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תקציר
מדענים צופים ,כי הטמפ' הממוצעת בכדור הארץ תעלה בהיקף של  2-6מעלות צלזיוס עד סוף המאה.
לשינויי האקלים השפעות דרמטיות על מגוון תחומים ,ביניהם גם על החקלאות והיכולת לשגשג
ולהתפרנס .אסונות לאומיים כמו בצורת ,מדבור ,סופות ,הצפות ,שיטפונות רעידות אדמה ועלייה במפלס
האוקיינוסים ,מכבידים על היכולת של אוכלוסיות באזורים המועדים לפגיעה לחיות ולהתפרנס ,וגורמים
לתופעה של פליטי אקלים  -אנשים הנאלצים לעזוב את מקום מגוריהם עקב אסונות סביבתיים ולהגר.
תחזיות צופות שעד שנת  2050יהיו בין  25מיליון ל  1 -ביליון בני אדם שיאלצו להגר עקב מצוקה
מבוססת עקב פגיעה ברכוש ,בפרנסה או באיכות החיים כתוצאה משינויי האקלים .מדינות מתפתחות
הינן בעלות סיכון גבוה יותר להפגע ,מסיבות של חוסר בתשתית ,כלכלה חלשה ומשטר בלתי יציב.
מרבית המדענים ,קושרים בין פליטות הפחמן המבוצעות על ידי האדם לבין האצת שינויי האקלים .באופן
גורף ,מדינות מפותחות הן האחראיות הראשיות לפליטת גזי החממה ,ודווקא המדינות המתפתחות,
הפולטות רמה נמוכה של פחמן וגזי חממה ,הן הנפגעות הראשיות משינויי האקלים .תופעת הגירת
האקלים "סוגרת את המעגל" :הפליטים ,היוצאים ממדינות מתפתחות ,דופקים על שערי המדינות
המפותחות.
על בסיס תופעות אלו ותהליך זה ,חקרתי את הקונפליקט המרכזי של משבר ההגירה העולמי בין שני
קטבים :מצד אחד ,זכותה של מדינה לשמור על ריבונותה ,לנצל את משאביה לטובת אזרחיה שלה
ולסגור את תרבותה מהשפעות זרות ישירות .מצד שני ,זכויות הפרט של מהגרי האקלים ,המתעצמות
לנוכח ההשפעה של המדינות המפותחות על סיבת ההגירה מלכתחילה )פליטות הפחמן( .ניתחתי את
הקונפליקט בין זכות המדינה הקולטת לזכות הפרט המהגר על בסיס שלושה טיעונים :טיעון הסדר
הציבורי ,הטיעון הכלכלי והטיעון התרבותי.
המסקנה המשתמעת מן הצדקות הריבונות בהקשר לעקורי אקלים היא שאחריות המדינות המפותחות
)באופן אירוני הן גם מדינות היעד( לתקן את השלכות התרומה שלהן להגברת משבר שינויי האקלים
משמעותית ומוכחת יותר מאשר ריבונות המדינה לסגור את גבולותיה בפני הזרים .לפי הניתוח של
המאמרים מהפילוסופיה הפוליטית יש לעקורי אקלים זכות תיאורטית לתבוע את מעמדם במדינות
מפותחות בהתאם לטענה ההומניטרית שמקורה באמנת הפליטים של  1951וטענת הצדק הגלובלי ,אף
על פי שכרגע אינם נכללים באמנת הפליטים הבינלאומית  .1951על כן מדינות מתועשות יוכרחו לקבל
על עצמן אחריות מעשית כלפי עקורי אקלים מבחינת סיוע הומניטרי והתיישבות מחדש בפלטפורמה
הגלובלית.
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.1מבוא ומתודולוגיה מחקרית
בשנת  2010לבדה נרשמו לא פחות מ 36-מיליון בני אדם שנאלצו לעזוב את בתיהם כתוצאה מ"אירועי
1

אקלים" .בכל רגע אלפי אנשים ובעלי חיים מושפעים משיטפונות ,רעידות אדמה ואסונות אקלים אחרים
שהופכים את אדמתם לכזו שלא ניתן להתפרנס ממנה ,לגור או לחיות בה .שינויי האקלים ,המורגשים
ומתעצמים בכל כדור הארץ ,משפיעים על הטבע ועל האדם במגוון דרכים ,ומשנים את ֵֵהסביבה,
הכלכלה ,החקלאות ,המבנה הדמוגרפי וכן מבנים חברתיים-תרבותיים בסיסיים כגון מדינות ,המרכיבים
את זהותנו .לפי תחזיות של מדענים מהפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים ) IPCC -
 ,(Intergovernmental Panel on Climate Changeטמפרטורת כדור הארץ תעלה עד שנת  2100ב -
2

 2.5עד  6מעלות צלזיוס ,וזאת בעקבות עלייה בגזי החממה הנגרמים מפעולות האדם  .שינויי האקלים
צפויים לגרום לתופעות כגון מדבור ,בצורת ,הצפות ,התפשטות מזיקים ועוד .תופעות אלו ,משליכות על
היכולת של אוכלוסיות באזורים המועדים לפגיעה לחיות ולהתפרנס .תחזיות צופות ,שעד שנת  2050יהיו
בין  25מיליון ל  1 -ביליון בני אדם שיאלצו לנדוד עקב פגיעה בסביבת החיים שלהם ,פגיעה שמקורה
בשינויי האקלים .בני אדם אלו מוגדרים באופן לא רשמי כ"מהגרי אקלים" או "פליטי אקלים" ,ובהם
3

תעסוק עבודה זו .
קיימות סוגיות רבות הנוגעות למהגרי אקלים .סוגיה לדוגמה ,הינה נושא ההגדרה .יש הטוענים כי
ארגונים בינלאומיים רשמיים כמו האו"ם נמנעים מהגדרות לגליות או תיאורטיות בכל הקשור ל"עקורי
4

אקלים"  ,שכן עצם ההגדרה עלול לגרום לבעיות עבור אותם הפליטים .לדוגמה ,בסוגיית פליטי האקלים
עולה פעמים רבות השאלה מה הניע את המהגר לעזוב את מקום מושבו הקודם? השפעות אקלים באות
לידי ביטוי פעמים רבות באופן עקיף :במקרה של בצורת ,הגורמת להתמוטטות משקים חקלאיים,
בעקבותיה מחפשים החקלאים מקום מגורים אחר ,ניתן להתייחס לגורם הישיר לנדידה של עובד האדמה
ככזו הנובעת מגורם חקלאי-כלכלי ,כלומר הגירה לשם שיפור יכולת התפרנסות ,וניתן להתייחס לנדידה
ככזו הנובעת מהשפעות אקלימיות.

 1אוני ,א' ) .(2011אין לאן לברוח :פליטי האקלים ישנו את העולם .אוחזר מתוך
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000708645
Nasa. (n.d). The effects of climate change. Retrieved from https://climate.nasa.gov/effects/
Stern, N. (2006). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press.

2

3

""Climate refugees: what is the definition? How is it decided?.
http://climatemigration.org.uk/climate-refugees-definition/. Accessed 22 Feb. 2020.
4
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כך ,פעמים רבות ,הקביעה האם האדם הוא מהגר אקלים או מהגר מסוג שונה )מלחמה\עבודה/אחר(
היא לא חד משמעית ,ובהתאם ,קיים קושי לקבוע את הגדרת סוג הפליט ,המשליכה על זכויות המהגר.
סוגיה מרכזית נוספת ,עוסקת באחריות להגדרת אדם כפליט אקלים :על מי מוטלת האחריות להגדירו
ולקבלו כמהגר אקלים  -על מדינת המוצא? על מדינת היעד או על ארגונים בין לאומיים? ונדמה שהסוגיה
המורכבת מכולן ,היא על מי האחריות לדאוג לפליט לאורך זמן  -שוב ,האם אחריות זו מוטלת על מדינת
היעד ,על מדינת המוצא או על ארגונים בין לאומיים?
סוג אחר של שאלות מתייחס לקשר בין שינויי האקלים להגירה ,ומשלבות היבטים של מוסר ואחריות
גלובלית בתקופה "אפוקליפטית" :שאלות מקדימות דנות במשבר האקלים :האם אכן קיים משבר אקלים
גלובלי? ואם כן  -האם הגורם למשבר זה הוא האדם? שאלות הנובעות ממשבר האקלים ,דנות בסוגיות
כגון האם כל מדינה אחראית לדאוג לאזרחיה בלבד ,או שישנה אחריות גלובלית על מהגרי אקלים? האם
קיימת חובה מוסרית של מדינות הפולטות יותר גזי חממה באופן יחסי למדינות אחרות לקום לעזרת
מהגרי האקלים? ואילו חוקים בינלאומיים עשויים להיות תקפים עבור אותם מהגרים?

5

לעבודה זו מספר מטרות :ראשית ,להעלות לסדר היום את משבר האקלים ,ואת התופעה של עקורי
אקלים .שנית ,לדון בסוגיה של קבלת מעמד מהגר או פליט עבור עקורי האקלים במדינת היעד,
ושלישית ,להביא לידי ביטוי את הדיון המוסרי סביב הסוגיה של האחריות של מדינות הפולטות גזי
חממה למהגרי אקלים.
שאלת המחקר :האם לעקורי אקלים יש זכות לתבוע מעמד פליט במדינות מפותחות )מזהמות(?
העבודה היא עיונית-תיאורטית ,עוסקת באתיקה ונתמכת בספרות הסובבת שאלות של מוסר ופילוסופיה
פוליטית ומימדים חוקתיים.

Nasa. (n.d). Climate change: How do we know?.retrieved from https://climate.nasa.gov/evidence/.

5
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.1סקירת ספרות
שינויי אקלים
בעשורים האחרונים הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ נוטה לעלות ,והאקלים עובר שינוי דרסטי
שטרם נצפה בהיסטוריה .הפאנל הבין ממשלתי לשינוי אקלים ) (IPCCקבע בדו"ח הרביעי שלו משנת
 ,2007שבמהלך המאה ה 20-עלתה הטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ בשיעור של  0.74מעלות
צלזיוס .מחקר נוסף משנת  2007מצא כי שמונה השנים החמות ביותר בהיסטוריה נרשמו החל מ,1998-
ו 14-השנים החמות ביותר נרשמו בין השנים  .2007- 1900בנוסף ,שנת  2005נרשמה כשנה החמה
ביותר בהיסטוריה ,עם טמפרטורה ממוצעת גלובלית הגבוהה ב 0.62-מעלות צלזיוס מעל הממוצע מאז
6

החלו המדידות )לטווח השנים . (NOAA 2006) (1880-2004
גרף איור מס'  :1שינויים בטמפרטורה הגלובלית הממוצעת בין השנים .1850-2000

7

איור מס'  1מציג את השינויים בטמפרטורה הגלובלית הממוצעת בין השנים  .1860-2000ניתן לראות,
כי לאורך טווח המדידות ,עלתה הטמפרטורה העולמית הממוצעת מרמה של  13.6מעלות בשנת ,1860
לרמה של  14.5מעלות בשנת  ,2000עליה של כמעט מעלה שלמה .יש שיגידו כי הבדל ממוצע של
מעלה אינו משמעותי ,אך מרבית המדענים סבורים אחרת .על פי ג'ייסון לדרמן ),(Jason Lederma
באתר הירחון "מדע פופולרי" ) ,(Popular scienceעלייה של  2מעלות ,תהפוך את העולם למקום יבש
6

NOAA National Centers for Environmental Information, State of the Climate: Global Climate Report for
Annual 2006, published online January 2007, retrieved on March 3, 2020 from
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/200613.
  7גולן אנגלקו ,ע' ובראור ,י' ) .(2008היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים .המשרד להגנת הסביבה.3-143,
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בהרבה ,תשפיע על הכלכלה העולמית ,החקלאות ,התשתיות ודפוסי מזג האוויר .עלייה בטמפרטורה
תזיק למערכות אקולוגיות ובתי גידול וכמובן מינים של בעלי חיים שלא יוכלו להסתגל לסביבה החדשה
8

כולל האזורים הארקטיים והאלמוגים ,אזורי חוף ואיים יוצפו ,הקרחונים ימסו .דו"ח של ה  IPCC -משנת
 ,2018עוסק בשאלה "מה יקרה אם הטמפרטורה העולמית תעלה במעלה וחצי?" הדו"ח צופה ,כי
במידה ופליטות הפחמן ימשיכו לגדול בקצב הנוכחי ,קיים סיכוי לא מבוטל כי הטמפרטורה הממוצעת
בכדור הארץ תעלה במעלה וחצי בין  2030ל  .2052 -לעליה זו בטמפרטורה השלכות רבות ,ביניהן
עליה בטמפרטורה הממוצעת באופן קיצוני באזורים מסוימים ,בצורות ,שטפונות ,עלייה בטמפרטורת
האוקיינוסים ,עליית מפלס המים באוקיינוסים ,פגיעה במגוון המינים ובמערכות אקולוגיות ,הפצת זיהומים
ומחלות .כל אלו צפויים להגביר את התחלואה ,לפגוע ביכולת ההתפרנסות ,בעיות באספקת מזון ומים
9

סיכון לבטחון התזונתי ולהגביר את החשיפה של אוכלוסיות רבות לגורמים סביבתיים המניעים הגירה.

על פי בוב סילברג ) (Bob Silbergמהמעבדה להנעת סילון של נאס"א )NASA’s Jet Propulsion
 ,(Laboratoryעלייה של  1.5מעלות צלזיוס בטמפרטורה הממוצעת העולמית ,תוביל לאיבוד של
 9%ממאגרי מים באזורי המזרח התיכון.

