatycznymi 
pa�stwa te praktycznie nie uczestniczG we współpracy mi�dzynarodowej. 
Hipotetyczna przyszło�H pa�stw wyspiarskich zale�eH b�dzie od dobrej woli 
głównych graczy w regionie. RosnGce zainteresowanie problemem w ramach 
instytucji humanitarnym mo�e jednak spowodowaH, �e prawo mi�dzynarodowe 
wypracuje do tego okresu adekwatne rozwiGzania normatywne.  

Czysto spekulacyjny charakter powy�szych rozwa�a� wydaje si� istotny z 
przynajmniej jednego powodu. Prawnomi�dzynarodowy charakter obszaru 
pochodzenia wpływa bowiem na póFniejszy status osób zmuszonych do jego 
opuszczenia. Debaty nad problemem tak zwanego uchodFstwa 
�rodowiskowego si�gajG lat osiemdziesiGtych. PochodzGce z tamtego okresu 
opracowania (El-Hinnawi, Jacobson, Tickell) nie odnosiły si� jednak do 
transnarodowego wymiaru problemu. Dopiero badania z lat dziewi�HdziesiGtych 
(Myers, Suhrke) podkre�liły mi�dzynarodowy potencjał migracyjny podnoszenia 
poziomu oceanów. OdpowiedziG na alarmujGce reporty z zakresu ekologii i 
bezpiecze�stwa stały si� rozwa�ania na gruncie prawa mi�dzynarodowego 
publicznego. PochodzGce z 1998 roku Przewodnie Zasady Przesiedle�
Wewn�trzpa�stwowych, czy przyj�te w Afryce dokumenty regionalne nie 
odnoszG si� jednak do migracji mi�dzynarodowych.  

Najwa�niejszG społecznG pochodnG kategorii pa�stwowo�ci jest instytucja 
obywatelstwa. Nieodwracalna deterytorializacja pa�stwa rodzi oczywi�cie 
zagro�enie bezpa�stwowo�ciG. Obywatelstwo jest tak�e istotnym czynnikiem 
otrzymania statusu uchodFcy i ubiegania si� o azyl w nowym kraju. Wzrost 
poziomu oceanów nie przyjmie jednak nagłego charakteru. Dlatego osoby 
zagro�one tym problemem b�dG miały wystarczajGco du�o czasu na imigracj�
do innego kraju i integracj� z lokalnymi społeczno�ciami. Odzwierciedleniem 
wspomnianego procesu jest obserwowana ju� dzisiaj imigracja zarobkowa 
mieszka�ców Tuvalu do Nowej Zelandii. Na przestrzeni ostatnich lat to liczGce 
niecałe 13 tysi�cy pa�stwo opu�ciło prawie trzy tysiGce osób. Pomimo 
widocznych ró�nic kulturowych kolejne pokolenia przybyszów zintegruje si�
zapewne ze społeczno�ciG tego tradycyjnie imigracyjnego kraju, tak�e na 
płaszczyFnie unifikacji ich statusu prawnego.  

PochodzGca z 1951 roku Konwencja Genewska nie odwołuje si� do przyczyn 
uchodFstwa niezwiGzanych z aktywno�ciG człowieka. Niektórzy specjali�ci 
zwracajG nawet uwag� na konieczno�H modyfikacji normatywnych i 
instytucjonalnych ram pomocy uchodFcom. WspominajG choHby o uzupełnieniu 
dokumentu z 1951 o specjalne protokoły (Sramkova, 2011), lub nawet 
rozwa�ajG zasadno�H powstania całkowicie nowej konwencji mi�dzynarodowej 
po�wi�conej klimatycznemu wymiarowi uchodFstwa18. Ograniczona skala 
mi�dzynarodowych migracji tego rodzaju powoduje, �e realizacja 
wspomnianych postulatów jest obecnie mało prawdopodobna. Trzeba jednak 
uczciwie zauwa�yH, �e wiele innych zagro�e� globalnych wymaga 
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Displacement due to the Current Climate Change, Saarbrucken, Lambert Academic Publishing, 
2010; J. McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law, Oxford Unviersity 
Press, 2012.  
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zdecydowanie szybszej odpowiedzi prawnej. Instytucje prawa 
mi�dzynarodowego do�H szybko reagujG bowiem na swoistG "humanitaryzacj�" 
problemów globalnych. Je�eli zjawisko nie stanowi znaczGcego problemu 
humanitarnego- mało prawdopodobne by instytucje NZ rozwa�ały wytworzenie 
prawnych mechanizmów regulacyjnych.  

