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KAN MAN FORFØLGES AV ET KLIMA?
En diskusjon om klimaflyktninger

Av Johan Kristian Meyer, Venstre-medlem.

Dette notatet er en kritikk av begrepet «klimaflyktninger». Klimaflyktninger er for det første ikke 
flyktninger i rettslig forstand. Det er ikke et begrep FNs Høykommissær for flyktninger bruker 
eller ønsker å innføre. Det er for det andre egnet til å forvirre, ettersom ingen kan forfølges av et  
klima. Klimaendringer kan bidra til å forsterke ekstremværshendelser eller øke deres hyppighet. 
Hvis man flykter, er det fra slike klimarelaterte naturkatastrofer, ikke klimaet. Hvorvidt flukt er 
siste utvei, henger igjen sammen med mange faktorer, ikke minst hvordan samfunnet er tilpasset 
klimaendringene. En tredje grunn til å unngå begrepet er at det begrenser seg til klimarelaterte 
katastrofer, mens situasjonen kan være like krevende for de som rammes av jordskjelv eller  
vulkaner. Når det er sagt, er det grunn til å påpeke at mennesker som flykter fra naturkatastrofer  
er en stor og voksende gruppe, som det internasjonale samfunnet i dag står dårlig rustet til  
å hjelpe. 

Venstre skal «arbeide for at klimaflyktninger kan oppnå flyktningstatus i Norge», heter det i en 
uttalelse fra partiets siste landsmøte. Jeg deltok ikke der og vet ikke hvor grundig denne uttalelsen 
ble drøftet, men spesielt gjennomtenkt virker den ikke. 

Siden dette nå er uttalt politikk hos et av regjeringspartiene, og kanskje også kan komme til å bli 
det i partier på venstresiden, er det verdt å drøfte hva vedtaket betyr. Da er det nyttig å vite mer 
om hvordan klimarelatert flukt har kommet på dagsorden, og hva FN og toneangivende land i dag 
mener om dette spørsmålet. Begrepet «klimaflyktninger» står her sentralt. Er det et godt begrep? 
Jeg mener ikke det. Det er i alle fall ikke et begrep som bør stå i et partiprogram, og det er helt 
uegnet i norsk lovgivning. Det har mange problematiske sider og kan komme til å undergrave et 
flyktningregime som allerede er under sterkt press. La oss begynne med historien.
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Future floods of refugees
De første internasjonalt kjente vitenskapelige publikasjonene om mennesker på flukt fra et klima 
i endring kom på 1990-tallet. En av de som var først ute var Astrid Suhrke ved Christian  
Michelsens Institutt. I en artikkel i Journal of International Affairs, som kom ut i 1994, drøfter hun 
«environmental degradation and population flows». 

I 2001 publiserte Norman Myers en hyppig sitert artikkel hvor han påpekte at antall miljø- 
flyktninger («environmental refugees») allerede på 1990-tallet hadde passert antall politiske 
flyktninger, og hvor konklusjonen var at “when global warming takes hold, there could be as many 
as 200 million people overtaken by sea level rise and coastal flooding, by disruptions of monsoon 
systems and other rainfall regimes, and by droughts of unprecedented severity and duration”.  
Gitt at antall mennesker på flukt på den tiden kanskje lå rundt 40 millioner totalt, var antallet 
miljøflyktninger egnet til å skape bekymring.

I 2006 kom den såkalte Stern-rapporten ut, skrevet på oppdrag av den britiske regjeringen. Den  
vakte enda større oppsikt, primært fordi hovedforfatteren, Nicholas Stern, mente at den globale 
oppvarmingen kunne komme til å bli på fem grader, men også fordi han skrev om de store 
økonomiske tapene som ville følge av et slikt scenario. En konsekvens, ifølge Stern, var at den 
globale oppvarmingen ville kunne tvinge 300 millioner mennesker på flukt, altså mange flere enn  
hos Myers.

På bakgrunn av slike fremtidsutsikter ba Stortinget i 2008 Utenriksdepartementet om en kort 
redegjørelse for hva som var norsk politikk på området. Jeg jobbet den gang med flyktning- 
spørsmål i UD og fikk oppdraget med å besvare spørsmålet. Siden vi den gang hadde sparsommelig 
med kunnskaper, og heller ingen politikk på området, ba vi Flyktninghjelpen om råd. I april 2008 
kom svaret i form av en UD-finansiert rapport kalt «Future floods of refugees: A comment on climate 
change, conflict and forced migration”, etterfulgt av en annen, «Climate changed, people displaced», 
året etter. Forfatteren av begge rapportene var Vikram Kollmanskog.

Tallene på antall fordrevne i rapportene til Stern og Myers hadde et svakt vitenskapelig grunnlag og 
ble da også kritisert for å være spekulative. For å bygge en mer solid kunnskapsbase på området, 
fikk Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) i Genève i oppdrag å kartlegge antall personer 
tvunget på flukt på grunn av naturkatastrofer. IDMC, som ble opprettet av Flyktninghjelpen i 
1998 med Norge som hovedsponsor, var på forhånd innrettet for å kartlegge intern fordrivelse. 
Metodikken og ekspertisen gjorde imidlertid senteret egnet til å påta seg å kartlegge og analysere 
flukt på grunn av naturkatastrofer, noe man altså begynte med i 2008. Før den tid var det ingen  
som innhentet slike data og formidlet dem på en systematisk måte. 