10

מדענים אלו ורבים אחרים ,מתריעים בפנינו ,כי עליה

בטמפרטורה הממוצעת העולמית ,אפילו במעלה אחת ,תשנה את תנאי המחיה שאנו מכירים כיום,
וככל שהעליה בטמפרטורה העולמית הממוצעת תהיה גדולה יותר ,כי יתגברו ממדי ההשפעות
האקולוגיות על הטבע והאדם .דו"ח  ,IPCC 2007צופה ,כי עד סוף המאה ה 21-תעלה הטמפרטורה
העולמית הממוצעת בשיעור של  1.4ל 6-מעלות צלזיוס .הדו"ח מתאר תרחישים שונים ,הנבדלים
בתחזית

העליה

ברמת

הטמפרטורה,

וזאת

בהתאם

לפעילות

האדם:

8

Ledrerman, J. (2018). What happens if earth gets 2 degrees warmer?. Retrieved from
https://www.popsci.com/what-happens-if-earth-gets-2-degrees-warmer/
IPCC. (n.d). Global Warming of 1.5 ºC - IPCC. retrieved from https://www.ipcc.ch/sr15/

9

10

Silberg, B. (2016). Why a half-degree temperature rise is a big deal?. Retrieved from
https://climate.nasa.gov/news/2458/why-a-half-degree-temperature-rise-is-a-big-deal/
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11

איור מס'   :2תחזית לטמפרטורה העולמית הממוצעת לפי תרחישים שונים.

באיור מס'  ,2ניתן לראות תרחישים שונים לעליית הטמפרטורה הממוצעת העולמית על פני זמן .כל צבע
בגרף מייצג תרחיש שונה המושפע מכמות פליטות גזי הפחמן הנגרמות על ידי האדם .התרחיש האדום
מייצג מצב בו מגמת הצמיחה של פליטת גזי החממה היא הגבוהה ביותר ,ובהתאם ,גם עליית הטמפ'
צפויה להיות הגבוהה ביותר .התרחיש הירוק מייצג מצב של עלייה בינונית בפליטת גזי החממה,
התרחיש הכתום מייצג מצב בו יש פליטת גזי החממה קבועה .כדאי לשים לב שגם בתרחיש זה
הטמפרטורה עדיין ממשיכה לעלות אך בקצב מתון מאד.
על פי הערכות שונות ,שינויי האקלים ועליית הטמפ' העולמית ,צפויות לגרום לתופעות שונות ,המשפיעות
על משאבי הטבע ועל האדם בתחומים שונים:
אוכלוסיה :נזקים מהצפות ים ונהרות באזורי חופים ,בצורת באזורים צחיחים ,פגיעות מאירועי מזג אוויר
12

קיצוניים ,בעיות באספקת מים ומזון ,שירותי בריאות ,התפרצות מחלות והפצתן.

:hקישור  IPCC.אתר
כניסה אחרונה ttps://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page5.php. :
29.8.19.
11

 12היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים,עירית גולן -אנגלקו וישעיהו בר אור ,המשרד להגנת הסביבה ,ירושלים,2008,
עמ".3-143
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חקלאות :ענף החקלאות העולמי ש"תורם" להגברת שינויי האקלים יהפוך לקורבן מיידי כלומר ,אזורים
חקלאיים רחבים בעולם יאבדו מכושר הייצור שלהם ,ייצור המזון יפחת עקב המחסור במשאבי הטבע,
וכך תרד גם איכות התוצרת ,ירידה בזמינות ובאיכות המים ,מנגד עליה בתצרוכת המים והאנרגיה ,ירידה
בפוריות הקרקע ,עליה בעלויות הגידול ובנזקי אירועי קיצון אקלימיים ,התפשטות חרקים רבים ומחלות
13

זיהומיות רבות לאזורי תפוצה נרחבים בעולם שעלולה לגרום לפגיעה וצמצום דרמטי במגוון המינים.

אוקיינוסים :צפויה עליה של כחצי מטר במפלס הים ,בעקבות התרחבות תרמית של המים ,לא כולל את
המסת הקרחונים .עליית מי הים צפויה להשפיע על ערי חוף ואיים ,ולהכריח את התושבים למצוא
פתרונות או מקומות חדשים לגור בהם.
מים ומערכות טבעיות :צפויה ירידה ניכרת באיכות המים ,שינוי בתי גידול מימיים ושינוי במליחות המים.
עליה בעוצמות משקעים וסערות תעלה את הסיכון להצפות .מפלס מי התהום עלול לצנוח ,וכך תצנח
הזרימה העונתית .נחלים קטנים יושפעו יותר מהשינוי במי התהום .בצורות ,שינויים בדפוסי משקעים,
המסת שלגים ועליה באובדן מים בעקבות התאיידות ,יגרמו לשינויים בזמינות מי השתיה .מספר האנשים
14

הצפויים להיות תחת איום של מחסור במים יגדל בעוד כמיליארד ,ללמעלה מ  3.9 -מיליארד בני אדם.

השפעות גאופוליטיות :אסונות אקלים יובילו למחסור במשאבי טבע ,ירחיבו את הפער הגדול בין
הביקוש לייצוא בהמון מוצרי יסוד וצרכי חיים בסיסים .בהתחשב בכך תיווצר צניחה בכלכלה של הרבה
מדינות שיובילו לשינויים פוליטיים משמעותיים על מפת העולם.
השפעת שינויי האקלים על האוכלוסייה באזורים שונים:
דוח ה  IPCCמשנת  ,2007סוקר השפעות צפויות כתוצאה משינוי האקלים ,על אזורים שונים בעולם:

15

אפריקה :עד  75 ,2020עד  250מיליון איש צפוים להיות תחת מחסור במים .בחלק מהמדינות צפויה
ירידה של כ  50% -מיבולים התלויים בגשמים .כתוצאה מכך צפויים שינויים בזמינות המזון.
ה :עד שנת  2050צפויה ירידה בזמינות מי שתיה ,בעיקר בנהרות גדולים .סכנה להצפת אזורי חוף.
אסי 
אוסטרליה וניו-זילנד :עד  2030צפויה ירידה בתוצרי חקלאות וייעור .עליית בצורות ובשריפות .עד
 2050אוכלוסיות לאורך החופים יהיו תחת סיכון עקב עליה במפלס הים.

 13שם.
 14שם.
15
היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים,עירית גולן -אנגלקו וישעיהו בר אור ,המשרד להגנת הסביבה ,ירושלים,2008,
.עמ"3-143
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אירופה :יגבר האיום להצפות בפנים היבשת ובחופים .החמרת תנאי האקלים ,כולל בצורות .הפחתה
בזמינות המים ,והשפעה על בריאות הציבור ,בעקבות עליה בעומסי חום ושריפות.
אסונות הטבע שיגררו שינויי האקלים יגרמו לאוכלוסיות נרחבות באזורים שונים בעולם להיות תחת איום
של מחסור במים ובמזון ,איבוד הפרנסה באזורים כפריים ,והרס בתים ומבנים עקב סופות ,הצפות
ושריפות ,כלומר מספר בלתי מבוטל של אנשים יהיו חסרי מקלט ,פרנסה ,מים ומזון  -כל אלו מניעים
פוטנציאליים להגירה.
כבר היום ניתן להבחין בכמה מקרים בהם התרחשה הגירה מסיבית בגלל שינויי האקלים:
דרפור :שינוי האקלים בדרפור גרמו להפחתת כמויות הגשם והמשקעים בכ 30%-ולמדבור והתרחבות
16

מדבר סהרה  .תופעות אלו יוצרות מתחים בין איכרים ורועים על שטחים ומים ,וגורמות למלחמות
ועימותים .לדוגמא ,שבט "נובה" הדרומי הזהירו שהם יחדשו את המלחמה בגלל שנוודים ערבים הסתננו
לשטחים שלהם בגלל קשיי הבצורת וכרתו להם את העצים כדי להאכיל את הגמלים שלהם .הקונפליקט
והמשבר המדיני -ביטחוני בדרפור נובע לפחות ברובו משינויי מערכת האקלים באזור ומחוסר ההתאמה
של האוכלוסייה והמדינה להתאים את עצמה למצב הקיים מבחינת פרנסה וניהול משאבי בסיס .הצפי
לשינויי טמפרטורה והתחממות במחוז הוא עלייה של  1.5- 0.5מעלות צלזיוס בין השנים .2030-2060
שינויים צפויים אלו צפויים להחריף את הקונפליקט.

17

סומליה :בעשרים השנים האחרונות נמצאת סומליה במאבק פנימי בין מיליציות שונות לשלטון .במקביל,
אוכלוסיית סומליה חווה בצורת ואירועי שיטפונות קשים בעקבות שינויי האקלים  -בעבר הייתה בצורת
פעם בעשור ובשנים האחרונות יש תדירות תכופה של בצורות ושיטפונות .הסומליים הם נוודים .בעבר,
במקרי בצורת ,היו הסומלים נודדים לאזורים ונקודות במדינה בהם הבצורת פחות קשה ותנאי המחייה
סבירים יותר להתיישבות עונתית ,אך בשנים האחרונות הם חיים בנדודים תמידיים בגלל מצב הביטחון
במדינה ואירועי האקלים הקשים .מאפיינים אלו מבהירים עוד יותר את ההשפעה של שינויי האקלים
הדרסטיים והמצב הפוליטי על התרבות ותנאי המחיה של האוכלוסייה .בנוסף לאירועי האקלים הקשים
והמלחמות הפנימיות ,בסומליה מגמת גידול האוכלוסייה עלתה דרמטית ,עובדה הגורמת לקושי גדול
להגירה פנימית ,שכן לאנשים רבים אין אמצעים מבחינת נשק או רכוש כדי לעשות את המסע הנדרש
ממקום למקום ,לכן ההגירה החלה להתקדם מעבר לגבולות המדינה ,אל קניה .ב  11ביוני  2018קניה

16

The guardians. Borger, J. (2007). Darfur conflict heralds an era of wars triggered by climate change.
Retrieved from https://www.theguardian.com/environment/2007/jun/23/sudan.climatechange
17שם
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החליטה לסגור את הגבול בינה לבין סומליה בגלל חשש ביטחוני והגירת המוני הפליטים אל מחנות
הפליטים בגבול

18

בנגלדש :דוגמא להגירה אקלימית פנימית )בשטחי המדינה( ,ניתן לראות בבנגלדש .בכל שנה אלפי
אנשים בבנגלדש נאלצים להגר מסביבתם עקב שינויי אקלים קיצוניים לעיר הבירה דאקה בתקווה
למציאת פרנסה ומקלט .כתוצאה מכך ,דאקה הפכה לאחת הערים המאוכלסות בעולם .ההגירה לדאקה
19

במקרה זה עשויה להוביל ללחץ דמוגרפי שיוביל לבסוף להגירה בינלאומית .
אוקיאנה :באוקיינוס השקט ,תוצרי הלוואי של שינויי האקלים כמו למשל עלייה במפלס המים והרס
משאבי מים מתוקים הם איום ממשי על אזרחי מדינות האיים הקטנות ,כמו קיראבטי ,טובאלו ,איי מרשל
וטוקאלו .יכולת ההסתגלות והפגיעות של מדינת אי או קהילה מצומצמת שכזו נמוכה בהתחשב ליחס
המשאביים והאוכלוסייה שלהם .המדינות המתפתחות באיים הקטנים מאוימות מעלייה במפלס הים
שתפחית את זמינות הקרקעות ,ומפגיעה בייצור המזון על האיים עקב הרס משאבי המים המתוקים .איי
מרשל ,לדוגמה ,נמצאים בנקודת החלטה ,האם להעביר את כלל האוכלוסיה ,המונה כ 55,000 -איש,
וליישב אותה מחדש במקום אחר ,או אולי לבנות אי מלאכותי .בדומה ,מדינות איים נוספות ניצבות בפני
החלטה האם להגר או למצוא פתרונות חדשים שישמרו על התרבות וההיסטוריה הייחודית של כל קהילה
20

.

השפעת האדם על האקלים ,והשפעת מדינות שונות על קצב עליית הטמפרטורה
בציבור הרחב ,ואף בחלקים מהקהילה המדעית ,מתקיימות חילוקי דעות באשר לסיבה לעליית
הטמפרטורה ושינויי האקלים .יש הטוענים כי הסיבה לעליית הטמפרטורה אינה תלויה באדם ,אך
רוב-רובם המוחלט של המדענים טוענים כי פעילות האדם אחראית לעליית הטמפ' ,מסיבות שונות
ובעיקר פליטת גזי החממה ,שהתגברה מאוד מאז המהפכה התעשייתית .הוכחה לכך היא שכמות
הפחמן הדו חמצני באטמוספירה עלתה מעל לרף של ) ppm 300חלקים למיליון( ,תופעה שלא

18

The guardians. Tahir, M. (2019). In Somalia, the climate emergency is already here. Retrieved from
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/08/somalia-climate-emergency-world-drought-soma
lis.
19איל ,נ' ) .(2018המרד נגד הגלובליזציה .ראשון לציון :משכל ידיעות ספרים.
20

The climate reality project. (2019). How Does Climate Change Affect Pacific Island Nations. Retrieved
from
https://www.climaterealityproject.org/blog/trouble-paradise-how-does-climate-change-affect-pacific-islandnations
Wyman, K. (2017). Ethical Duties to Climate Migrants. In Research Handbook on Climate Change,
Migration and the Law, Ed. by Mayer, Benoît and François Crépeau.
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21

התרחשה במשך  400אלף שנה  ,וממשיכה לטפס בקצב מסחרר .הנתונים של הדוח הרביעי של IPCC
מראים כי משנת  1970כמות פליטת גזי החממה גדלה והוכפלה עקב שינויים מהפכניים בתעשייה,
בחקלאות ,בבנייה ,גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת ואיכות החיים.

