
Abstraktní 

Dopady změny klimatu a globálního oteplování a konverzace kolem nich je stále obtížnější 

ignorovat. Budoucí předpovědi dopadu změny klimatu na planetu představují skličující výzvy 

pro lidi na celém světě, zejména pro středomořské pobřeží, které bylo označeno jako „horké 

místo“ klimatu. Článek se zaměřuje na účinky změny klimatu na migrační vzorce v oblasti 

Středozemního moře, aby pochopil, jak může vypadat teplejší budoucnost ve Středomoří, a 

vyvinout politiky a strategie, které mohou zmírnit některé z negativnějších důsledků. Hlavním 

cílem příspěvku je odpovědět na následující otázku; jaké jsou souvislosti mezi migračními 

modely a změnou klimatu v oblasti Středomoří? K této otázce je důležité nejprve definovat a 

pevně zasadit teoretický rámec do kontextu, který článek pokrývá, jako jsou politické, 

ekonomické, sociální, environmentální a demografické faktory. Jakmile jsou tyto faktory 

definovány, jsou aplikovány na případové studie v reálném světě ve formě severní Afriky a 

Sýrie prostřednictvím rámce Black, Adger a kol. pro hnací síly migrace prostřednictvím 

kvalitativních a kvantitativních dat, která pocházejí ze sekundárních zdrojů. Po analýze a 

srovnání obou případových studií výsledky ukázaly, že neexistuje dostatek důkazů, které by 

prokázaly, že existuje přímá souvislost mezi změnou klimatu a migrací kvůli složitému vztahu 

mezi protínajícími se hybnými silami migrace. Je však jasné, že změna klimatu a její následné 

účinky na životní prostředí mohou působit jako multiplikátor hrozeb a zhoršit stávající 

zranitelnost v regionu. Abychom se v budoucnu vyhnuli nejhorším dopadům změny klimatu a 

předešli další migrační krizi, je třeba přehodnotit spolupráci mezi středomořskými 

zeměmi. Rozdíly mezi MENA a Evropou v jejich schopnosti přizpůsobit se extrémním 

povětrnostním jevům musí být vyřešeny, aby se udržela stabilita, bezpečnost a důvěra mezi 

středomořskými národy.  
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