Etter hvert som metodologien ble etablert og tall publisert dannet det seg et bilde av situasjonen 
som i alle fall gav Myers rett på ett punkt: Katastrofefordrevne var en stor gruppe, større enn  
antallet politiske flyktninger. I gjennomsnitt ble rundt 26,4 millioner mennesker hjemløse hvert år 
på grunn av naturkatastrofer. Det var tallet som fremgikk da man i 2014 gjorde opp status, basert  
på årlige beregninger siden 2008. Av disse var 22,5 millioner, eller ca. 85 prosent, berørt av  
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klimarelaterte katastrofer. Antallet var langt høyere enn de som til enhver tid ble regnet som  
klassiske politiske flyktninger, som frem til Syria-krisen lå på rundt 10 millioner mennesker i snitt.

I motsetning til de klassiske flyktningene, var imidlertid de som var fordrevet på grunn av  
katastrofer gjerne kun på flukt i kort tid, kanskje bare noen dager eller uker. Og svært få var tvunget 
til å forlate sitt eget land. Men det var helt klart at dette var en voksende gruppe som man hadde 
lite kunnskap om. 

Et eksempel på denne kunnskapsmangelen fikk man under tørkekrisen på Afrikas Horn i 2011-
2012. Det er anslått at den rammet 13 millioner mennesker. Av disse var det to millioner, som 
i mangel på mat og vann ble tvunget til å forlate sine hjem. Av disse var det igjen noen hundre 
tusen, primært fra Somalia, som søkte tilflukt på tvers av landegrensene. De ble ikke registrert som 
katastrofefordrevne, ganske enkelt fordi FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og kenyanske 
myndigheter hadde en politikk som gikk ut på at alle fikk status som flyktninger, så fremt de kom 
fra den Al Shabab-kontrollerte delen av Somalia (såkalt prima facie-flyktninger). Det ble ikke  
ansett som nødvendig å fremme individuelle asylsøknader for å få beskyttelse. De var somaliske 
flyktninger, punktum.  

Under radaren gikk også nomader som krysset grensene mellom landene i regionen for å få  
tilgang til vann- og beiteområder, en tradisjonell praksis for å tilpasse seg forandrede miljøforhold. 
I tillegg til faren for tørke og hungersnød ble mange av disse også blandet inn i kvegtyveri og  
interetniske konflikter, noen også trukket inn i smugling, håndvåpenhandel og organisert  
kriminalitet. Når livsgrunnlaget opphørte og de først var brutt opp, var det en del som valgte å dra 
til Midtøsten, Sør-Afrika eller Europa. Ingen av disse ble likevel kategorisert som miljøfordrevne. 
I Europa ble de registrert som asylsøkere. Spurte man dem hvorfor de søkte asyl, oppga alle for-
følgelse av et eller annet slag. Man fremmer ikke asylsøknader med begrunnelse i noe som ligger 
utenfor lovverket.  

Med mer kunnskap om antall personer globalt som ble tvunget på flukt på grunn av natur-
katastrofer, kom også en diskusjon om hva det internasjonale samfunnet kunne gjøre for å hjelpe 
dem. Den diskusjonen kom også til å handle om deres rettslige status. De som ikke hadde krysset 
en internasjonal grense – de internt fordrevne – hadde i prinsippet hjemlandets beskyttelse, ja, 
myndighetens forpliktelse, til å hjelpe dem. Annerledes var det med de som så seg tvunget til å 
forlate hjemlandet. De kunne ikke påberope seg noe krav på beskyttelse, for de var ikke forfulgt i 
hjemlandet og hadde ikke rettslig status i andre land. 

I denne diskusjonen, som fremfor alt var drevet frem av akademia og frivillige organisasjoner, 
forholdt UNHCR seg lenge taus. Begrepet «klimaflyktninger» ble nå hyppigere brukt, noe både 
stater og internasjonale organisasjoner som UNHCR ble nødt til å forholde seg til. Det var imidlertid 
liten interesse i disse miljøene for å ta denne diskusjonen. Unntaket var den internasjonale Røde 
Kors-føderasjonen (IFRC), en paraplyorganisasjon for de mange nasjonale Røde Kors/Halvmåne-
organisasjonene i verden. De var tidlig ute, men det var ikke deres bord, og de forble derfor også 
mindre relevante.
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I UNHCRs egen stab var motstanden stor. UNHCRs kjernemandat, ja eksistensberettigelse, 
var flyktninger i henhold til Flyktningkonvensjonen av 1951, og den omfattet ikke katastrofe- 
fordrevne. I interne dokumenter ble begrepet «klimaflyktning» betraktet som «potentially 
dangerous». Denne holdningen må sees på bakgrunn av at UNHCR står i en særstilling blant FN-
organisasjonene ved å ha et uvanlig klart og tydelig mandat, forankret i Flyktningkonvensjonen, med  
støtte fra 102 medlemsland og befestet gjennom mange tiårs praksis. Utvidet man begrepet  
flyktning på denne måten, risikerte man å undergrave legitimiteten til de som var flyktninger i 
konvensjonens forstand, og samtidig kanskje undergrave organisasjonen selv.

Først i 2007 så man de første tegn til at UNHCR var villig til å røre ved temaet. I sin tale til Eksekutiv-
komiteen samme høst sa daværende høykommissær for flyktninger, Antonio Guterres, at klima-
endringene ville føre til forørkning og havnivåstigning, og at for hver centimeter havet stiger, vil 
en million mennesker bli fordrevet. Han tok derfor til orde for å undersøke «årsakene, omfanget  
og trendene» bak tvungen migrasjon i dag.