איור מס' :3

23

22

ריכוז הפחמן הדו חמצני ב 10-אלף שנים האחרונות .ובגרף המוקטן מייצג את ריכוז הפחמן הדו חמצני ב200-

השנים האחרונות.

באיור מס'  ,3ניתן לראות מגמת עלייה דרסטית בריכוז הפחמן הדו חמצני ,המתחילה ממאה השנים
האחרונות ולפני כן מגמה קבועה של ריכוז הפחמן עד תחילת המאה האחרונה )עד המאה ה 19-לפי
הגרף המוקטן( .כאמור ,קצב הפליטות רק הולך ועולה .על פי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי )
ׂׂ (OCEDאם לא ינקטו פעולות להתמודדות עם משבר האקלים ,אחוז הפליטות יגדל ב 37%עד 2030
וכתוצאה מכך תהיה עליית טמפרטורות של  1.7-2.4מעלות צלזיוס עד  .2050הגרף מוכיח ומבסס את
העובדה שהמהפכה התעשייתית שהתרחשה בסוף המאה ה 18 -תחילת המאה ה 19 -הזניקה את
מגמת פליטות הפחמן הדו חמצני .מתוך אותה תקופה התפתחה תרבות הצריכה ותרבות השפע שיוצרת
קצב ייצור שאינו מאוזן מול קצב ההתחדשות של משאבי כדור הארץ .רמת התיעוש ,ורמת החיים
משתנות ממדינה למדינה .ארגון  WESPסיווג את כל המדינות לשלוש קטגוריות :מדינות מפותחות,
24

מדינות במעבר ,ומדינות מתפתחות  .המטרה בסיווג המדינות היא לשקף תיאור בסיסי על מאפייני

21

Nasa.(n.d).Graphic: The relentless rise of carbon dioxide.retrieved from
https://climate.nasa.gov/climate_resources/24/graphic-the-relentless-rise-of-carbon-dioxide/
22

""SPM Final Report-08 Dec-Revised-Layout Change21 ... - IPCC.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_spm.pdf. Accessed 27 Oct. 2019.
23גולן אנגלקו ,ע' ובראור ,י' ) .(2008היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים .המשרד להגנת הסביבה.3-143,
24

UN. (2014). Country classification. Retrieved from
https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/wesp2014.pdf
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המדינה כגון :התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( ,התוצר הלאומי הגולמי ) ,(BNPההכנסה לנפש ,רמת
התיעוש ,כמות התשתיות ורמת החיים הכללית.

איור מס'  :4השוואה בין מדינות ,בהתייחס לפליטות פחמן דו חמצני
מקור :רבינוביץ,ד ).(2009הנה זה בא :כיצד נשרוד את שינויי האקלים .הקיבוץ המאוחד.

בטבלה ניתן לראות השוואת פליטת פחמן דו חמצני בין מדינות שונות בכל ההיבטים של מספר
אוכלוסייה ,שטח ,כלכלה ותרבות צריכה .נתוני ההשוואה הינם פליטה היסטורית ,שיעור מיחס פליטת
המדינה לפליטה ההיסטורית העולמית ,שיעור אוכלוסייה ואינדקס הפליטה ההיסטורי .נתונים מסוג זה
מעלים שאלות לגבי האחריות שצריכות לשאת מדינות שונות בהתייחס לפליטות גזי החממה ,ובהתאם
ביחס למשבר האקלים .בספרו "הנה זה בא" מתאר דני רבינוביץ' את הדברים באופן הבא" :היסטוריזציה
נאותה של משבר האקלים מתחילה בהכרה שהאחריות להיווצרותו ולקצב המבהיל שבו הוא צפוי
להתפתח אינה מתחלקת בצורה שווה בין עמי העולם" .בספרו דני רבינוביץ טוען על בסיס נתוני הניתוח
האקלים הקודמים שמדינות מפותחות יותר מבחינה תעשייתית וכלכלית הן בעלות טביעת רגל אקולוגית
פחמנית גדולה יותר ביחס למדינות פחות מפותחות ,אך אותן מדינות "פחות מפותחות" נושאות את
המחיר הכבד שמתבטא כאסונות אקלים .היכולת של המדינות העניות להתמודד עם מצבי מצוקה,
משברים סביבתיים והתאוששות ושיקום המדינה והאוכ' מעורערת ביחס למצבם הסוציו אקונומי ולכן הן
25

אלו ש"ישאו את המחיר הכבד" .

 25רבינוביץ,ד ).(2009הנה זה בא :כיצד נשרוד את שינויי האקלים .הקיבוץ המאוחד.
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הנתונים לגבי טביעת הרגל האקולוגית באופן כללי ופליטות גזי החממה בפרט הולכים ומצטברים .הגרף
הבא מראה את טביעת הרגל האקולוגית לפי מדינות שונות:

איור מס'  :5טביעת רגל אקולוגית לאדם ,לפי מדינות שונות.2005 ,

26

באיור מס'  5ניתן לראות את טביעת הרגל האקולוגית לאדם במדינות שונות ,בחלוקה פנימית של טביעת
רגל אקולוגית הנובעת מפליטת פחמן דו חמצני ,דייג ,חקלאות ,אדמה בנויה ,יערות ואדמת מרעה.

הנזקים הצפויים להיגרם כתוצאה משינויי האקלים יהיו מוחלטים והרסניים יותר במדינות עניות ,ממספר
סיבות .1 :חולשה כלכלית ויכולת מוגבלת לפצות על נזקים כלכליים סביבתיים .2 .תשתיות מוגבלות

26

WWF. (2008). The 2008 Living Planet Report. Retrieved from
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_timeline/lpr_2008/
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שיקשו על תמיכה בחקלאים או בתושבים באופן כללי .3 .חוסר יציבות ממשלתית שתקשה על
ההתמודדות הפוליטית והמדינית עם אסונות אקלים .לכן ,מדינות עניות חשופות לאי-יציבות ממשלתית,
ומצב של אסון אקלימי לאומי עלול להוביל אף להתמוטטות השלטון במדינה .למדינות המתפתחות אין
את האפשרות או המשאבים לשקם את האוכלוסייה ,למצוא פתרונות למקומות פרנסה חדשים ,לבנות
תשתיות ,לדאוג לבריאות הציבור ולנושאים נוספים קריטיים .נוצר מצב גלובלי ,בו מדינות המערב
המתועשות אחראיות לרוב פליטות הפחמן ,ומכאן שהם האחראיות המרכזיות לשינויי האקלים .ובאותו
הזמן ,המדינות המתפתחות הן החשופות לפגיעה המשמעותית ביותר עקב שינויי אקלים אלו .במילים
אחרות  -לאקלים אין גבולות ,למדינות )בינתיים( יש .כך נוצר מצב ,שעל פי ההערכות ילך ויגבר ,של
פליטי אקלים היוצאים ממדינות מתפתחות ונודדים לעבר המדינות המתועשות ,שמלכתחילה הן הגורמות
המרכזיות לשינויי האקלים שהובילו לאסונם של הפליטים.

שינויי אקלים  -פגיעה בביטחון מערכות אנושיות
חשוב לציין כי התופעות הנלוות לשינויי האקלים בהיבט האסונות והמחסור במשאבי יסוד יותירו חותם
גם בהיבט של ביטחון וקונפליקטים פנימיים במדינות ובמיוחד במדינות מתפתחות בהם אין תשתיות
לטיפול במצוקה המונית של מחסור משאבים או אסונות אקלים .הפגיעה בביטחון של תושבי המדינה
המתפתחת היא אחת מהגורמים העיקריים והדרמטיים ביותר המניעים הגירה בינלאומית .בהקשר זה,
קיים בסיס לבקשת מעמד "פליט" כתוצאה מסכנת חיים ,שיכולה להיגרם עקב מחסור בתנאי מחייה
בסיסים של אדם או קבוצת אנשים נרחבת בצורה משמעותית .יש מספר דרכים בהן קונפליקט יכול
להיווצר כתוצאה משינויי האקלים .לדוגמה ,קונפליקט פוליטי-כלכלי על משאבי האנרגיה ,מתוך הצורך
להפחתה בדלקים מאובנים ,וקונפליקט מבוסס על השפעת שינויי האקלים על המערכות האנושיות )חוסר
27

במשאבי יסוד ,פרנסה ,מקלט ,טריטוריה(  .אותם קונפליקטים הנגרמים עקב חוסר במשאבים מסויימים
למערכת האנושית או למערכת המדינה יכולים בדיעבד לגרום למלחמות ממשיות הן בתוך המדינה
המדוברת והן מחוץ לה .באותו ההקשר של אלימות וקונפליקטים עקב שינויי האקלים ניתן לדייק את
שאלת המחקר אף יותר ,ולשאול האם עקב אי השוויון האקלימי בפליטות הפחמן הגורמות לשינויי אקלים
והאסונות הנגזרות מהם יש אחריות בנטל משבר הגירת האקלים העולמי על המדינות המזהמות?
עד כה ,עסקנו בהיבט של הגורמים להגירה סביבתית ,בדגש על שינויי האקלים.

27

Barnett, J.(2007). Climate change, human security and violent conflict. Retrieved from
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096262980700039X
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כעת ,אסקור מספר מושגים מתחום מדעי החברה ,הנוגעים להיבט של קליטת פליטים באופן כללי,
ופליטי אקלים בפרט:

מדינה מודרנית וריבונות מדינית
לגוף הנקרא מדינה יש "תנאי קיום" שונים שהכרחיים ליציבותה והכרתה ע"י מדינות אחרות בעולם כמו
הרכב אוכלוסיה קבוע ,רצף טריטוריאלי )ימי ,אווירי ויבשתי( מוגדר ,ריבונות ושלטון המספק לאזרחיו
חוק ,ביטחון ,כלכלה ותרבות.

28

על פי אמנת מונטווידאו )" (1933זכויות וחובות של מדינה" ,כדי לקיים

מדינה יש לקיים :הרכב האוכלוסייה קבוע ,טריטוריה מוגדרת ,שלטון חוק )ממשלה( ,הכרה ויכולת קיום
יחסי חוץ עם מדינות אחרות.
מדינה ריבונית פועלת לפי חוקים אוטונומיים .השלטון הוא הקובע את תנאי ההתאזרחות ,אילו אוכלוסיות
יקבלו מעמד משפטי של אזרחות קבועה ,אילו אוכלוסיות יקבלו מעמד אזרחי זמני ,ומי אינו זכאי למעמד
29

רשמי במדינה .כחלק מכך ,תקבע המדינה את הזכויות והחובות של כל סוג אזרח.
30

בנוסף ,מדינה מוקמת על בסיס של לאומיות  .לאומיות היא תפישה הקובעת כי לכל ארגון חברתי בעל
תרבות וזהות מבוססת משותפת יש את הזכות להקים מדינה עצמאית המעוצבת על פי קווי המתאר של
אותה זהות משותפת במטרה לשמר אותה .השקפת העולם של הלאומיות החלה לתפוס תאוצה אחרי
המהפכה הצרפתית שם נקבעו מחדש היחסים בין ממשל לחברה .הלאומיות מבוססת על ההכרה
בקבוצות בעלות מאפיינים זהים ושאיפתם להגדרה עצמית .הלאומיות מעניקה תודעה של אחדות,
שייכות והגדרה לחברי הקבוצה .יש לאומיות הקבועה על פי "שותפות אתנית-תרבותית" ,כלומר
שהמאפיינים של אותה קבוצה השואפת להגדרה עצמית הם שפה משותפת ,מוצא ,תרבות ,מנהגים,
מסורות ,אורחות חיים והיסטוריה ואפילו דת משותפת .סוג זה של לאומיות מוכר משחר ימי האדם
לדוגמא בשבטים המדברים שפה ייחודית להם או דת מסויימת משותפת .הזהות המשותפת של
המשתייכים לאותו לאום אתני-תרבותי אינה תלויה בשאלה מהי מדינת הלאום שלהם .סוג נוסף של לאום
הוא "לאומיות אזרחית" .לאום זה מבוסס על אזרחות במדינה ,כלומר הזהות המשותפת של בני הלאום
היא היותם בעלי אזרחות במדינה .העולם המודרני מחולק למדינות עצמאיות ריבוניות ,עובדה זו היא
שקובעת את מצב הפוליטיקה העולמית ומשפיעה עליה באופן רפטטיבי .בתוך כך ,ב 30-שנה האחרונות
החל תהליך הגלובליזציה  -רעיונות ,מידע ,אנשים ,מוצרים וכסף עוברים בחופשיות בין מדינות ולא

 28שחר ,ד' ) .(2015להיות אזרחים בישראל  -במדינה יהודית ודמוקרטית .שוהם :כנרת בית הוצאה לאור .ע"מ .20-293
 29שם
 30שם
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מוגדרים לפי גבולות או גאוגרפיה ,כלומר נוצר שוק גלובלי בתרבות ,כלכלה ,חברה ופוליטיקה .לכך יש
השפעות ישירות על מדינות הלאום בהיבטים שונים.

31

בדוח ההגירה העולמי לשנת  2018של סוכנות

ההגירה מארגון האומות המאוחדות נכתב כי הגירה בינלאומית נעשתה הרבה יותר אפשרית בעת
המודרנית וחלק מהגורמים העיקריים הם מהפכת הטכנולוגיה והפחתה משמעותית בעלויות ה"מסע"
למדינת היעד.