Du�o istotniejsze znaczenie w regulacji problemu odegraH mogG rozwiGzania 
krajowych polityk imigracyjnych i azylowych, oraz współpraca szczebla 
regionalnego. Na konieczno�H powstania adekwatnych rozwiGza� w 
obciG�onych zjawiskiem regionach zwracano ju� uwag� u progu lat 
dziewi�HdziesiGtych. Zaobserwowano wówczas, �e pot�gujGca ubóstwo 
dewastacja �rodowiska mo�e staH si� przyczynG znaczGcej skali migracji 
uchodFczych. Obserwowane w ko�cu lat osiemdziesiGtych problemy 
�rodowiskowe Haiti były przyczynG du�ej skali uciekajGcych z tego pa�stwa
boat people. Podobne zjawiska obserwujemy od kilkunastu lat na wodach 
Morza Cródziemnego w zwiGzku z pustynnieniem i degradacjG gleby niektórych 
krajów Afryki. Konieczne staje si� zatem przyj�cie rozwiGza� w zakresie 
�rodowiskowych i klimatycznych przesłanek ubiegania si� o Azyl. Zapisy tego 
rodzaju przyj�to dotychczas m. in. w prawodawstwie trzech pa�stw 
skandynawskich. OgraniczajG si� one jednak do pomocy w sytuacji 
niemo�no�ci powrotu do pa�stwa w zwiGzku z kl�skami naturalnymi. Du�o 
istotniejszy wymiar praktyczny ma ewolucja kierunków polityki imigracyjno-
azylowej Nowej Zelandii i Australii. Pierwsze ze wspomnianych pa�stw 
wprowadziło co prawda zapisy umo�liwiajGce zwi�kszonG imigracj� ludno�ci 
Tuvalu. Bez stworzenia dobrego klimatu i mechanizmów adaptacyjnych (tak�e 
w kontek�cie kulturowym) działania tego rodzaju b�dG jednak skazane na 
niepowodzenie. Pewne działania na rzecz regulacji problemu na gruncie praw 
człowieka podjGł Bangladesz19.  

Konieczna wydaje si� tak�e współpraca szczebla regionalnego. Działania 
tego rodzaju sG obecnie podejmowane w trzech regionach �wiata: Oceanii, 
Afryce i Europie. Aktywno�H powstałego w 1990 roku Aliansu Małych Pa�stw 
Wyspowych (ang. Alliance of Small Island States-AOSIS) koncentruje si� co 
prawda na kontestacji Protokołu z Kioto i roszczeniach finansowych. 
Organizacja zwraca jednak uwag� na konieczno�H regulacji problemu 
"uchodFców klimatycznych".  

Afryka�skie instytucje współpracy podejmujG problem w kontek�cie 
problematyki bezpiecze�stwa i ochrony IDPs. Brakuje jednak refleksji nad 
transnarodowym potencjałem migracyjnym konsekwencji zmian klimatycznych- 
na przykład pustynnienia gleb. Du�ym zaskoczeniem jest dla mnie ogromne 
zainteresowanie problemem w Europie. Unia Europejska i Rada Europy 
przyj�ły ju� niewiG�Gce dokumenty dotyczGce tego tematu20. Powstaje tak�e 
coraz wi�cej raportów badawczych na temat �rodków reagowania 
humanitarnego na ten problem i współpracy politycznej szczebla 
wspólnotowego.  

PrzyczynG kontrowersji jest tak�e podmiotowa odpowiedzialno�H pa�stwa za 
zmiany klimatyczne, w tym podnoszenie si� poziomu oceanów. Zdaniem krajów 
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19 J. McAdam, "Displacement with dignity. International law and policy responses to climate 
change migration and security in Bangladesh", German Yearbook of International Law, 2011.  
20 A. Sgro, Developing EU responses to environmemtally-induced displacement. A legal and 
political challenge about to be overcome" [w] B. Terminski, Uchod�stwo �rodowiskowe: o 
ludziach w pułapce sił natury, Oficyna Wydawnicza Ło�graf, Warszawa, 2013.  
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AOSIS najwi�ksi emitenci gazów cieplarnianych powinni ponosiH koszty 
obecnych przemian w krajach archipelagowych. Zarówno globalny ekosystem 
jak i wspólnota mi�dzynarodowa jest zespołem naczy� połGczonych. Wycinanie 
D�ungli Amazo�skiej czy nadmierna emisja spalin spowodowaH mo�e przyszłe 
bGdF odległe konsekwencje na innych kontynentach. Zdaniem krajów AOSIS 
odpowiedzialno�H za zmiany klimatyczne jest wprost proporcjonalna do emisji 
spalin. Najwi�kszG odpowiedzialno�H za problemy Tuvalu ponoszG zatem Stany 
Zjednoczone21.  