Reaksjonen blant medlemslandene var lunken eller kritisk. Bare Norge støttet høykommis- 
særens synspunkt. Også internt i UNHCR var det fortsatt motstand. Samtidig var det mange,  
både internt i organisasjonen, men også i det humanitære miljøet som sådan, som oppfattet at 
Guterres pekte på noe viktig. Det var blitt stadig tydeligere at det internasjonale hjelpeapparatet  
ikke var satt opp med tanke på å hjelpe mennesker på flukt i storskala naturkatastrofer. Løsningene ble 
ofte ad hoc. Uten noe formelt mandat ble UNHCR de facto flere ganger trukket inn i nødhjelpsarbeidet 
etter naturkatastrofer. Det skjedde etter tsunamibølgen som rammet Indonesia og Thailand i 
2004, jordskjelvet i Pakistan i 2005, syklonen Nargis i Myanmar i 2008, flommen i Pakistan og på 
Filippinene i 2009 og jordskjelvet i Haiti i 2010. Der UNHCR hadde folk på bakken, ledig kapasitet 
og samtykke fra myndighetene, kunne UNHCR brukes. Men dette var en uholdbar situasjon for 
en stor organisasjon som hadde mer enn nok å holde på med, om den ikke også skulle få akutte 
kriser i fanget, som attpåtil lå utenfor deres kjernemandat. Om man ikke skulle ta hele diskusjonen 
om klimaflyktninger, ville UNHCR i alle fall ha en avklaring på hva som burde være dens rolle i  
hjelpen til de katastrofe-fordrevne. I utgangspunktet var alt de ba om noen prinsipper som 
medlemslandene kunne være enige om, og som gjorde at UNHCR hadde deres støtte og kunne 
planlegge sine aktiviteter med større grad av forutsigbarhet. 

Da diskusjonen om klimafordrevne dukket opp i klimaforhandlingene, som del av spørsmålet om 
tilpasning og respons på de menneskelige konsekvensene av global oppvarming, ble også UNHCR 
trukket inn. Det skjedde først på klimatoppmøtet i København i 2009, et møte som brakte lite,  
men som året etter førte til at tvungen migrasjon fikk plass i sluttdokumentet fra Cancun, Mexico. 

Også her var norske forhandlere aktive pådrivere for å ta inn konsekvensene av klimaendringene 
i form av tvungen migrasjon. I sluttdokumentet, det såkalte Cancun Adaptation Framework [...]  
heter det at landene forplikter seg til tiltak “to enhance understanding, coordination and cooperation 
with regard to climate change induced displacement, migration and planned relocation, where 
appropriate, at national, regional and international levels.”

På det tidspunktet var UNHCR kommet på gli og var langt mer villig enn tidligere til å ta del i  
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diskusjonen. Det samme var International Organization for Migration (IOM). IOM hadde lenge  
levd i skyggen av UNHCR, men uten et tilsvarende normativt mandat. Men IOM var på denne  
tiden i sterk vekst, stadig oftere brukt av medlemslandene til å flytte på folk, for å si det enkelt.  
Nå hadde begge organisasjoner folk i staben som jobbet med temaet. 

Nansen-initiativet
I 2011 skulle UNHCR feire 60-årsjubilieum for flyktningkonvensjonen. I denne sammenheng  
ønsket UNHCR å styrke sitt mandat for å kunne jobbe mer systematisk og forutsigbart med 
klimarelatert flukt. For UNHCR var det nå maktpåliggende å finne allierte i dette arbeidet. Man visste 
at Norge var sympatisk innstilt. Samme år skulle man i Norge feire Nansen og Amundsen, Nansens 
150-årsdag og Amundsens erobring av Sydpolen. I det norske embetsverket var det behov for å  
gjøre noe som kunne markere regjeringens bidrag til Nansen-Amundsen-jubileet. 

Resultatet ble The Nansen Conference on Climate Change and Displacement in the 21 Century,  
med utenriksminister Støre og miljøvernminister Solheim som vertskap. Det praktiske arbeidet  
med konferansen, som ble avholdt i Oslo i juni 2011, stod Flyktninghjelpen og Cicero for. 

På Nansenkonferansen vedtok man også en sluttuttalelse (såkalt «Chairman’s summary») 
med 10 prinsipper. Det mest operative i denne teksten var følgende: «A more coherent and  
consistent approach at the international level (is needed) to meet the protection needs of  
people displaced externally owing to sudden onset disasters. States, working in conjunction with 
UNHCR and other relevant stakeholders, could develop a guiding framework or instrument in this 
regard.”

Sluttdokumentet fra Nansen-konferansen ble så forsøkt innarbeidet i en erklæring fra UNHCRs 
ministermøte samme år. Foranledningen var 60-årsdagen for Flyktning-konvensjonen. Minister-
møtet skulle avholdes i desember 2011, men forhandlingene om erklæringen begynte lenge før 
det. Allerede et par måneder inn i forhandlingene ble det klart at medlemslandene ikke ønsket  
å gi UNHCR et slikt utvidet mandat. Kun en håndfull land stilte seg positive. Et av de landene som 
gikk tungt imot var USA. USA mente at en utvidelse av UNHCRs mandat ville svekke organisa- 
sjonens evne til å utføre det som var dens kjerneoppgave. 