32

בנוסף לשינוי תפיסת הכלכלה ,התרבות ואופן השלטון המקורי בכל מדינה ,הרכב

האוכלוסייה משתנה .בעבר ,רוב המדינות היו מדינות לאום הומוגניות ,בעלות הרכב האוכלוסייה שרובו
המוחלט עם לאום אתני משותף .בעידן הגלובלזציה ,מעבר המידע ומימוש האידיאל לרמת חיים איכותית
יותר באמצעות הגירה כזו או אחרת ,המדינות הופכות להטרוגניות  -מדינות בהן הרכב האוכלוסייה רחב
33

יותר ,שמורכב מקבוצת רוב וקבוצות מיעוט .

השפעת ההגירה המוגברת וגלובליזציה על מדינות לאום
סוגיית ההגירה הגלובלית המדוברת יותר ויותר בשנים האחרונות עקב תהליכי הגלובליזציה יכולה
34

להיחשב כיתרון אך גם כחסרון למדינות הלאום .תהליך הגלובליזציה יכול "להחליש" את מדינות הלאום
ואת הלאומיות האתנית-תרבותית כשנוצר מצב בו יש כמות הגירה מסיבית למדינה מסוימת יש חשש
מבוסס ל"השתלטות" תרבות המהגרים על התרבות המקומית והפיכתה ללאום הדומיננטי החדש
במדינה וכל יוחלש הקשר בין מדינת הלאום לבני הלאום הוותיקים .ההגירה משפיעה גם על הלאומיות
האזרחית מפני שנוצר מצב בו יש גידול במספר האנשים שהם לא תושבי המדינה ועל כך יש השלכות על
בני הלאום בעלי המעמד האזרחי הקיים כמו איבוד מקומות עבודה של האזרחים הוותיקים למהגרים,
ואף עליית מגמת הפשיעה במדינת הלאום.
הגלובליזציה יכולה גם לקדם ולחזק את מדינות הלאום באמצעות חשיפה לרעיונות שיסייעו למדינה
להתפתח ,יוסיפו השכלה ופתרונות תעסוקה.השפעת הגלובליזציה על מדינות מתפתחות :הגלובליזציה

 31שם
32

UN Migration Agency. (2018). World migration report. International Organization for
Migration, 1-364.
33

"Historical Index of Ethnic Fractionalization Dataset - Harvard ...." 24 Jul. 2019,
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/4JQRCL. Accessed 25 Nov.
2019.
 34שחר ,ד' ) .(2015להיות אזרחים בישראל  -במדינה יהודית ודמוקרטית .שוהם :כנרת בית הוצאה לאור .ע"מ .20-293
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יכולה להוביל להגברת השאיפה לסגנון ורמת חיים מערבית יותר במדינות מתפתחות ,השכלה יותר
גבוהה ושיפור בתנאי החיים בעקבות המידע החופשי הגלובלי.

הגירה
הגירה הנה תנועה של אנשים ממקום מושבם הרגיל והקבוע למקום אחר ,אם בתוך המדינה לאזור אחר
35

ואם בחציית גבולות בינלאומיים.

לאורך כל ההיסטוריה הייתה תנועת הגירה של אנשים ,הראשונה

מוערכת לתקופה של לפני  2מיליון שנים ,כאשר בני האדם יצאו מיבשת אפריקה לאירופה ולאסיה במטרה
36

למצוא הזדמנויות למזון וטריטוריה  .תחילת השימוש במושג "הגירה" בין מדינות ,החל בהקמתן של
מדינות ריבוניות-לאומיות והיווצרות גבולות גיאוגרפים בין מדינות .אחת ההגדרות המוסכמות בזירה
הבינלאומית להגדרה של מהגר ,הינה "אדם שמשנה את מקום התיישבותו הקבוע למדינת יעד אחרת".

37

אחד ממאפייני המדינה המודרנית הינו טריטוריה ,הנקבעת על ידי גבולות המדינה .בטריטוריה של
המדינה ,אוכלוסיה המורכבת לרוב מאזרחי המדינה ומתושבים שאינם אזרחים ומעמדם זמני .מהגר המגיע
למדינת יעד חדשה ,למעשה נכנס לטריטוריה שלה ,ומעמדו שונה ממעמדם של אזרחי המדינה .זכות
ההגירה בתחום הלאומי והבינלאומי ,עומדת לרשות מבקשי הגירה אשר זכויותיהם הבסיסיות נתונות
באיום במקום מגוריהם הראשוני ,אך גם למהגרים שמעוניינים פשוט להגר .בהגירה המודרנית ,המדינות
המפותחות אליהן מספר המהגרים הוא הגדול ביותר הן אמריקה ,קנדה ,אוסטרליה ,אנגליה.

39 38

משברי הגירה מביאים איתם ויכוח על מדיניות קבלת זרים ,על מי האחריות לפתוח את שעריהם וכמה
מהגרים עליהם לקבל .קיים זרם שמתמקד "בהגבלה ודיכוי הגירה" )מדיניות ורפורמות הגירה( -
הקשחת מדיניות כניסה וקבלת מעמד משפטי במדינה מסוימת למהגרים ,אותה מדיניות נועדה כדי לחזק
מדיניות לאום בהיבט השימור של הלאום האזרחי ובאותה עת גם את הזהות הלאומית תרבותית-
אתנית .בהיבט שונה עידוד הגירה יכול להוביל להשפעה חיובית וזינוק כלכלת מדינת הלאום ,עידוד

IOM. (n.d). Key migration terms. Retrieved from https://www.iom.int/key-migration-terms

35

36

New internationalist .(1991). Simply...The History Of Borders. Retrieved from
https://newint.org/features/1991/09/05/simply
UN. (1998). Recommendations on statistics of international migration. United Nations publication, 1-95.

37

38

Metrocosm.(n.d).All the World’s Immigration Visualized in 1 Map.retrieved from
http://metrocosm.com/global-immigration-map/.
IOM. (n.d). Key migration terms. Retrieved from https://www.iom.int/key-migration-terms
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מהגרי עבודה יכול להוביל לפיתוח המקצועות בתחומי הסיעוד ,הבניין ,החקלאות ,התעשייה והשירותים
ומקצועות פחות פופולריים או נחשבים על פי דעת הוותיקים.

קיימות אבחנות שונות לגבי המונחים "הגירה" ו " -מהגרים":
א .הגירה בין מדינות והגירה בתוך המדינה .הגירה בין מדינות הנה חציית הגבול הטריטוריאלי של
מדינת המקור אל מדינה אחרת .זוהי "תנועה של בני אדם העוזבים את מקומות מושבם ועוברים לחיות
40

במקומות אחרים .בהגירה בין-לאומית )הגירה חיצונית( המהגרים עוברים ממדינה אחת למדינה אחרת".

הגירה מסוג זה קיימת לדוגמה בסודן ,כפי שהוזכר קודם .הגירה בתוך המדינה ,הנה תנועה של אנשים
בגבולות לאומים כלומר בתוך טריטוריית המדינה ,כמו המקרה של בנגלדש )כפי שהוזכר קודם(.

41

במסגרת עבודה זו ,אתייחס למהגרי אקלים העוברים בין מדינות.
ב .אלמנט הזמן ,משך השהות של כל מהגר בארץ היעד .באופן כללי האבחנה נעשית בין הגירה קצרת
טווח להגירה ארוכת טווח .הגירה קצרת טווח מוגדרת כשהות מוסכמת בין המהגר למדינה לאורך 3
חודשים עד  12חודשים .הגירה ארוכת טווח מתייחסת למשך שהות מוסכמת בין המהגר למדינה מעל
42

 12חודשים .במקרה כזה ,המהגר יהפוך לתושב קבע במדינה .
ג .סיבת ההגירה :ישנם גורמים שונים הדוחפים להגירה :גורמים המאלצים את האדם לעזוב את מקום
מגוריו ,לדוגמה עוני ואבטלה ,תנאי מחייה קשים ,פגעי טבע ,רדיפות פוליטיות ודתיות ,מלחמות ,מחסור
בשירותים בסיסיים או שירותים ברמה נמוכה ,ומאידך ,יתכן שההגירה מקורה ברצון של המהגר לשפר
את איכות חייו ,ללא שקיים אילוץ מחייב לכך .

 40מטח .(2013) .הגירה .אוחזר מתוך
http://geo-video.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=52444d26-0104-48ae-8c77-5c246e41
7d38&lang=HEB
41

Franklin, R. (2003). Domestic Migration Across Regions, Divisions, and States. Retrieved from
https://www.census.gov/prod/2003pubs/censr-7.pdf.
UN. (1998). Recommendations on statistics of international migration. United Nations publication, 1-95.
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"טיפוסים" של מהגרים
מבין האוכלוסיות המהגרות בעולם ,ניתן לאפיין מספר "טיפוסים" של מהגרים:
מהגרי עבודה :מהגרים שעזבו את מדינתם בגלל חוסר בפרנסה או כלכלה גרועה של המדינה לטובת
מדינה מפותחת יותר ובעלת כלכלה אמידה יותר ,עם אפשרויות תעסוקה והשכלה רחבות וכמובן סיכויים
לפרנסה גבוהה יותר ממקור הפרנסה הקודם שלהם.
בריחה מאזור קונפליקט או סכנה )מבקשי מקלט ופליטים( :כאשר המדינה נכשלת בשמירה על
הבטחון של האזרחים ו/או במלחמות ובקונפליקטים פנימיים יש כאלו העוזבים למדינה אחרת ,בשל
אילוץ ,גירוש ,חוסר ביטחון או רדיפה על רקע גזע ,דת או פוליטיקה.
חיפוש אחר רמת חיים גבוהה :מהגרים המחפשים אזור עם רמת חיים גבוהה ממקום התיישבותם
המקורי לא רק מבחינה כלכלית )מהגרי עבודה( אלא גם מבחינת תרבות ,ניקיון ,שירותי הביטחון,
43

מוסדות השכלה ושירותי רווחה .
מהגרי תיירות :אנשים שעזבו את מדינתם לתקופה קצרה לארצות אחרות בגלל רצון תיירותי לחוות
ולהכיר תרבויות שונות.
מהגר סביבתי :אדם אשר עזב את מדינתו למדינה אחרת לזמן מסויים בעקבות נזק או אסון סביבתי
44

שפוגע באורח שגרת חייו.

קבוצה זו כוללת גם מהגרי אקלים ,אשר הגורמים הסביבתיים שדוחפים

אותם להגר קשורים בשינוי האקלים .אותם מהגרים מגיעים בדרך כלל ממדינות מתפתחות כלומר
מדינות שהתשתיות ,הטכנולוגיה ורמת החיים של תושביהן נחשבות נמוכות ,ולכן השפעת האסון
האקלימי על אורח חייהם ,כלכלת המדינה ורשויות הרווחה לאחר האסון תהיה רחבה מאד .עבודה זו
עוסקת במהגרים מסוג זה  -מהגרי אקלים.

45

 43תל"ג  -תוצר לאומי גולמי
תמ"ג  -תוצר מקומי גולמי
44

Migration data portal.(n.d).Environmental Migration.retrieved from
https://migrationdataportal.org/themes/environmental_migration.
45

McAdam,J. (2016). Displaced by disaster. Retrieved from
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NH1JS7aPvMM

20
החווה החקלאית "החממה האקולוגית" בעין שמרwww.greenhouse.org.il ,

צפי להגירה הולכת וגוברת
מספר המהגרים העולמי עולה משנה לשנה ,כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

46

איור מס'   :6מהגרים בינלאומיים 1970-2015

בטבלה ניתן לראות את המספר הכולל של מהגרים בינלאומיים בהיקף העולמי ואת אחוזם ביחס
לאוכלוסיית העולם הכוללת .אפשר לראות בטבלה כי מספר המהגרים הולך וגדל כל שנה.
צפי ההגירה העתידי עד לשנת  2050על פי הארגון הבינלאומי להגירה  IOMהוא  200מיליון מהגרים.
כלומר העליית מגמת גודל המהגרים העולמי לא משוערת לסגת אלא רק לעלות ברמה הכללית.