Pa�stwa realizujGce samolubnG polityk� gospodarczG, nie liczGce si� z 
hasłami zrównowa�onego rozwoju i problemami przyszłych pokole�, coraz 
cz��ciej okre�lane sG mianem tzw. agresorów �rodowiskowych. W czasach 
globalnej wioski coraz wi�ksze koszty efektu cieplarnianego ponoszG nie jego 
sprawcy, lecz słabo rozwini�te kraje południa. Zasadne wydajG si� zatem ich 
�Gdania rekompensat za ponoszone szkody. Wzrost temperatury oceanów i 
niszczenie raf koralowych prowadzi do corocznych strat ekonomicznych 
szacowanych na poziomie kilkunastu miliardów dolarów. RosnGcy poziom 
oceanów nie stanowi co prawda jeszcze zagro�enia humanitarnego. Morska 
woda coraz cz��ciej wdziera si� jednak na pola powodujGce realne straty w 
rolnictwie. Wysuwane przez kraje archipelagowe �Gdania i tak nie sG
współmierne wobec rzeczywistych strat.  

Pami�tajmy jednak, �e do zmian klimatycznych przyczyniajG si� tak�e 
działania i zaniechania prywatnego biznesu. Wielkie korporacje transnarodowe 
sG cz�sto wi�kszymi "emitentami" gazów cieplarnianych ani�eli dysponujGce 
�rednim bud�etem kraje. Nie da si� zatem precyzyjnie rozgraniczyH
podmiotowej odpowiedzialno�ci za zmiany klimatyczne. Na pa�stwach 
powinien jednak spoczywaH obowiGzek kontroli standardów aktywno�ci sektora 
prywatnego. Równie ci��ko jednoznacznie udowodniH zwiGzek pomi�dzy 
działaniami bGdF zaniechaniami okre�lonych podmiotów a dynamikG zmian 
klimatu. Zakres oddziaływania efektu cieplarnianego na obserwowane obecnie 
przeobra�enia klimatu wzbudza obecnie spory. Wysokie upolitycznienie tematu 
powoduje �cieranie si� całkowicie przeciwstawnych poglGdów i wyników bada�. 
Zdaniem niektórych specjalistów aktywno�H ludzka ma znikomy wpływ na 
zmienno�H klimatu. Inni twierdzG, �e problem podnoszenia poziomu oceanów 
nie wyst�puje w ogóle. Za ka�dG z tego rodzaju opinii idG nie tylko dalsze 
akademickie spory, lecz okre�lony potencjał interesów ekonomicznych i 
politycznych. PrzeglGdajGc tysiGce naznaczonych politycznie opracowa� trudno 
okre�liH co jest prawdG, a co wymysłem, majGcym na celu zadowolenie 
sponsorów bada�.  

Coraz wi�cej uwagi po�wi�ca si� zagadnieniu ubezpiecze� przed zmianami 
klimatycznymi i utworzenia specjalnego funduszu, majGcego zaspokajaH
roszczenia dotkni�tych tym problemem krajów. RozwiGzania tego rodzaju 
sugerowano ju� w tre�ci Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie Zmian Klimatycznych (art. 4.8), oraz w artykule 3.14 Protokołu z 
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21 Zgodnie z postmodernistycznym efektem motyla nie jest to wcale takie pewne. PozostajGc na 
obrze�ach zagadnienia warto odnie�H si� do głównych wGtków tzw. dyskursu emisyjnego, 
zwiGzanego z protokołem z Kioto. Pa�stwa wkraczajGce na drog� regionalnej lub globalnej 
mocarstwowo�ci (Indie, Chiny, Brazylia) argumentujG, �e ich aktualne-inwazyjne �rodowiskowo 
praktyki sG zado�Huczynieniem za lata kolonializmu bGdF pozostawania w trzecim szeregu. 
Mniejsza restrykcyjno�H ogranicze� emisyjnych powinna byH rekompensatG za dekady ich 
niedorozwoju.  
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Kioto22. Podobnie jak wszystkie dyskutowane zagadnienia, pomysł ten 
nacechowany jest du�ym potencjałem politycznych sporów. Jednym z 
sugerowanych rozwiGza� jest utworzenie dla emitentów zanieczyszcze�
obowiGzkowego funduszu. Coroczna wysoko�H wkładu byłaby wprost 
proporcjonalna do emitowanych zanieczyszcze�. Zebrane fundusze słu�yłyby 
zaspokojeniu roszcze� zagro�onych krajów, zwłaszcza w kontek�cie budowy 
stabilnych mechanizmów zrównowa�onego rozwoju. Podnoszeniu poziomu 
oceanów mo�na jednak przeciwdziałaH poprzez budow� �wiadomo�ci 
społecznej, współprac� ponad podziałami i promocj� dobrych praktyk. Budowa 
sztucznych grodzi okalajGcych pa�stwa archipelagowe jest bowiem równie 
kosztowna i mniej efektywna w dłu�szej perspektywie.  