Da man så hvor det bar, skiftet Norge taktikk og tok teksten inn i sitt eget innlegg, eller «pledge»  
som det het på ministermøtet. Det norske innlegget ble på forhånd sirkulert blant likesinnede  
land. Sveits valgte å ta det inn i sin helhet i sitt eget innlegg. I tillegg hadde noen andre land innlegg 
som støttet ideen. Blant dem var Tyskland og Costa Rica. 

Ved utgangen av 2011 var beskjeden fra medlemslandene til UNHCR klar. Klimarelatert flukt  
skulle ikke ha noen plass i FN-systemet. Skulle arbeidet føres videre, måtte det skje utenfor FN. 
Andre måtte ta ledelsen på dette feltet. I lys av dette gikk Norge og Sveits sammen om det som 
ble hetende Nansen-initiativet, med det nokså komplekse mandat å være «a state-led consultative 
process to build consensus on a Protection Agenda addressing the needs of people displaced across 
borders in the context of disasters and climate change». 
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Verdt å merke seg her var insisteringen på å være statsledet, konsulterende og konsensus- 
byggende, med vekt på beskyttelse av de som var drevet på flukt fra katastrofer på tvers av 
landegrenser. I det lå en serie begrensninger som på samme tid gjorde prosessen både enkel og 
komplisert. Enkel, fordi man konsentrerte seg om tvungen migrasjon over landegrensene, en 
gruppe som fortsatt ble ansett å være beskjeden.  Komplisert, fordi utfordringene var så forskjellige 
i forskjellige deler av verden, og fordi det alltid er vanskelig å bygge en konsensus om ny politikk. 
Viljen til å forplikte seg er ikke større enn hos det landet som vil minst. 

Nanseninitiativet identifiserte tidlig et utvalg regioner der grenseoverskridende flukt fra  
katastrofer allerede var en realitet eller kunne bli det om noen år. Slike regioner har til felles at de har 
høyere risiko for naturkatastrofer enn andre steder, og at konsekvensene, når katastrofen rammer, 
vil være ekstra alvorlige for menneskene som bor der. Her er noen eksempler:  

I Afrika var Afrikas Horn, som alt er nevnt, kanskje ett av de mest utsatte områdene. Sammen  
med landene i Sahel-beltet er de ekstremt utsatt for tørke. Noen av landene her er tett befolket, slik 
som Kenya og Etiopia, andre er tynt befolkede ørkenland, slik som Niger og Mali.

Stillehavsøyene utgjør 23 land og territorier og består av tusenvis av øyer spredt over et enormt 
territorium. Anslagsvis 10 millioner mennesker bor på rundt 300 øyer. Av disse bor 6,9 millioner 
mennesker i Papua Ny Guinea. Det er likevel de lavtliggende øystatene, som Tuvalu, Vanuatu 
og Kiribati, som har fått mest oppmerksomhet. Der opplever man i økende grad forurensning 
av grunnvannet fra kloakk og andre miljøgifter, noe som truer livsgrunnlaget mange steder  
allerede. Dette skjer langsomt, og uavhengig av klimaendringer, mer som resultatet av dårlig 
ressursforvaltning. I tillegg kommer klimaendringene med fare for mer ekstremvær, og på sikt 
havnivåstigning. 

En annen spesielt sårbar region er landene i Sør-Asia fra Bengalbukta og oppstrøms langs elvene 
Ganges og Brahmaputra, helt til Himalaya. Denne regionen rammes av mange typer katastrofer, 
for eksempel tropiske sykloner, oversvømmelser, jordskjelv, tsunamier, jordskred, laviner utløst av 
isbreer som kalver, men også forørkning, tørke, saltvannsinntrenging og erosjon. Her finner man 
også de største folkeforflytningene i antall mennesker, 46 millioner mellom 2008 og 2013, hvorav 
India alene hadde rundt 26 millioner mennesker på flukt. 

En fjerde utsatt region er i Sentral-Amerika og de karibiske øyene. Disse er hjemsøkt av flom,  
orkaner, tørke, tsunamier, men det er kanskje særlig katastrofer som jordskjelv, vulkaner og jord- 
skred, som kan utløse befolkningsbevegelser. Den kanskje mest kjente hendelsen i nyere tid er 
jordskjelvet som i 2010 tok livet av mer enn 200 000 haitiere og la store deler av hovedstaden 
Port au Prince og andre byer øde. De første dagene var det knapt mulig å komme de nødlidende 
til hjelp, ettersom også flyplassen og havnene var rammet. I denne situasjonen hjalp det mange at 
myndighetene i nabolandet, Den dominikanske republikk, åpnet grensene. Det skjedde bare timer 
etter at jordskjelvet rammet, og måtte besluttes av landets politiske ledelse. Denne gesten, som er lite 
kjent, selv i humanitære kretser, er et eksempel på betydningen av å tillate katastrofefordrevne opp- 
hold i et annet land, selv for kort tid. Det kan redde liv. Som regel holder det med noen dager, til man 
har fått tingene under kontroll i det kriserammede hjemlandet. 
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I alle disse sårbare regionene som er nevnt over ble det i regi av Nansen-initiativet holdt  
konsultasjoner. Her møttes representanter fra de berørte landenes myndigheter, fra sivilt samfunn 
og humanitære organisasjoner, samt eksperter av ulikt slag. Der drøftet man mulige scenarier,  
men kanskje særlig tiltak for å løse utfordringene, på kort og lengre sikt. 