הגירת אקלים
בדומה להגירה באופן כללי ,גם הגירת אקלים אינה תופעה חדשה .ממצאים ארכיאולוגים מראים
שתרבויות ואוכלוסיות לאורך ההיסטוריה נאלצו לנדוד ולהגר בגלל השפעות סביבתיות והשפעות אקלים
בפרט .כך ,במאה הרביעית לספירה שינויי טמפרטורה קיצוניים הניעו שבטים גרמניים ואחרים לחצות
לתוך שטח האימפריה הרומית .במאה השמינית לספירה התרחבות האסלאם לתוך שטחי המזרח
התיכון ודרום אירופה זורזה בעקבות הבצורת במזרח התיכון .תופעות התיישבות מחדש אלו השפיעו
UN DESA, 2008 and 2015a
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ומשפיעות על המפה הגיאו פוליטית ומהלך ההיסטוריה העולמית .כפי שהסברתי בפרק הקודם ,שינויי
האקלים גורמים כבר כיום לאוכלוסיות נרחבות בכדור הארץ להגר ,כגון במקרים של דרפור ,סומליה,
בנגלדש ואוקיאניה.
צפי תרחישים עתידיים שונים:
צפי הגירת הגירת האקלים מחושב על פי תרחישים אפשריים של העתיד הקרוב ומידת הטיפול בגורמי
ההגירה האקלימית .הגירת האקלים העתידית ,תלויה בהיקף פליטות גזי החממה ,קצב תפוצה וגידול
האוכלוסייה ,קצב התפתחות שינויי האקלים ,אפקטיביות של פתרונות בפלטפורמה המקומית ,לאומית
ובין לאומית .מוגדרים שלושה "תרחישי פליטה" עתידיים על פי " - IPCCהטוב הרע והמכוער" שישפיעו
ברמה מסויימת על היקף שינויי האקלים ,גודל האוכלוסייה והגירה לאומית ובין לאומית בהקשר של שינויי
47

אקלים .
"הטוב" :בעתיד המשוער בתרחיש זה ,אוכלוסיית העולם מטפסת באזור  2050להיקף  9מיליארד בני
אדם ומשם מתחילה לרדת באיטיות .הכלכלה מתפתחת לכלכלת שירותים וכלכלת מידע ואינטנסיביות
השימוש בחומרי טבע יורדת .במקביל ,מתפתחות טכנולוגיות ירוקות ויעילות יותר .קיים שיתוף פעולה
בינלאומי להפחתת היקפי פליטות הפחמן ,המתייצבים סביב  .600PPMהטמפרטורה הממוצעת עולה
ב 1.8-מעלות וגובה פני הים עולה בכ  18-38מנגישות המים יורדת ב  20-30%באיזורים פגיעים כגון
דרום אפריקה והמזרח התיכון ,היקף תפוקת המזון באיזורי קו המשווה יורדת 10 .מיליון איש נוספים
יושפעו בגלל הצפת אזורי חוף.
בתרחיש כזה ,אנו מצפים לעלייה בהגירת אקלים בהיקף של , 5-10%במתווה הקיים.
"הרע" :אוכלוסיית העולם מגיעה לכ  9מיליארד בני אדם ב  2050וממשיכה לעלות .הכלכלה ממשיכה
לצמוח בקצב מהיר .מתפתחות טכנולוגיות יעילות יותר ,ומקורות האנרגיה מתחלקים בין מקורות
פוסיליים ומקורות מתחדשים .מתקיים מאמץ להתמודד עם שינוי האקלים ועם היקף הפליטות ,אך
המאמץ לא כל כך אפקטיבי .הטמפרטורה הממוצעת העולמית עולה בכ  2.4מעלות ,ריכוז הפחמן
באטמוספירה עולה ל  ,850PPMמפלס המים יעלה ב 21-48 -ס"מ.
בתרחיש זה ,היקף מהגרי הסביבה יעלה בהרבה ,עקב מחסור במים ,מחסור במזון וסכנת הצפה
במקומות שונים בעולם.

IOM. (2008). Migration and Climate Change. IOM publication unit, 1-60.
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"המכוער" :בתרחיש זה ,למעשה האנושות לא עושה צעדים משמעותיים לשיפור המצב .היקף פליטות
הפחמן מגיע ל  .PPM 1550ממוצע הטמפרטורה העולמית עולה ב 4 -מעלות ,וגובה פני הים עולה ב
 29-59ס"מ .סכנת ההצפה מאיימת בתרחיש זה על  160מליון איש ב .2050
בתרחיש זה ,צפויים  200מיליון מהגרי אקלים בעולם.

 .1ניתוח
בפרק זה אנתח היבטים שונים הנוגעים לעקורי אקלים .בחלקו הראשון של הפרק אנתח את מידת
הרלוונטיות של אמנת הפליטים  1951כלפי עקורי אקלים .בחלק השני אנתח שלושה טיעונים הנוגעים
לנושא קליטת מהגרים וזרים למדינה כפי שמופיעים במאמרו של אביעד בקשי "האם קיימת חובה
עקרונית לקבלת מהגרים"? בנוסף ,אנתח את הטיעונים שמעלה נעמה כרמי בספרה "חוק השבות:
זכויות הגירה וגבולותיהן" בהתייחס לשלוש סוגיות :טיעון הסדר הציבורי ,הטיעון הכלכלי והטיעון
התרבותי .בהמשך אבדוק על פי אילו טענות יוכלו עקורי אקלים לבסס את מעמדם כפליטים ואת מדד
החלוקה הראוי לנטל משבר הגירת האקלים .לבסוף ,אציג מקרים בהם הייתה מידת התערבות מסוימת
של מדינות מפותחות למשבר הגירת האקלים.

א .ניתוח מידת הרלוונטיות של אמנת הפליטים של  1951כלפי מצב עקורי האקלים
דיון על מעמדם החוקי של פליטים במשפט הבינלאומי נפתח בתום מלחמת העולם השנייה .בעקבות
המלחמה זכותו של אדם לחפש מקלט מרדיפה במדינות אחרות קיבלה ביטוי והכרה כבר בהצהרה
הבינלאומית של האו"ם בכל הנוגע לזכויות האדם ב .1948 -ה כמה שנים לאחר מכן ,ב 1951-האו"ם
קבע את ההגדרה לפליט ואת מעמדו הבינלאומי .אמנת האו"ם ב 1951-מהווה עד היום לבסיס התביעה
להגנה של פליטים ממדינות העולם .עם זאת ,זכות הפליטים על בסיס אמנת האו"ם ב 1951-הוגבלה
לזמן ומדינה ,כלומר לפליטים מיבשת אירופה .לאמנה נוסף פרוטוקול ב 1967-שהסיר את אותן
המגבלות והפך את תוקף האמנה לאוניברסלי.
אמנת הפליטים מגדירה פליט באופן הבא" :פליט הוא אדם שלא מסוגל או אין ברצונו לשוב לארץ מוצאו
48

בגלל פחד מבוסס ,רדיפה על רקע גזענות ,דת ,לאום,השתייכות לקבוצה מסוימת או דעות פוליטיות" .
48

UNHCR.(1951-1967) Convention and Protocol Relating to the status of refugees. Retrieved from
https://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html
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מלחמה ואלימות אתנית ,שבטית ודתית הם גורמים המניעים פליטים לעזוב או לברוח ממדינתם ונותנים
לגיטימציה או חובה להגנה בינלאומית לאותם אנשים .הסבירות הגבוהה היא שהם לא יחזרו למדינתם
49

המקורית או שהם מפחדים לעשות זאת. .

האמנה מורכבת משלושה עקרונות יסוד והם :אי אפליה ,אי הענשה ,איסור הגירוש.
עקרון אי האפליה :האמנה חלה על כי מי שעונה על הגדרת הפליט ללא אפליה של מין ,גיל ,מוגבלות או
מגדר.
עקרון אי הענישה :עקרון זה מגן על פליט מפני יקנס או עונש על כניסה או התיישבות בלתי חוקית
במדינת יעד מסוימת .עקרון זה מבטא את זכות התביעה ההומניטרית המיוחדת והחזקה של פליטים,
יותר מזו של מהגרים .תביעה שיכולה לערער את תביעת מדינת היעד לריבונות הבלעדית שלה
ולקביעתה מי ראוי להיכנס למדינתה ואף להתיישב או להתאזרח בה.
50

עקרון איסור הגירוש  :עקרון זה קריטי גם הוא למעמד ולתביעה המיוחדת להגנה של פליטים .לפי
עיקרון זה אין לאף גוף ממשלתי ,ארגון או אדם לגרש פליט בעל כורחו למדינת מוצאו שם הוא חושש
לחייו או לחופש שלו.
האמנה מניחה סטנדרטים בינלאומיים לתכלית ההגנה וזכויות הפליטים .זכויות אלו כוללות גישה לבית
משפט והגנה משפטית ,גישה למוסדות חינוך ועבודה ותיעוד על ידי מדינת היעד בנספח דרכון מיוחד
למעמדו כפליט .האמנה לא חלה על מי שנכלל בהגדה אך ביצע פשעי מלחמה ,פשעים נגד האנושות או
פשעים לא פוליטיים אחרים .בנוסף האמנה לא חלה על מי שהאו"ם מגן עליו בדרכי סיוע אחרים ואלו
שלא נכללים בהגדרת הפליט הנקבעה ב .1951 -לכן הגדרת פליט ,ההגנה והזכויות הנלוות אל המעמד
המשפטי שנקבע על פי החוק הבינלאומי לא חלה על עקורי אקלים.
המסקנה הנגזרת מהאמנה בהקשר לעקורי אקלים היא שאותם עקורי אקלים אינם נכללים תחת הגדרת
הפליט הבינלאומי ,אינם זכאים למעמד האזרחי במדינות יעד ובהתאם לכך פליט הוא -אדם רדוף על ידי
מישהו ובעל פחד מבוסס על חייו .כך נוצר מצב שאף על פי שעקורי האקלים הם לחלוטין בעלי פחד
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UNHCR. (2018). What is a Refugee? Definition and Meaning. Retrieved from
https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/
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עקרון איסור הגירוש .(2008) .אוחזר מתוך
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/pnim2008-06-24-03.pdf
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מבוסס לחייהם הם לא רדופים על ידי גוף או אדם מסויים ולכן לא חלה עליהם והם נמצאים במצב פוליטי
סבוך.

מהגרים או פליטים?  -כיצד מוגדרים בעולם עקורי אקלים
קיים ויכוח כיצד להגדיר אנשים שמשנים את מקום מגוריהם כתוצאה מתופעות אקלים ראויים להיקרא
באופן רשמי כמהגרי אקלים או כפליטי אקלים .השימוש במונח "פליטי אקלים" מוסיף רובד של דחיפות
לנושא .הטענה המרכזית התומכת בהגדרתם כפליטים היא שאנשים אלו מחפשים מקלט מדיני ולכן
ראויים להיכלל בקבוצת הפליטים ולא בקבוצת המהגרים .כלומר ,שהסיבה לשינוי מקום מגוריהם אינה
נובעת מרצון לשפר את סגנון חייהם אלא מכורח הנסיבות .למרות זאת ,השימוש במונח "פליט" אינו
תואם את הקביעה בחוק הבינלאומי הנוכחי .ועידות האו"ם משנת  1951ומשנת  1967קבעו כי פליט
הינו בהכרח "אדם הנרדף עקב גזע ,דת ,לאום ,חברות לקבוצה חברתית או דעה פוליטית ,אדם הנמצא
מחוץ לארץ הלאום שלו ואינו יכול לקבל את חסותה של מדינה זו" ,כלומר על פי החוק הבינלאומי עקורי
אקלים לא נכללים תחת הגדרת הפליטים .על פי כך מוצגת טענת הנגד שבה האדם המשנה את
התיישבותו כתוצאה מתופעות אקלים אינו רדוף על פי הגדרת החוק הבינלאומי לכן אינו יכול להתקבל
תחת הגדרת פליט .השאלה של הגדרת המעמד של פליטי האקלים יוצרת דיון סוער בקרב עורכי דין
העוסקים בזכויות אדם .בפועל ,ישנה התנגדות ניכרת בקרב הקהילה הבינלאומית לכל הרחבה של
ההגדרה הקיימת ל"פליט" .מדינות מפותחות חוששות שהרחבת המונח יאלץ אותן להציע לפליטי
הסביבה את אותה ההגנה כמו לפליטים פוליטיים וכך תגדל בעיית ההגירה במדינות מפותחות בהיבט
הלגיטימציה של מספר פליטים גדול יותר לשערי המדינות ואף עידוד הגירה .באותו הזמן ,ארגונים
בינלאומיים המופקדים כיום לטיפול בפליטים ,ובמיוחד המשרד של הממונה על פליטים ),(UNHCR
אינם מסוגלים להתמודד עם הכמות הקיימת של פליטים.
גם אם המונח "פליט אקלים" בעייתי ,הוא עדיין זה המשומש ,בהעדר אלטרנטיבות מספקות .המונח
"מפוני סביבה" רומז על תנועה זמנית בתוך גבולות המדינה )כמו במקרה של הוריקן קתרינה( .המונח
"מהגר סביבה" רומז על תנועה שמקורה יותר במשיכה למקום אטרקטיבי ,מאשר לכזו שמקורה בדחיפה
כתוצאה מגורם סביבתי ,וככזו ,מורידה את רמת האחריות מהקהילה הבינלאומית ,מדאגה לעתידם של
פליטים אלו .אף מוסד אינו אחראי לספק לעקורי האקלים מענה בסיסי .מכיוון שאינם יכולים להוכיח
רדיפה פוליטית ,הם נופלים לצד ההגדרות הקיימות לפליטים.
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אם כן ,כיצד נוכל להגדיר את עקורי האקלים?
הארגון הבינלאומי לפליטים ) (The International Organization for Migration, IOMמציע את
ההגדרה הבאה" :מהגרי סביבה הינם אנשים או קבוצות או יחידים ,אשר כתוצאה ממקבץ שינויים
פתאומיים או מתמשכים בסביבה המשפיעה על חייהם או תנאי המחיה שלהם ,מוכרחים לעזוב את
סביבת מגוריהם ,או שבחרו לעשות זאת ,גם אם באופן זמני או קבוע ,וגם כאלו המשנים מקום ישובם
בתוך מדינתם או בין מדינות".
עבור מציאת התשובה לשאלת החקר על תביעת זכויות והגנה של עקורי אקלים יש להפריד את המושג
לשתי הגדרות מובחנות:
מהגרי אקלים :אנשים שחייהם הושפעו על ידי אסונות הנגרמו עקב שינויי האקלים מבחינת פרנסה,
מגורים באופן שהוא לא מוחלט ומחפשים לשפר את רמת חייהם.
פליטי אקלים :אנשים שחייו הושפעו על ידי אסונות שנגרמו עקב שינויי האקלים מבחינת מוחלטת
וזקוקים להגנה ולמקלט במדינה אחרת ממדינת מוצאו בשל פחד מבוסס לחייו.

ב .ניתוח הוויכוח על הגירה בפילוסופיה פוליטית ליברלית בהקשר של הגירת האקלים.
עקרון הריבונות הוא עקרון מרכזי בחוק הבינלאומי המודרני .בפילוסופיה הפוליטית הליברלית קיים ויכוח
בין אלו שנותנים עדיפות לריבונות ולמדינה ולבין מי שבניגוד להם מאמינים כי העדיפות צריכה להינתן
לזכויות הפרט .באופן כללי ומופשט אלו שבעד עליונות הריבונות יטענו שיש להגביל הגירת אקלים ואף
לדחות אותה ,על בסיס הטיעון שזכויות המדינה לקבוע מי הם אזרחיה ומה מעמד אלו המבקשים
להצטרף .אלו שטוענים בעד זכויות הפרט יטענו כי הזכות של אדם להגר ולקבל אזרחות במדינה
51

מסוימת קודמת במקרים של הגירת אקלים.

