Klimatflyktingar
Klimatförändringar är en av orsakerna till att många
människor blir flyktingar. När klimatet förändras drabbas
många fattiga av till exempel torka eller översvämningar.
Ibland förändras de grundläggande livsvillkoren så allvarligt att människor tvingas bryta
upp. Många blir internflyktingar i sitt eget land, medan andra flyr till ett grannland. Idag
är det särskilt Afrika som drabbats, men i framtiden kan detta bli ett mycket stort
problem även på andra håll i världen. Detta är en kort introduktion till ämnet
klimatflyktingar.

Rika länder ansvariga
Trots att det är de rika länderna som är ansvariga för klimatförändringarna, är det de
fattigaste länderna som drabbas hårdast. I framtiden kan det finnas hundratals
miljoner som måste fly undan följderna av klimatförändringen, såsom naturkatastrofer,
ökenspridning och stigande havsvattennivåer. Klimatflyktingar finns främst i
utvecklingsländerna, där klimatförändringen annars också slår till hårdast och som är
sämst förberedda på flyktingströmmar.

Kopplingen mellan klimat och konflikt
En massiv ström av klimatflyktingar kan öka instabiliteten och förvärra redan
existerande konflikter. Den resursbrist som orsakas av klimatförändringen kan också
öka konflikthotet. Till exempel konstateras inbördeskriget i Darfur i Sudan ha
förvärrats på grund av klimatförändringen.

Kopplingen mellan klimat och fattigdom
Klimatflyktingskapet är redan vardag i Bangladesh och i östra Afrika. I det
översvämningsdrabbade Bangladesh försvinner den odlingsbara marken och
landsbygdsbefolkningen i dessa områden tvingas flytta till höglandsområdena,
huvudstaden Dhaka eller Indien. I östra Afrika trappar de hårda torkperioderna upp
konflikter.

Korta fakta
Under de 20 senaste åren har antalet naturkatastrofer fördubblats. Tidigare skedde
omkring 200 naturkatastrofer årligen, medan antalet nuförtiden är omkring 400. 70
procent av katastroferna har att göra med klimatet.
Antalet människor som drabbas av naturkatastrofer har tredubblats under ett årtionde.
Årligen påverkar naturkatastroferna direkt omkring 211 miljoner människors liv.
20 miljoner människor tvingades fly undan extrema väderfenomen år 2008.

Under de senaste 20 åren har 10 miljoner afrikaner tvingats flytta på grund av
miljöförstöring som till exempel ökenspridning.
År 2050 beräknas omkring 70 procent av världens befolkning bo i städer. De urbana
områdena är klimatförändringens riskzoner eftersom de traditionellt har byggts vid
kusten eller floder. Av världens 39 största metropoler finns 60 procent på
strandområden.
De flesta klimatflyktingar flyr inom sitt eget land.
Enligt organisationen International Alert hotar klimatförändringen att trappa upp
konflikter eller förvärra instabiliteten i 102 av världens länder. Det bor omkring 3,9
miljarder människor i de här länderna.
Diakonia arbetar med att ge stöd till fattiga människor i deras arbete för att anpassa sig
och förbereda sig för klimatförändringarna och de återkommande katastroferna.
Diakonia ger också stöd till partnerorganisationer i deras arbete för att kräva dessa
människors rättigheter gentemot myndigheter och beslutsfattare, både lokalt,
nationellt och internationellt.
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