Resultatet, etter flere år med slike konsultasjoner og diskusjoner med eksperter på globalt nivå,  
ble den såkalte Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of 
Disasters and Climate Change (også kalt Protection Agenda) vedtatt. Det skjedde i Genève høsten  
2015 med 110 staters tilslutning. På det tidspunktet hadde flere land skiftet holdning, blant annet 
USA, som under Obama - og Kerry - ble mer engasjert i klimasaken. 

Året etter ble Platform on Disaster Displacement lansert, som en oppfølger av Nansen-initiativet, 
hovedsakelig ledet av Tyskland og Bangladesh. Dette pågår fortsatt og er utgangspunktet for 
samarbeid om å fortsette kartleggingen av situasjonen, skaffe til veie kunnskap og øke forståelsen  
for problemstillingen globalt. I motsetning til Nansen-initiativet, inkluderer denne såkalte  
plattformen også de som er katastrofe-fordrevne internt.

Ingen ny konvensjon for miljøfordrevne
Hva sier så Nansen-initiativet og Platform on Disaster Displacement om globale løsninger for 
mennesker på flukt fra katastrofer? Svært lite. Derimot sier de mye om det som er lokale eller 
regionale utfordringer, modeller og «best practice». Målet er å finne modeller og konkrete  
løsninger som statene kan ty til når problemene melder seg, enten de er opprinnelsesland, transitt-
land eller vertsland for fordrevne som ikke kan returnere. Her er noen eksempler på løsninger:

- Relokalisering som tilpasning: I 2014 kjøpte Kiribatis regjering land i Fiji, et 5500 hektar stort  
område kalt Natoavatu Estate. Prisen var 8,77 millioner USD. At det kunne skje, betyr ikke at 
Fiji forpliktet seg til å ta i mot alle Kiribatis innbyggere (som teller ca. 100 000), men det er ikke  
urimelig å tro det. Fijis statsminister har nemlig sagt at landet er villig til å ta imot klimaflykt-
ninger  ikke bare fra Kiribati, men også fra Tuvalu. Dette er et tiltak som kommer inn under  
kategorien «planlagt relokalisering», noe man kjenner fra store utviklingsprosjekter, for  
eksempel når lokalbefolkningen må vike for store damprosjekter eller evakueres fordi de  
har havnet farlig nær radioaktiv stråling, slik tilfellet var etter ulykken med Fukushima- 
kraftverket i Japan i 2011. Slik relokalisering kjenner vi også fra Norge, om enn i liten skala. 
Relokalisering over landegrensene har imidlertid vært mer uvanlig.

- Midlertidig oppholdstillatelse: Kortvarige oppholdstillatelser i tilfelle katastrofer er en  
annen praktisk løsning, som vi alt har vært inne på i eksemplet fra Haiti. Dette finnes det  
tradisjoner for i Afrika. Eksempelvis fikk de mange kongoleserne som i 2002 flyktet fra  
et utbrudd fra Mount Nyiragongo i Den demokratiske republikken Kongo, lov til 
å bli i Uganda til det var trygt å komme tilbake, til tross for at de ikke fikk flyktningstatus. 
Botswana og Tanzania har også tillatt at folk flyktet fra flom i nabolandene. Imidlertid har slike 
ordninger generelt vært ad hoc og uformelle.
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Som vi så i eksemplet fra Afrikas Horn har man også mange eksempler på at mennesker som  
rammes av mer langsomtvirkende miljø-ødeleggelser kan søke opphold midlertidig  
i nabolandene. Det gjelder de som følger buskapen og vanligvis omtales som nomader 
eller pastoralister. Dette fenomenet har likevel kanskje ikke så stor overføringsverdi, ettersom 
det fremfor alt er uttrykk for at grensene er porøse og kontrollen med dem dårlig. Det er med 
andre ord mer et resultat av «tolerert» opphold enn en uttrykt politikk og aktiv vilje.   

- Sirkulær migrasjon: Sirkulær migrasjon har man når et land tillater borgere i et annet land  
kortvarige arbeidsopphold, for eksempel som sesongarbeidere. Hva har det med klima og 
katastrofer å gjøre, kan man spørre. Vel, saken er at mange marginaliserte grupper risikerer  
å måtte gi opp, rett og slett fordi de ikke har nok ressurser til å investere i sin hus- 
holdning eller lokalsamfunn.  Som sesongarbeider kan de både legge seg opp penger og skaffe 
seg ny kunnskap, som gjør det lettere å tilpasse seg et miljø som trues av klimaendringer. 
I Stillehavsregionen er dette noe som har vært diskutert. Både Australias Seasonal Workers 
Program (SWP) og New Zealands Seasonal Employer Scheme (RSE) er tiltak som kan brukes av 
beboere i lavtliggende øystater og som kan inngå i deres klimatilpasning. 

- Forebygging: Det aller mest utbredte svaret på trusselen fra naturkatastrofer, enten de er  
spontane eller langsomtvirkende som forørkning og havnivåstigning, er forebygging. Det har  
like mange varianter som det finnes truende scenarier. I tørre områder kan det for eksempel 
handle om å bygge brønner, etablere matvarelagre (for dyr, så vel som for mennesker), irriga- 
sjonsprosjekter. I kystområder snakker vi om å bygge moloer og voller som kan beskytte land 
mot havet når det står på som verst. I jordskjelvutsatte områder handler det om å bygge hus 
som kan tåle skjelv, og ha tiltak i beredskap som kan tre i kraft når skjelvet kommer. I Himalaya 
må man sikre elvene og kanskje sørge for avledning når flomvannet kommer. 