נעמה כרמי טוענת כי כמעט כל בעיה בפילוסופיה פוליטית עוסקת סביב היחסים בין אזרחים למדינה
ובמקרה הזה -בין "לא אזרחים" למדינה .בספרה "חוק השבות :זכויות הגירה וגבולותיהן" ),(2003
מסבירה כרמי על שאלת ההגירה בנוגע לזכות האזרחות ,למי מעניקים אותה וממי שוללים אותה .היא
מעמתת את הזכות לריבונות עם הזכות להגירה .חשוב להבין כי הזכות לריבונות של מדינות אינה
מוחלטת ,היא למשל מוגבלת ומושפעת מהקהילה הבינלאומית מבחינה כלכלית .הקונפליקט שנוצר
עוסק ב"עימות" בין הזכויות :אילו מהזכויות  -ריבונות מול זכויות הפרט  -גוברת על השנייה? האם

OUP. (n.d). Oxford Public International Law. Retrieved from http://opil.ouplaw.com/.
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הריבונות יוצרת ניגוד גדול כל כך עד כדי שינוי החשיבות שאנו מייחסים לחופש התנועה?  .אביעד בקשי
מציג במאמרו "האם קיימת חובה עקרונית לקלוט מהגרים?"

52

ביקורת לטיעוניה ודן בחלופה תיאורטית

שלפיה מדינה אינה מופקדת על זכויותיהם של זרים ,למעט במקרים בעלי דחיפות ומצוקה רבה .חשוב
לציין ,שהקונפליקט בו עוסקים כרמי ובקשי בספר ובמאמר מתייחס לשאלת ההגירה במזרח התיכון
בהקשר של פליטים פלסטינים .הדיון הוא על קיום זכות השיבה לפליטים או קבלת מהגרים שאינם
יהודים למדינת ישראל בהתחשב בנסיבות המציאות ,ובעובדה כי מצטרפים חדשים למדינת ישראל הם
בהכרח יהודים )חוק השיבה( או כאלו שיוכיחו את יהדותם )חוק הלאום( .לכן במצב הנוכחי אין אפשרות
לזר שאינו מלאום או דת יהודית להתאזרח במדינה בהתחשב כי הוא לא ממיר את דתו או מתחתן עם
יהודי\ה.
כרמי ובקשי דנים בסוגיית סביב ההשוואה בין תפיסת צדק גלובלי לבין תפיסת צדק מקומית )לוקלית(,
53

דנים באופן היישום הראוי של עקרונות הצדק הרולסיאניים במסגרת חוקי ההגירה ,ונוגעת בהבחנה בין
זכויות טבעיות לבין זכויות שהינן תוצר של אמנה חברתית .על בסיס הויכוח בין כרמי לבקשי אדון
בטיעונים בעד ונגד או בעד ריבונות ובעד זכויות הפרט.
חופש התנועה :הטענה הליברלית המרכזית ללגיטימציה של הגירה היא זכות האדם הבסיסית לחופש
התנועה שתקפה גם למקרה זה בהיבט של הזכות להגר ולנוע בחופשיות בתוך גבולות המדינה ובין
מדינות )מעבר גבולות בינלאומיים( .בנוסף להתייחסות זו ,כרמי מייצגת בספרה את הטענה שאין
הצדקה שיקופח חלקו של אדם אך בשל העובדה שהוא נולד במדינה ענייה -הטיעון מן השוויון .כלומר
אין הצדקה לכך שאדם יקבל פחות מאדם אחר ללא סיבה מוצקה ,ומדינת מגורים אינה יכולה להוות
הצדקה תקפה כלומר הנתון באיזו מדינה נולדת היא שרירותית מבחינת הפרט .זה לא משהו שהוא יכול
להשפיע או לשנות במעשיו .לכן זה לא צודק לקבוע משהו כה דרמטי לחיים שלו ..בנוסף היא מציינת את
הטיעון הגלובלי ,שמשמעותו היא נשאי הזכויות הם כל בני-האדם ,ללא הבדלי מקום או אזרחות.
תפישה זו מתמקדת בנושא הזכויות .על-פי המשנה הליברלית ,כל אדם באשר הוא אדם ראוי לזכויותיו,
ועל-כן אין סיבה להגבלת זכויותיו של אדם רק בשל מקום הולדתו .לאחר מכן כרמי מעלה מעלה שלוש
טענות מרכזיות בספר המבטאות את זכות המדינה בכל זאת להגביל את חופש התנועה על ידי פיקוח על
54

הגבולות והחוקי הגירה :טיעון הסדר הציבורי ,טיעון כלכלי וטיעון התרבותי:

טיעון הסדר הציבורי :טיעון זה מבוסס על הצורך של המדינה לספק ביטחון והגנה לאזרחיה .ההנחה
היא ,שהמיעוט המהגר מביא איתו תופעות של פשע ואלימות ,מסיבות שונות ,לדוגמה מתוך רצון לשרוד
52בקשי ,א' ) .(2006האם קיימת חובה עקרונית לקלוט מהגרים .אוניברסיטת בר אילן.387-411 ,
53ג'ון רולס  -היה פילוסוף אמריקאי בתחומי המוסר ומדעי המדינה.
 54כרמי ,נ' ) .(2003חוק השבות:זכויות הגירה וגבולותיהן .תל אביב :הוצאת אוניברסיטת תל אביב ,פרק .3
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במדינת היעד ,מתחושה של לחץ ולעיתים מנורמות שונות במדינות המוצא .כטיעון נגדי ,כרמי מציינת את
זכות הזרים להגר מתוקף הזכות לחופש התנועה  -אחת הזכויות אשר ניתנו לאדם בהצהרת הזכויות של
האו"ם לבחירה אוטונומית על סביבתם וחייהם .אף על פי זאת ,הזכות להגר מעורערת בחלק מהמקרים
בהתחשב גם ביכולת הלוגיסטית של כל מדינת יעד לקבל את הזרים .בנוסף הטיעון מן ההסדר הציבורי
אינו אלא הכללת המיעוט " -התושב החדש"  -ואמצעי ענישה מניעתי .כמובן שאופי המהגרים למדינת
היעד שונה בתכליתו מאופי המקומיים ,באותה מידה הסיכון לפגיעת ביטחון המדינה על ידי מצטרפים
חדשים יכול להיות למידת הסיכון של המקומיים .לדעתי ,השאיפה של המדינה לספק את מיטב הביטחון
לאזרחיה תחת ההנחה שאופי הזרים הוא פוטנציאל לאלימות וקונפליקטים נובעת מפחד ומהכללה ,ולכן
הנחה זו אינה גוברת על זכות הזר להגר.
גם בהקשר לשאלת המחקר ולמקרה אותו אני בוחנת על הגירת אקלים וקבלתם למדינות יעד מפותחות,
נקודת המחשבה ההתחלתית בו כל זר שנכנס למדינה הוא איום פוטנציאלי אינה מספקת להגבלת
הגירה כללית וגם לא להגירה על רקע אקלימי מפני שבחלק הזה בדיון ,ההיבט על הצדק הגלובלי ועל
אחריות המדינות המפותחות למזער את נזקי התעשייה המוגברת ומשבר האקלים גובר בהכרח על
הצדק המקומי .אי קבלת זר על פי ההנחה שהרקע ממנו בא ישפיע לרעה על ביטחון המדינה או יוסיף
לשיעור מקרי הקונפליקט והאלימות בה היא תלויה ,כלומר עם צפי ההגירה העצום שצפוי בשנים
הקרובות עקב הגירת אקלים הדבר הפרקטי ביותר למנוע משבר קליטה במדינות מפותחות של מאות
אלפי אנשים שידרדרו לאלימות במדינה החדשה הוא בניית תוכנית יעילה לקליטת המהגרים שתאפשר
נזק מזערי למדינות.
טיעון כלכלי :הטיעון הכלכלי מבוסס על כך שמשאבי המדינה מוגבלים ,וההתחייבות הראשונה של
המדינה היא לאזרחיה המקוריים ולא למצטרפים החדשים .החשש ביסודו הוא נטל המהגרים על מערכת
הרווחה במדינת היעד .החשש ,כי קבלת המהגר למדינה תחייב את המדינה לשקם את מעמדו ואת רמת
חייו שתתאים לרמת החיים הממוצעת במדינה )תנאים סוציאלים( ובכך אזרחי המדינה יממנו את חיי
התושבים החדשים על חשבון צרכים אחרים .היבט נוסף להגבלת הגירה על רקע הטיעון הכלכלי הוא
הגנה על אזרחי המקור של מדינת היעד מפני התחרות האפשרית מצד מהגרים בשוק העבודה במדינה.
כרמי סותרת את הטענות הכלכליות הדוברות בעד הגבלת הגירה וביטולה ומציינת שהטענה שהמהגרים
יהוו נטל כלכלי חברתי על המכינה והחברה הקיימת גם היא לא חד משמעית ,אם כי "הנטל הכלכלי"
הראשוני שיהוו המהגרים למדינת היעד בתקופת הסתגלותם תשתלם בסופו של דבר לכלכלת המדינה.
בשנים האחרונות עם הגלובליזציה והמודרניזציה מגמת קצב הילודה במדינות מפותחות החל לרדת
וזאת בגלל התפתחות מעמד הנשים בחברה והשכלתן .כלומר ,נשים בחברה המודרנית יותר מפתחות
את ההשכלה והקריירה שלהן ורק לאחר מכן ישקלו את האפשרות ללדת ולהקים משפחה באופן שלא
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יפגע בקריירה שלהן .בנוסף לכך תופעה עולמית נרחבת מאוד היא הזדקנות האוכלוסייה שמהווה אתגר
למצב הכלכלי -חברתי של מדינות מפותחות .עקב הרפואה המתקדמת ורמת החיים הממוצעת במדינות
המפותחות גודל האוכלוסייה המבוגרת הולך ועולה .תופעה זו תוביל לאתגר בתחום הסיעודי וירידה
משמעותית בפרודוקטיביות וכוח העבודה הקיים במדינה דבר שיוביל לנטל כלכלי ארוך טווח לכלכלת
המדינה באופן קריטי יותר מנטל ההגירה על הכלכלה .תחול ירידה בחלקו של האוכלוסייה הפעיל
מבחינה כלכלית ,מה שגם עשוי להשפיע על מימון מערכות הרווחה ועל פוטנציאל היצע העבודה במשק.
כמו כן ,במדינות ה OECD-בממוצע ,שיעור התלות עומד על יותר מארבעה אנשים בגיל העבודה )
 15-64שנים( עבור כל אדם בין  65ומעלה ,בשנת  .2012שיעור זה צפוי לרדת בחצי :מ  4.2בשנת
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 2012ל 2.1-בממוצע ב 40שנים הקרובות  .בהתחשב לסדר גודל של הנטל הסיעודי והכלכלי של
הזדקנות האוכלוסייה במיוחד בהיבט של הפסד כח עבודה ופרודוקטיביות בשוק העבודה כלכלת המדינה
תרוויח מהמהגרים למדינה ככוח עבודה פעיל.
הטענה הכלכלית להגבלת הגירה נוגעת בתחרות אפשרית בשוק העבודה והפסד מקומות עבודה של
התושבים הוותיקים במדינת היעד .בקשי טוען שהתמקדות זו מעוררת שאלה איזו הצדקה יש לאדם
לתבוע מזולתו כי ידאג לרווחתו מבלי שהוא עצמו מחויב כלפי אותו זולת? בקשי טוען כי ההעדפה
המתקנת גורמת לאי צדק מקומי במדינת היעד .בהסתכלות ביקורתית על הטיעון מן השוויון ועל אמנות
הנוגעות בדבר קבלת מהגרים ופליטים ,בקשי טוען כי אין הדדיות ואין מחויבות מסוימת של הפרט
הנקלט למדינה הקולטת )נכונותו לתרום ולעזור לשגשוג המדינה( "תביעת המהגר לזכות להגר בעת
שתנאי חייו במקום הולדתו נעשו בלתי-נוחים דומה לתביעתו של אדם שלא ביטח את רכבו ,עבר תאונה,
ומוכן מכאן ולהבא לשלם את פרמיית הביטוח תמורת הפיצוי".