Ostatnim z zagadnie� na które chciałbym zwróciH uwag� sG konsekwencje 
wzrostu poziomu oceanów w obszarze mi�dzynarodowego prawa morza23. W 
przypadku istotnych korekt granic archipelagowych zasadne wydajG si�
adekwatne zmiany granic wód morza terytorialnego czy wyłGcznych stref 
ekonomicznych. W przypadku rozciGgni�tych cz�sto w promieniu setek a nawet 
tysi�cy metrów archipelagów debaty tego rodzaju majG du�e znaczenie 
praktyczne. Całkowita deterytorializacja kraju i jego ewentualne znikni�cie jako 
podmiotu prawa mi�dzynarodowego publicznego prowadziH powinna do 
całkowitej utraty wszystkich obszarów morskich. Prawo mi�dzynarodowe mo�e 
jednak ewoluowaH w stron� ewentualnego zachowania terytorium morskiego i 
stref przyległych przez przyszłe wirtualne podmioty. Dochody z tytułu 
eksploatacji surowców byłyby formG zado�Huczynienia za straty wynikajGce z 
utraty terytorialnego składnika pa�stwowo�ci. Debaty tego rodzaju sG jednak 
kwestiG bardzo odległej przyszło�ci.  

PodsumowujGc powy�sze rozwa�ania zwróHmy jeszcze uwag� na pytania i 
spory natury fundamentalnej. Jak wiadomo tempo wzrostu poziomu oceanów 
mo�e przybraH zró�nicowany charakter w poszczególnych regionach. Słabo�H
instytucji współpracy regionalnej w najbardziej zagro�onych obszarach skłania 
do poszukiwania mechanizmów minimalizacji problemu na płaszczyFnie 
uniwersalnej. Działalno�H IPCC czy przyj�te w latach dziewi�HdziesiGtych 
konwencje sG oczywi�cie krokiem w dobrym kierunku. Brakuje jednak zgody w 
zakresie etycznych podstaw przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu, co 
utrudnia budowanie wła�ciwych mechanizmów normatywnych i 
instytucjonalnych. Dyskusje na temat przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
w dalszym ciGgu zdominowane sG przez trzy grupy aktorów: dawne pot�gi 
gospodarcze, kraje stosunkowo niedawno znajdujGce na drodze globalizacji i 
regionalizacji potencjału (Nigeria, Brazylia, Chiny, Indie), oraz w najwi�kszym 
stopniu do�wiadczone problemami peryferyjne kraje układu 
mi�dzynarodowego. W dalszym ciGgu zbyt mało uwagi po�wi�ca si�
oddziaływaniu wielkich korporacji na zmiany klimatyczne i efekt cieplarniany. 
Problem ten coraz cz��ciej poruszany bywa w ramach koncepcji społecznej 
odpowiedzialno�ci biznesu (ang. Corporate social responsibility-CSR). Udział 
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22 Por. zwłaszcza: "Insurance-Related Options for Adaptation to Climate Change": 
http://germanwatch.org/rio/c11insur.pdf  
23 S. Pyeatt Manefee, "`Half Seas Over`: The Impact of Sea Level Rise on International Law 
and Policy", UCLA Journal of Environmental Law and Policy, Vol. 9, 1991, D.D Caron, "Climate 
Change, Sea Level rise and the Coming Uncertainty in Oceanic Boundaries: A Proposal to 
Avoid Conflict" [w] Seoung-Yong Hong, Jon M. Van Dyke (red.), Maritime Boundary Disputes, 
Settlement Process, And the Law of The Sea, Brill, 2008.  
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wielkich korporacji w destrukcji �rodowiska niejednokrotnie przewy�sza skal�
negatywnego oddziaływania pa�stw. Wspomnijmy tu choHby o negatywnych 
konsekwencjach ekspansji kopalni odkrywkowych w krajach rozwijajGcych 
(Bangladesz, Indonezja, Papua Nowa Gwinea). Minimalizacja przyczyn zmian 
klimatycznych jest wreszcie nie tylko obowiGzkiem ró�nych aktorów �rodowiska 
mi�dzynarodowego, lecz tak�e wszystkich mieszka�ców naszej planety na 
płaszczyFnie indywidualnej.  

Recibido el 30 de octubre de 2012 y aceptado el 10 de noviembre de 2012. 