Felles for disse eksemplene, som her er nevnt er at løsningene må være skreddersydd til problemene. 
Dette var det klare budskapet fra konsultasjonen i regi av Nansen-initiativet. Det var ingen som 
etterlyste en global ordning for at innbyggerne i disse sårbare landene kunne få flyktningstatus i 
Norge eller andre steder. Veldig få mennesker ønsker faktisk å forlate sine hjemland. At det finnes 
mange økonomiske migranter er et faktum. Det ser man særlig i Afrika og Sentral-Amerika. Men det 
man ofte glemmer når det rapporteres om slik migrasjon, er at det store flertallet ønsker å bli.

Det samme bildet gjenspeiles i den såkalte migrasjons-plattformen eller Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration, som ble undertegnet i Marrakesh i desember 2018. I denne 
erklæringen fikk flukt fra naturkatastrofer plass, om enn nokså beskjeden. Mange av innspillene var 
hentet fra Nansen-initiativets Protection Agenda og Platform on Disaster Displacement.  

I migrasjonsplattformen tar man for det første til orde for å styrke kunnskapsgrunnlaget med  
hensyn til migrasjon som følge av katastrofer og miljøforringelse. For det andre er landene enige 
om behovet for å utvikle bedre politikk for klimatilpasning og det som kalles motstandskraft 
(«resilience»). Det tredje punktet sier at landene på et regionalt nivå bør harmonisere og utvikle 
mekanismer som gjør det mulig for spesielt sårbare personer å få tilgang på humanitær assistanse.  
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Om personer må krysse grenser på grunn av naturkatastrofer, til tross for alt man måtte ha gjort for 
å tilpasse seg klimaendringene, og i situasjoner der retur viser seg umulig, skal landene samarbeide 
for å identifisere, utvikle og forbedre løsninger, inkludert planlagt relokalisering og visa-ordninger. 

Denne gjengivelsen av migrasjonsplattformen er en sammenfatning og forenkling, paragrafene 
om naturrelatert fordrivelse er ikke lett lesning og bærer preg av at dette må ha vært en krevende 
forhandlingsprosess. De bærer også preg av et vagt, til dels abstrakt og uforpliktende språk. Når man 
vet hvor vanskelig det har vært å komme til enighet om denne erklæringen og hvor kontroversiell 
den har vært internt i mange land, selv i Norge, er dette forståelig. 

Det som likevel tydelig trer frem er også her at man viser til løsninger på regionalt og subregionalt 
nivå. Og at det ikke er noen tekst i sluttdokumentet som peker i retning av globale ordninger eller 
nye forpliktelser. Her er det ingenting som krever endring av Flyktningkonvensjonen.

Klimaflyktninger eller miljøfordrevne
La oss nå vende tilbake til begrepet «klimaflyktninger». Når det i vedtaket fra Venstres lands- 
møte heter at man vil gi klimaflyktninger flyktningstatus lyder det paradoksalt. Det gir bare  
mening hvis man erkjenner at de ikke er flyktninger i dag, i ordets rette forstand. Begrepet er 
tabloid, omtrent som når vi snakker om skatteflyktninger. Det er flere gode grunner til at de ikke er  
flyktninger i juridisk forstand, det vil si en «person som befinner seg utenfor det land han er borger 
av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk 
oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe». 

Nå kan man jo innvende at flyktningbegrepet har endret seg, og at det samme har skjedd med 
UNHCRs mandat. Slik har UNHCR fått et slags ansvar for både statsløse og internt fordrevne, ja 
selve betegnelsen «flyktning» er ikke lenger dekkende for organisasjonens virke. I stedet snakker 
man om «persons of concern» og mennesker i «flyktningliknende situasjoner». Man er også i 
realiteten flyktning om man er ureturnerbar, skjønt den juridiske begrunnelsen da gjerne handler 
om opphold av «humanitære grunner». Det gjelder for eksempel personer som er kommet til 
Norge som arbeidstakere eller asylsøkere, men som ikke kan sendes tilbake når oppholdstillatelsen 
går ut, ganske enkelt fordi situasjonen i opprinnelseslandet i mellomtiden har endret seg til det 
verre. Med andre ord, «flyktning» er allerede et tøyelig begrep, så hvorfor ikke la det omfatte også 
klimafordrevne? Det er tre grunner til at det er en dårlig idé:

For det første forutsetter det at Flyktningkonvensjonen reforhandles. Selv om flere grupper  
er kommet til, er det fortsatt de politiske flyktningene som har det særegne kravet på beskyttelse. 
Men, som vi har sett, er det ingen vilje til å reforhandle denne konvensjonen. FNs Høykommissær 
for flyktninger (UNHCR) ønsker fortsatt å skjerme flyktningbegrepet, og snakker ikke om 
«klimaflyktninger». At nesten alle medlemsland i 2011 motsatte seg forsøket på å innlemme  
katastrofe- og klimafordrevne i UNHCRs mandat, sier også noe om situasjonen. Den store tilstrøm-
ningen av asylsøkere til Europa i 2015 har ikke endret dette, snarere tvert i mot. Migrasjon – tvunget 
eller frivillig – er hypersensitivt i mange land, og den politiske nedsiden for regjeringer som åpner 
opp for økt tilstrømning er stor. Mange land har nektet å undertegne den såkalte migrasjonsplatt-
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formen, og hadde man ikke hatt en flyktningkonvensjon allerede, hadde den neppe blitt vedtatt i 
dag. Tendensen nå er at mange land søker å begrense forpliktelsene til å gi asyl, ikke å utvide dem.