)"האם קיימת חובה עקרונית לקלוט מהגרים? ע"מ

 (399כלומר בקשי משוכנע שקבלת האזרחות לא כוללת את מחויבות הזר לכלכל את עצמו ולשאת
בחובות האזרחיות שלו כלפי גוף המדינה ולכן מבחינתו הזרים לא רק מהווים עלות כבדה למדינה בעת
הצטרפותם ותקופת ההסתגלות ,אלא הם נטל כלכלי ארוך טווח משום שאינם מרגישים זיקה או שאינם?
נדרשים למלא את חובתם האזרחית למדינת היעד אליה הצטרפו .לדעתי הטענה של בקשי על כך
שקבלת זרים תהפוך למעמסה כלכלית ארוכת שנים בגלל חוסר מחויבות הדדית או זיקה מסויימת
לתרום לשוק העבודה ולמלא גם אינה תקפה לחלוטין כשמדובר בהגירת אקלים .היעד האולטמטיבי
והאידאלי לקבלת עקורי אקלים הוא מדינות מפותחות מודרניות וכפי שנאמר באותן מדינות קיים משבר
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כלכלי אחר בהתחשב כי הרפואה המתקדמת ,הטכנולוגיה והקידום המשמעותי של מעמד הנשים מביאים
לירידה בשיעור הילודה ולעלייה בשיעור הזדקנות האוכלוסיה .אם כך הגוף הפועל והתורם לכלכלת
המדינה מתמזער ולכן הגירה יכולה אף לתרום למזעור המשבר הכלכלי הקרוב של המדינות המפותחות.
טיעון תרבותי :ההצדקה להגבלת הגירה על פי הטיעון התרבותי הינה החשש של אזרחי מדינת
שקליטת המהגרים והשינוי הדמוגרפי במדינה עשויים לאיים על ייחוד אופי המדינה והרוב הדומיננטי.
הטיעון התרבותי מעלה הבחנה על ניהול מדינה מודרנית ועל התנהלות החלוקה הקהילתית והפוליטית
בין האזרח למבקש האזרחות .כמו כן הטיעון התרבותי מייצג את הרצון ההישרדותי-פוליטי של האזרחים
להישאר האחוז הגדול מהרכב האוכלוסייה ,לבחור את נציגיו לשלטון וכמובן את הרכב אוכלוסיית
המדינה )מי ראוי להתאזרח( .כרמי מסבירה בטיעוניה שהגבלת הגירה עקב חשש של הקהילה הקיימת
משינוי דמוגרפי בגלל צירוף האזרחים החדשים תעלה קושי הקשור לעובדה כי הדמוקרטיה מייחסת
חשיבות מיוחדת לזכויות אדם באופן כזה שגם החלטת הרוב )שהוא בסיס הדמוקרטיה( לא תוכל
להפקיעה .בנוסף היא סוברת שההחלטה לא לקבל זרים על רקע לאומם או דעתם הפוליטית היא לא
מספקת וגובלת בפחד הרוב מן האחר .לדעתי השינוי הדמוגרפי יוכל להיפתר על ידי הגבלת הגירה ונטל
בחלוקת הסיוע ההומניטרי ו\או הענקת מעמד אזרחי מסוים במדינות היעד .בהתחשב לעובדה שהמשבר
הוא גלובלי והנטל יצטרך להתחלק בין המדינות המפותחות )מזהמות( לכן ההיבט של התפישה
המקומית לאו מתקיים כגורם המכריע במשוואת הגירת האקלים=.

על איזה רקע עקורי אקלים יכולים לתבוע הגנה כפליטים?
ישנם טיעונים נוספים מההיבט הליברלי בדיון על הגירת אקלים המנסים לבסס את התביעה של עקורי
האקלים למדינות המפותחות .אם יהיה פרוטוקול המציע שינוי או הוספת פרטים לאמנת הפליטים של
 1951ובכך תהיה הבהרה לזכויות מצב עקורי האקלים בעולם ,הם יוכלו לדרוש או לתבוע הגנה כפליטים
תוך ביסוס שתי טענות מובחנות זו מזו אך קשורות אחת לשניה :הטענה על בסיס החובה ההומניטרית
והטענה על בסיס צדק אקלימי.
החובה ההומניטרית  -טענה לתביעת מעמד פליט עוד מהאמנה המקורית של 1951 -בה הוגדרו מאיפה
)יבשת אירופה( ואת מסגרת הזמן בהן יש לקבל פליטים ,כלומר כתוצאה ממלחמת העולם השנייה
ומשבר ההגירה והעקורים נוצרה האמנה .אי לכך הטענה ההומנטירית פירושה שכבני אדם יש עלינו
חובה מוסרית לעזור למשבר כללי ולמצוקה מבוססת של עקורים או חסרי מדינה.
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באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות בסעיף  6תת סעיף  1נאמר כי "לכל אדם יש את
הזכות המובנית לחיים .זכות זו תהיה מוגנת על ידי החוק .איש לא יקפח את חייו באופן שרירותי" וכך גם
בסעיף  9תת סעיף  1נאמר ש "לכל אחד יש את הזכות לחירות וביטחון של אדם .איש לא יהיה נתון
למעצר או מעצר שרירותיים .איש לא יישלל מחירותו אלא מטעמים כאלה ובהתאם לנוהל הקבוע בחוק".
בהתחשב בקשר שבין החובה ההומניטרית לבין האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות
ופירושה כחובה כללית מוסרית לעזור למשבר או מצוקה מבוססת ,עקורי אקלים נכללים כבעלי מצוקה
מבוססת לחלוטין ובטח כזו שהתגברה עקב תעשייה מוגברת וניצול משאבים באופן מחפיר על ידי
המדינות המפותחות בעולם .לכן על פי הטענה הזו בלי קשר לאחריות המדינות לתקן את העוולות
שגרמו ,יש עליהן ועל כולם את החובה המוסרית כחברה אנושית להתייחס למשבר של האוכלוסייה או
חברה מסויימת.
הטענה המבוססת על הצדק האקלימי  -יש עוד טענות מהספרות הליברלית שרלוונטיות לנושא של עקורי
אקלים ,זו היא טענה מודרנית לתביעת מעמד פליט המתייחסת לשינויי האקלים שהתרחשו במאה
השנים האחרונות בשל המהפכה התעשייתית ולהגנה שעקורי אקלים יכולים לדרוש ממדינות מזהמות
ומפותחות בשל מעורבותן לשינויים מוגברים במערכת האקלימית .הדרישה לצדק אקלימי ממדינות
העולם ובמיוחד מהמדינות מפותחות לא רק קוראת להפחתה משמעותית בפליטות הפחמן אלא גם
לתיקון העוול שנעשה לנפגעים מהתרומה של המדינות המזהמות להאצת שינויי האקלים .על פי הטענה
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הזו המדינות מחויבות למהגרים המאוימים באופן קיומי על ידי שינויי אקלים.

מדד החלוקה בנטל המשבר
לפי דני רבינוביץ ,אי השוויון בין מדינות ובין אוכלוסיות עשירות לעניות בכל הקשור לאחריות לשינויים
שחלו בהרכב האטמוספרה הוא צד אחד של המטבע .הצד השני שמשמעותיו המוסריות והפוליטיות
מטרידות עוד יותר הוא הצורה הדיפרנציאלית שבה עלול פוטנציאל ההרס הטמון בשינוי האקלים
57

להשפיע על אוכלוסיות שונות.
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פוטנציאל ההרס עליו רבינוביץ מדבר הוא לא רק באסונות המשתמעים ממצב האקלים אלא גם ההפיכות
הגיאו-פוליטיות והמבנים החברתיים שמושפעים משינויי האקלים .הדרך בה המדינות המפותחות
והחזקות בעולם יצטרכו להתמודד עם משבר האקלים תהיה חייבת להתייחס באופן משמעותי לעקורי
האקלים ,אם בסיוע ואם באימוץ מדיניות פליטים .מדד החלוקה במשבר הגירת האקלים הוא מדד שבודק
על אילו מדינות קיימת חובה לנטילת אחריות ומעורבות מעשית על האוכלוסיות הנפגעות משינויי
האקלים וקבלת מדיניות פליטים שונה בפלטפורמה גלובלית משותפת ועל פי אילו מדדים .האם משתמע
שמתוך יחס לא פרופורציונאלי על המדינה המזהמת ביותר לצרף את מספר הפליטים הגבוה מכולן
)עקרון "המזהם משלם"( ,או שמה ראוי שיהיה איזון בין רמת פליטות הפחמן ליכולת המדינה לצרף את
הפליטים מבחינת שטח ותשתיות.
זו היא דוגמא לאופן שבו אפשר לקיים את חישוב חלוקת הנטל שלוקחים בחשבון איזון בין שני ההיבטים
רמת הפליטות והיכולת לקלוט .בדוגמא זו נמצאו ארבעה קריטריונים רלוונטים למשוואת החלוקהלאחריות מעשית של מדינות מפותחות על פליטי אקלים (1) :פליטת  CO2לנפש (2) ,הכנסה לאומית
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ברוטו (3) ,מדד הפיתוח האנושי (4) ,צריכת המשאבים של כדור הארץ לנפש.

משוואת הפרופורציה לקליטת פליטים תחושב על הכפלה של מספר כולל של הפליטים כפול אחד
מארבעת הקריטריונים חלקי מאה ,כפול ערך הקריטריון .והנתון שנמצא יחולק בערך הכולל עבור
הקריטריון.

איור  :10משוואת החלוקה בנטל על פי בייאס אהמד "'?who takes responsibility for the climate refugees
מקור:

takes responsibility for the climate refugees?, pp.5-26,

Who

(2018).

Ahmed,

Bayes

https://doi.org/10.1108/IJCCSM-10-2016-0149

Bayes Ahmed, (2018). Who takes responsibility for the climate refugees?, pp.5-26,
https://doi.org/10.1108/IJCCSM-10-2016-0149
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איור  :11תיאור החלוקה במשבר פליטי האקלים על פי ארבעת הקריטריונים.
מקורBayes Ahmed, (2018) "Who takes responsibility for the climate refugees?", International Journal of :
pp.5-26,

1,

Issue:

10

Vol.

Management,

and

Strategies

Change

Climate

https://doi.org/10.1108/IJCCSM-10-2016-0149

התוצאות מראות שבנסיבות הנוכחיות ,אוסטרליה וארה"ב צריכות לקחת כל אחת מהן אחריות של 10
אחוז כל אחד מהנתח הגלובלי הכולל של פליטי האקלים ,ואחריה קנדה וסעודיה ) 9אחוז כל אחת( ,דרום
קוריאה ) 7אחוז( ורוסיה ,גרמניה ויפן ) 6אחוז כל אחת(.
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מדיניות ההגירה של מדינות היעד המודרניות שפחות מושפעות משינויי אקלים
בשנים האחרונות נוצר דיון סביב מדיניות הגירה שונות של מדינות יעד )מדינות מפותחות( .הטענות
המוצגות שנויות במחלוקות ,למשל הטענה שההגירה האקלימית חיונית בהיבט של תיקון העוולות של
התעשייה המוגברת בהיבט הצדק הגלובלי .טענה נוספת היא שההיבט של צדק חלוקתי הכרחי לשלבי
לקיחת האחריות של מדינות מפותחות בעלות מגמות פליטת גזי חממה גבוהות .על פי הטענה הכללית
של צדק חלוקתי גלובלי על מדינות היעד המודרניות לקבל עקורי אקלים מתוך מחשבה שגזי החממה
מגבירים ומאיצים את תהליכי שינויי האקלים הגלובליים ולכן האחריות על עקורי אקלים והחסות תהיה
על המדינות המפותחות ומעצמות הכלכלה בעולם.
מדד האחריות על פי הטענה לצדק אקלימי גלובלי יכולה להתפרש ככמה וכמה דרכים .אחת על המדינות
לקלוט עקורי אקלים על פי פליטת גזי החממה הממוצעת .דרך שנייה המתבססת על היבטי הצדק
החלוקתי והגלובליזציה יכולה להיות ,שאף על פי שטביעות הרגל האקולוגיות של כל מדינות היעד שונות,
כל מדינות היעד צריכות לשאת את האחריות והחסות על עקורי האקלים באופן שווה .והדרך השלישית
כפי שהציג אחמד היא חישוב על פי כמה קריטריונים על מנת להבטיח צדק וכמו כן גם יכולת קליטה של
המדינה המפותחת.
כפי שהוזכר קודם ,הרכבת מדיניות הגירה שתתאים לצפי ההגירה הבין לאומית העתידית בהתחשב
לתרחישים השונים בהקשר לשינויי אקלים תדרוש הגדרה רשמית לעקורי האקלים.
היתה סברה ,כי ניו זילנד הסכימה לקבל מהגרים מאיי טובאלו ,שסבלו מאסון אקולוגי .זוהי סברה בלבד.
למעשה ,ניו זילנד הסכימה לקבל רק  75מהגרים בכל שנה באמצעות שירותי ההגירה ,תחת ההגדרה
של "פליטים" .אף מדינה אחרת )נכון ל  (2008לא הסכימה לקלוט מהגרי סביבה תחת ההגדרה של
"פליטים" .שבדיה היא המדינה היחידה שהתקרבה לכך .מדיניות ההגירה בשבדיה מגדירה את מהגרי
הסביבה תחת קטגוריה מיוחדת של "אדם הצריך הגנה" .אדם שאינו יכול לחזור למדינת המוצא שלו
בגלל אסון סביבתי .יחד עם זאת ,ההיקף של ההגדרה לא הובהר עדיין .לדוגמה ,בהגדרה זו נכלל אסון
גרעיני ,ולא מפורטים אסונות טבע.
המקרים הנפוצים כיום של קליטת פליטי סביבה הם לקליטה זמנית עקב אסון נקודתי .לדוגמה ,בשנת
 2003ארה"ב נתנה מעמד מיוחד למשך שנתיים ל  80אלף פליטי הוריקן "מיץ'" ממרכז אמריקה .ב
 ,2004שוויץ ,קנדה ומלזיה קיבלו באופן זמני פליטים של הצונאמי שהיכה בהודו ,סרילנקה ,תאילנד
ואינדונזיה.
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 .2דיון ומסקנות
בפרק זה אדון בסוגיות אותן ניתחתי בפרק הקודם .אציג בקצרה את המסקנות שלי מתוך פרק הניתוח,
בהקשר של שתי התפיסות הסותרות :מצד אחד התפיסה לעליונות הריבונות ומהצד השני התפיסה
לעליונות זכויות הפרט בהגירה .הקשר נוסף ומשלים הינו הסוגיה בה עוסקת שאלת המחקר :האם
לעקורי אקלים יש זכות לתבוע מעמד פליט במדינות מפותחות )המזהמות יותר(.
בפרק הקודם ,הצגתי את התפיסות הנ"ל באמצעות טיעוניה של נעמה כרמי ,המוצגים בספרה "חוק
השבות :זכויות הגירה וגבולותיהן" ,אל מול טיעוניו של אביעד בקשי ,במאמרו המתייחס לספרה של
כרמי .הניתוח סבב סביב שלושה טיעונים מרכזיים :טיעון הסדר הציבורי ,הטיעון הכלכלי והטיעון
התרבותי .כעת ,אתייחס לכל אחד מהטיעונים:
בהתייחס לשלושת הטיעונים אותם הציגה נעמה כרמי בספרה והתייחס אביעד בקשי במאמרו אני
תומכת בגישתה של כרמי .לתפיסתי ,הטיעונים לעליונות הריבונות מול זכות הפרט מבחינת טיעון הסדר
הציבורי ,הטיעון הכלכלי והטיעון התרבותי פחות רלוונטים בהתייחסות למשבר הגירת האקלים.
טיעון הסדר הציבורי :אמנם ,ביטחון המדינה הוא אחד העקרונות הבסיסיים ביותר של מדינה ,וזו היא
גם החובה הראשונית של מדינה לאזרחיה ,אך לדעתי ,הטענה של בקשי ,לפיה קבלת הזרים תוביל
לפגיעה בזכויות של אזרחי המדינה ושילובם של הזרים בחברה יעלה את מגמות הפשע במדינת היעד,
הוא טיעון הנובע מתוך פחד .הקביעה לפיה לכל הזרים יש טבע של אלימות היא הכללה ,ואינה הוכחה.
אם המדינה תתכנן באופן נכון ותדע לקלוט את הזרים בצורה מושכלת ,היא תוכל למנוע את מקרי
האלימות שעלולים להווצר כתוצאה מהמצב החדש .לדוגמה ,קליטה בקצב מתון ובאופן מאורגן ,תוך כדי
דאגה למקורות פרנסה הן לזרים והן לאזרחים הקולטים ,יכולה לסייע בשמירה על הסדר הציבורי.
לדעתי ,בכל מקרה ,הישענות על החובה לביטחון האזרח אינה גוברת על טענת הצדק האקלימי או על
הטענה ההומניטרית ,במיוחד במקרה של עקורי האקלים ,בו מדינות היעד חולקות אחריות לתופעות
שהניעו את הזרים להגר מלכתחילה.
הטיעון הכלכלי :כפי שהראיתי בפרקים הקודמים ,ההשפעה של שינויי האקלים תלך ותגדל באופן דרמטי,
עקב צמצום במשאבי הטבע הזמינים לאדם ותחרות גדולה יותר על אותם משאבים .לכן ,על פי הטענה
של בקשי ,המדינות יצטרכו ,יותר מתמיד ,לדאוג קודם כל לכלכלת האזרחים שלהן-עצמן ,כאשר קליטה
של זרים תפגע בכלכלת המדינה ,על חשבון אזרחיה.
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לדעתי ,טיעון זה של בקשי מציג מצב שיתכן ונכון בהקשר שבו נכתב ,אך בהקשר של הגירת אקלים,
המצב שונה .תמונת המצב הנוכחית ,ברוב המדינות המפותחות ,היא ירידה בכח העבודה בשוק ,על רקע
הזדקנות האוכלוסיה ועל רקע הירידה בנכונות של אזרחי מדינות מפותחות לבצע עבודות שנחשבות
בעיניהן כעבודות פחותות ערך וכבוד .דווקא מזווית כלכלית זו ,קיים סיכון כלכלי ממשי למדינה .עקורי
האקלים ,יכולים להיות אלו הממלאים את הפער ,ויהוו את מעמד הפועלים החדש במדינה .עקורי אקלים
רבים הינם צעירים בגילם ,ויהיו מוכנים לעבוד בכל עבודה כדי להתפרנס .אמנם ,ברור שישוב מחדש של
אוכלוסיות ,כולל עקורי האקלים נושא עלויות למדינה ,אך לדעתי ,בהתייחס לערך שעקורי האקלים יכולים
לתת ,זו עסקה כדאית מאוד למדינה .גם במקרה הזה ,אני סבורה שבכל מקרה המחויבות של המדינה
לסייע לעקורי האקלים היא מחויבות בסיסי ,מעל השיקול הכלכלי )שכאמור לדעתי כדאי בפני עצמו
למדינה( .מאמרים רבים עוסקים בשאלה כיצד אפשר למקסם את פוטנציאל כוח העבודה שמביא איתו
משבר ההגירה .למשל המאמר של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי Is migration good for“ -
[
[1
the economy”.
הטיעון התרבותי :נושא זה גם הוא עומד במוקד הדיון שעולה מכרמי ובקשי ,והוא משתקף גם בתגובות
של אוכלוסיות שונות במדינות מפותחות כלפי המהגרים ,כפי שעולה בתקשורת פעמים רבות .בדומה
לטיעון הסדר הציבורי ,גם טיעון זה נובע מפחד הישרדותי ,ורצון של האוכלוסיה המקומית להגן על
תרבותה .זהו פחד מובן ,שכן קיים חשש שהמהגרים ישנו את הפוליטיקה המקומית ,את המרחב הציבורי
וישפיעו על התרבות המהווה יסוד בסיסי בזהות הלאומית של כל אחד .לדעתי ,בדומה לאופן בו צריך
להתייחס לאיומים האחרים ,גם כאן ,ניהול נכון של קליטת הפליטים יוכל להפחית את החשש .אני מציעה
להסתכל על הצדדים החיוביים שיכולים לנבוע מההגירה :מגוון תרבותי רחב ,דעות חברתיות ופוליטיות
נוספות ופלורליזם.
לפי שלושת הטיעונים שסקרתי ,אסיק ,שמבחינתי לפחות ,קיימת עדיפות לתפיסה ,הנותנת עליונות
לזכויות הפרט בהקשר של הגירת אקלים .הטיעונים שהוצגו מציגים חששות לגטימיות אך לא בלתי
ניתנות לפתירה .הטיעונים שהוצגו וניתוח משמעותם לעקורי אקלים לזכויות הפרט עליונות בהקשר הזה
על ריבונות המדינות היעד המפותחות וזה בגלל ש"התרומה" של אותן מדינות להתגברות שינויי האקלים
מחזקת את אחריותם הגלובלית להתמודדות עם השלכות שינויי האקלים ובפרט עם האוכלוסיות
הנפגעות מהם.
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לגבי הנושא של ההגדרה של עקורי האקלים ,אשר נכון לעכשיו "נופלים בין הכסאות":
במצב הנוכחי ,עקורי האקלים נותרים ללא הגדרה והכרה בינלאומית ,ומוצאים את עצמם במחנות
פליטים או שסורב להם מקלט במקומות ובארצות בטוחים יותר .אני מציעה ,לחלק את המושג עקורי
האקלים לשתי קטגוריות :פליטים ומהגרים ,לפי רמת דחיפות שונה .במקרה שפגיעת אסונות האקלים
השפיעו על העקורים במידה בלתי הפיכה ,העקורים יוגדרו כפליטים ,ורמת המחויבות של המדינות
המפותחות לקלוט אותם תהיה גבוהה .במקרה שפגיעת אסונות האקלים בעקורים קיימת אך לא בלתי
הפיכה במובן של פגיעה ברכוש או בקניין העקורים יוגדרו מהגרים ,ורמת המחויבות של מדינות
מפותחות לקלוט אותם תהיה קיימת אך פחותה מזאת של העקורים .בנוסף על כך לדעתי ,יש על
המדינות המחויבות חובה לתת סיוע לבנייה מחדש של תשתיות המדיננה להתמודדות עם אסונות בקנה
מידה לאומי.
המחויבות של המדינות המפותחות לעקורי האקלים היא גורלית ומשמעותית ביותר למשבר ההגירה
שהולך להתגבר .לפי המחקר והניתוח של המאמרים מהפילוסופיה הפוליטית ,יש לעקורי אקלים תביעה
מיוחדת להגנה כפליטים במדינות מפותחות ומזהמות לא רק בעקבות הטענה ההומניטרית שחלה על
רוב העקורים  -מחויבות לסיוע מצוקה כללית מבוססת  -אלא גם על רקע הצדק הגלובלי שטוען לתיקון
העוולות של המדינות המתועשות כלפי אלו שניזוקו משינויי האקלים .נוסף על כך גם למהגרי אקלים
תקפה התביעה שפירושה זכות להיקלט במדינות מפותחות גם אם זה לפרק זמן מוגדר ,אך נוסף על כך
גם סיוע הומניטרי למדינה המתפתחת עצמה .הסיוע ההומניטרי גם הוא מאד חשוב לחיי האוכלוסייה
והתרבות במדינת המקור .אוכלוסיות רבות מוכנות להגר אחרי אסון אך רק כאשר מוכנים לקלוט אותם
כאוכלוסייה או כקבוצה מלאה .במקרים רבים קיים הצד הזה של נפגעים שרוצים לשמור על הקהילה
שלהם ולכן יש על המדינות המתועשות חובה למתן סיוע הומניטרי .מדד המעורבות של אותן מדינות
צריך לכלול סיוע הומניטרי והשקעת משאבים לחיזוק המדינות המתפתחות לרמת התמודדות גבוהה עם
שינויי האקלים ואסונות לאומיים ,כמו כן החלוקה בנטל המשבר על פי המדד שהוצג בעבודה או כל מדד
שהוא יצטרך אסדרה מסוימת במדינות היעד.
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 .5סיכום
בתהליך כתיבת העבודה התחלתי לחשוב על המציאות בעוד כמה שנים ,פחות משאבים ,יותר אסונות
טבע ופערים עמוקים יותר בין המעמדות .המחשבה הזו הציפה אותי בשאלות על איך תשתנה החברה
האנושית ממשבר שינויי האקלים ומההשפעות שלו על התעשייה ,הכלכלה התרבות והחינוך במדינות
מפותחות ומתפתחות .העבודה לימדה אותי שהעתיד שלנו בתור חברה אנושית בעולם רעוע תלוי בכאן
ועכשיו ,באורח החיים ,בדרך שבה מחוקקים חוקים הקשורים להגבלת ניצול משאבים ואנשים ,ובדרך בה
אנחנו מוצאים אינטרסים הדדיים כדי לשפר את החברה העולמית .למדתי בעבודה להסתכל על דברים
בעין גלובלית ורחוקה יותר מרק להתייחס לבעיות בטווח הקרוב.
השאלה בעבודה מדברת על הגבול בין שמירת האינטרסים של המדינות המפותחות מול הדדיות ולקיחת
אחריות על טעויות העבר .מעבר לאמנות והסכמים בינלאומיים ,אף אחד לא מחייב מדינות לאזרח עקורי
אקלים ,לאכוף הפחתת פליטות פחמן או לחוקק חוקים שיבטיחו עתיד לאזרחי המדינות המוחלשות.
העבודה הזו הייתה חלק משמעותי מאד מהחוויה שלי בתיכון ,התהליך של העבודה דרש הרבה
מחויבות ומשמעת עצמית .עם זאת ההתעסקות בנושאים של אזרחות ושינויי אקלים סיקרנו אותי לחקור
אותם ולהעמיק בהם את הידע שלי וחווית הלמידה שלי הייתה אחרת לגמרי מכל דבר קודם ,העבודה
עזרה לי להבין את הקשר בין אורח ואיכות החיים שלנו לסביבה שאנחנו חיים בה ולאנשים שסביבנו ,ואת
האחריות שיש לנו כלפי אחרים וכלפי החיים העתידים להיות אחרינו.
לפי העבודה ולפי ההתרחשויות כרגע בעולם אני מקווה שיתקיים שינוי משמעותי לקדם את הנושאים
המקשרים בין סביבה לאדם באופן שישפיע על החברה האנושית בעתיד.

""Is migration good for the economy? - OECD.

][1

https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf.
Accessed 4 Mar. 2020.
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תודות
עבודת הגמר הזו היא תוצאה של המון תהליך מאד ארוך שעברתי בהצלחה בזכות המון אנשים שתמכו
ועזרו בכתיבה ובחשיבה .אני רוצה להודות למנחה שלי ,ד"ר נמרוד קובנר שליווה אותי מתחילת הצעת
העבודה עד לסיומה ובזכותו למדתי המון על הדרך שבו אני רוצה שהעבודה תראה בסופה ,בתוכן
העבודה .וכל זה דרך ימים של שיחות והערות ונסיעות ועצות רבות .תודה נוספת לנועם גבע ,מנהל
החממה האקולוגית בעין שמר על ההשראה והליווי הצמוד מקו ההתחלה עד לסיום ,בחשיבה
ההתחלתית על הנושא עד לכל פרטי התוכן הקטנים ביותר בעבודה .תודה לנועם ברעם ,עוזר כתיבה
בחממה האקולוגית בעין שמר שעזר לי ללמוד את טכניקה הכתיבה ומבנה העבודת הגמר .תודה לגלית
פלינט אשטמקר ,רכזת עבודות הגמר בבית הספר מבואות עירון .תודה לאביב צמח ,מורה לאזרחות
במבואות עירון שעזר בהעמקה ובהבנה של מושגי האזרחות הקשורים להגירה כללית ובינלאומית.
תודה מיוחדת למאיה שדה ,מורת המגמה שלי למדעי הסביבה שמעבר להשראה ענקית לכתוב עבודת
גמר הקשורה בהשפעת שינויי האקלים על החברה האנושית ,פיתחה בי את העניין לנושאי הסביבה.
תודה גדולה לדן סגל שקישר אותי לראיונות נוספים עם פליטים שהגיעו לישראל .תודה מיוחדת לד"ר
איתמר מן מאוניברסיטת חיפה שהסכים להתראיין ולתרום מהידע שלו במשפט בינלאומי ובדיני הגירה
ופליטים.
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