For det andre er det ingen som flykter fra et klima. Det finnes eksempler på at noen har påberopt 
seg dette. Høsten 2017 hadde myndighetene på New Zealand en slik sak til behandling. En lærer  
fra Tuvalu hevdet at klimaendringene hadde gjort hjemlandet umulig å returnere til. Saken ble  
prøvet mot den eksisterende lovgivningen, som igjen bygget på Flyktningkonvensjonen. Verken  
denne eller en liknende sak med en borger fra Kiribati førte frem, skjønt at borgeren av Tuvalu fikk  
opphold, men av andre grunner.    

At ingen flykter fra et klima som sådan, selv om de kan flykte fra ekstremværshendelser, under-
bygges av det faktumet at klimaet er ekstremt varierende, og menneskers tilpasning til sitt miljø er 
enestående. At tuareger overlever i Sahara og inuitter på Grønland, og at de har gjort det i mange 
generasjoner, er nesten ufattelig. Få av oss ville greid seg særlig mange dager. Klimaendringer vil  
skape mer ekstreme værforhold mange steder og vil kunne forsterke allerede eksisterende 
utfordringer. Det er ventet at mer ekstrem tørke på Afrikas Horn og i Sahelbeltet vil gjøre livet til 
nomadene enda mer krevende og føre til konflikter om beitemark, slik vi så det under tørkekrisen 
i 2011-2012. I delta-områder, eksempelvis Bengalbukta eller utløpet av Nilen, vil mange oppleve at 
saltvann trenger inn på dyrket mark og ødelegger livsgrunnlaget. Folk på små lavtliggende øystater 
kan regne med at havet stiger og at de en dag kan bli skylt på havet, bokstavelig talt. 

Men slike endringer skjer langsomt og kan i mange tilfeller håndteres. Mye av det som nå skjer i de 
internasjonale klimaforhandlingene, men også nasjonalt, handler derfor om tilpasning. Det er når 
man ikke foretar seg noe, at klimaendringer kan tvinge folk til å forlate sine hjem, når man tillater 
fortsatt hugst i områder truet med avskoging, fortsatt befolkningsvekst og tilflytting til «hotspots»  
der folk ikke bør bo, ikke gjør noe for å sikre tilgang på drikkevann eller ikke har beredskapsplaner  
mot flom eller orkaner. Med andre ord: det er sjelden klimaet i seg selv som gjør områder ubeboelige, 
det er mangelen på tilpasning. Når grunnvannet i hovedstaden i Jemen om noen år er uttømt, er 
det ikke på grunn av klimaendringer, men fordi det rett og slett er for mange som bor der. Det 
samme gjelder i De forente arabiske emirater, hvor de i tillegg sløser med vannet for å kunne holde 
prydbusker! 

Men det finnes også eksempler på vellykket tilpasning. At millioner av nederlendere bor på land 
under havets overflate, skyldes et intrikat system med diker og pumping av vann tilbake i havet. 
Det vitner om en teknologisk og organisatorisk evne uten sidestykke. At befolkningen på Cuba uten 
tap av liv kan motstå orkaner som andre steder etterlater mange døde, skadde og skaper store 
ødeleggelser, skyldes et svært effektivt varslings- og evakueringssystem. 

Kort sagt: flukt er sjelden førstevalget når klimaet endrer seg. De fleste steder kan man faktisk  
gjøre noe. Unntaket er kanskje de lavtliggende øystatene i Stillehavet og det indiske hav. Havnivå-
stigning kan man vanskelig tilpasse seg. Disse øyene kan man bli nødt til å evakuere. Det har man til 
gjengjeld god tid til å planlegge. Enkelte øystater har kjøpt land i andre tryggere nabo-øystater for i 
fremtiden å kunne relokalisere befolkningen. 

En tredje grunn til å droppe begrepet «klimaflyktning» er at det gir en privilegert status til  
mennesker som er utsatt på grunn av klimarelaterte naturkatastrofer. Noen av disse er langsomt-
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virkende, som tørke, salinisering, havnivåstigning. Andre er plutselige hendelser som orkaner og 
flom, noe man for øvrig har hatt til alle tider, men regner med vil bli hyppigere eller kraftigere 
med klimaendringene. Men hva med de som rammes av vulkanutbrudd, jordskjelv eller en 
tsunami? Skal man først bry seg om nye kategorier mennesker på flukt, vil ikke disse være mindre 
hjelpetrengende, snarere tvert imot. Og særlig dersom de på grunn av katastrofen har måttet krysse 
en internasjonal grense. Da har de ikke lenger krav på egne lands myndigheters beskyttelse. De står 
uten statsborgerrettigheter i vertslandet. 

Av de grunner som her er nevnt, mener jeg at det vil være bedre å snakke om «miljøfordrevne». 
«Miljø» fordi det er miljøforstyrrelse man flykter fra, «fordrevne» fordi det omfatter mennesker 
som ikke er flyktninger i ordets egentlige forstand. De er ikke forfulgt, og de har kanskje heller ikke  
krysset en grense. Av samme grunn snakker man i FN-sammenheng ikke om «internflyktninger», men 
om «internt fordrevne» («internally displaced persons»). Miljøfordrevne som begrep har ennå ikke 
satt seg, men har vært brukt, blant annet i regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter 
som mål og virkemiddel i utenrikspolitikken.

Men en ting er begrepet «klimaflyktning», en annen ting er målsettingen om at de,  uavhengig av  
hva man kaller dem, skal gis flyktningstatus i Norge. Hva betyr det? Det kan bety at Norge skal  
jobbe for at Flyktningkonvensjonen reforhandles, slik at folk på flukt fra klima innlemmes i en 
internasjonalt anerkjent flyktningdefinisjon, også i Norge. Det er dette jeg har argumentert med at 
er urealistisk, for ikke å si utopisk. 

Men formuleringen fra landsmøtet kan også tolkes som et ønske om at Norge skal ha en videre 
definisjon av flyktninger enn den man har i andre land, og som baserer seg på Flyktningkonvensjonen. 
Med andre ord, at man erkjenner at Flyktningkonvensjonen ikke kan endres med det første, men 
at norsk praksis kan være mer liberal. Også det er problematisk. Skal man gjøre det, må man 
nemlig lene seg på ett av to prinsipper. Enten må de det gjelder hentes til Norge som overførings- 
flyktninger, populært kalt kvoteflyktninger. Ellers må man basere seg på at de finner veien til Norge 
på egen hånd, som et av de få, kanskje det eneste landet, som gir dem flyktningstatus. 

Baserer man seg på det siste, nemlig at de selv søker asyl på norsk territorium, ja, så har de en lang 
og strabasiøs reise foran seg. De risikerer fortsatt avslag hvis norske innvandringsmyndigheter finner 
at de ikke har beskyttelsesbehov. I så fall må de returnere. En slik modell, tur/retur Stillehavet, er 
neppe god humanitær politikk. Heller ikke klimapolitikk.

Men hva med den første modellen, at de hentes til Norge som kvoteflyktninger? Det forutsetter 
at de kan identifiseres som klimaflyktninger, ekstra sårbare må man tro,  blant de mange millioner 
andre som i fremtiden forventes å bli fordrevet på grunn av  klimarelaterte naturkatastrofer. Og 
hvordan skal man velge dem ut? I dag er det UNHCR som gjør jobben og fremmer individuelle forslag 
overfor såkalte gjenbosettingsland. Men UNHCR kan kun få et slikt mandat dersom man har en 
enighet blant medlemslandene om at de skal ha det. Som jeg har påpekt over, er det ingenting som  
tyder på at det kommer til å skje med det første. Alternativet kan da være at man gir oppdraget  
til andre. Det skjer allerede med en liten gruppe ordinære politiske flyktninger. I dag har norske 
sivilsamfunnsorganisasjoner, slik som Helsingforskomiteen, rett til å fremme sak om overføring for  
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MR-aktivister, PEN-klubben for forfulgte forfattere. Ja, det forutsetter ikke en gang at de befinner 
seg i et første asylland. Ordningen tillater at de hentes direkte ut fra landet de kommer fra. Den 
ordningen fungerer godt, men vel å merke for et svært begrenset antall personer. Vi snakker om 
noen titall i året.  

Er da alt galt med dette vedtaket på Venstres landsmøte? Nei. Intensjonen er god. Det er bra at  
Venstre reiser spørsmålet om følgene av klimaendringer og de humanitære behovene til 
mennesker som flykter fra naturkatastrofer. Det er som nevnt et voksende problem og det fortjener 
verdenssamfunnets oppmerksomhet. Det er forslaget til løsning jeg argumenterer mot. Flyktning-
konvensjonen bør ikke reforhandles nå, og «klimaflyktninger» bør ikke forsøkes innlemmet i den. 

Når det er sagt, kan det tilføyes at man faktisk allerede i dag har virkemidler som kan brukes, om enn 
for en begrenset gruppe. Da tsunamien i 2004 rammet Indonesia og Thailand, og om enn i mindre 
grad Sri Lanka, befant det seg srilankesere i Norge, som skulle returnere. Norske myndigheter valgte 
da å forlenge deres oppholdstillatelse. Det er dette som ligger i prinsippet om «non-refoulement», 
som sier at man ikke kan returnere noen til hjemlandet hvis det innebærer en fare for liv og helse 
på grunn av forfølgelse eller umenneskelig og nedverdigende behandling. Samme resonnement kan 
brukes dersom det skjer en stor radioaktiv ulykke eller en dødelig epidemi herjer. 

Men da snakker vi altså om mennesker som allerede befinner seg i Norge, og ikke nødvendigvis 
fordi de har søkt asyl her. Det er en håndterbar gruppe og et relativt enkelt valg å treffe for norske 
utlendingsmyndigheter om de skal bli eller ikke. Det er da en begynnelse. 

Og hvis noen lurer på hva man bør si i stedet for «klimaflyktninger», så er mitt forslag å kalle dem 
«miljøfordrevne».

Johan Kr Meyer er medlem av Venstre, men har også jobbet i Utenriksdepartementet som fagdirektør for 
flyktningsaker. Han skriver her som privatperson. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets 
frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige 
myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, 
og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil 
eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. Ta 
kontakt på civita@civita.no.
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