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Abstract 
This thesis aimed to, with the help of a case study, investigate and discuss state responsibility 

towards climate refugees. The state of Tuvalu was selected because of their vulnerability as a 

low-lying island state. This was fulfilled by on-site study how the state Tuvalu acted to 

climate threats, determine if the future migrants from Tuvalu can be counted as climate 

refugees and find out if they are by that definition included by the UN Refugee Convention. 

The result indicated that the state of Tuvalu is adapting to climate threats, that in the future the 

population can be seen as climate refugees, if they are forced from their homes due to climate 

change, and that they, despite that definition, can not be included by the UN Refugee 

Convention. The study also indicates a need for greater international protection of climate 

refugees by, for example, an expansion of the UN Refugee Convention so that these 

vulnerable people do not fall into oblivion due to a question of definition. 
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1. Inledning 

Klockan är nio på morgonen och det är över 25 grader i skuggan. Trots vindens lätta fläktande 

är den tryckande hettan påtaglig; en natts sömn utan luftkonditionering känns nästan omöjlig. 

Mitt i den extrema söderhavsvärmen springer lekande småbarn omkring och hälsar leende när 

man går förbi. Oberoende av tiden på dygnet önskar de glatt en god morgon. De flesta tittar 

intresserat på, vad troligtvis är, en av årets sällsynta vita gäster men nästan alla nickar 

gillande. Längs huvudgatan åker mängder av mopeder, motorcyklar och några få bilar fram 

och tillbaka. Även fast ön enbart är ett tiotal kilometer lång, är det nästan ingen av 

befolkningen som går eller cyklar – sådant sysslar bara de sällsynta turisterna med. Under de 

varmaste timmarna av dagen slumrar samhället in, när många lägger sig för att sova, på 

kvällen vaknar allt till liv igen och musik hörs varje natt ända in på småtimmarna. 

 

På en sådan avlägsen och vacker plats i Stilla Havet finns inte fenomenet som västvärlden 

kallar stress och man lever livet för dagen i ett avslappnat tempo. Familjen framstår som det 

viktigaste för invånarna och det märks tydligt att folket här älskar sitt land och sin livsstil. 

Dock finns det i detta paradis tecken på en ankommandeförändring, något som i slutändan kan 

få denna befolkning att tvingas välja mellan sin kultur och sin säkerhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Karta över Polynesien. 
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Klimatförändringar sker runt om i världen och 

visar sig på ön i form av överbefolkning, brist på 

färsk mat och översvämningar. Förändringar i 

miljön tvingar folk från mindre öar att flytta in 

till huvudatollen Funafuti och dess huvudö 

Fongafale (Figur 2) i jakt på 

försörjningsmöjligheter. På den trångbebodda ön 

resulterar det bland annat i att sophanteringen 

faller i glömska. I lagunen liknar det turkosa 

vattnet något från en resebroschyr, dock förstörs 

bilden ibland av små guppande frigolitbitar och 

plastflaskor. Den importerade konservmaten tar 

upp, i stort sett, alla hyllor i affärerna och detta 

har lett till en allt mer överviktig och sjuk 

befolkning då deras kroppar inte är vana vid 

processerad mat
1
. Bakgrunden till den stora matimporten består av en oförmåga, på grund av 

klimatförändringar, att odla sina traditionella grödor. Förändringarna i miljön visar sig även 

när högvattnet tar sig allt längre upp på land och översvämmar delar av landningsbanan för 

flygplanet eller då vattnet tar sig in i folks trädgårdar och hem
2
. 

 

1.1 Problemformulering 

Tuvalu, en ögrupp tillhörande Polynesien (Figur 1), beräknas bli obeboelig till följd av den 

allt mer stigande havsnivån. Dess befolkning kommer då ha inget annat val än att överge sitt 

land, sin kultur och allt vad de känner till. Den senaste tiden har fler stormar än vanligt slagit 

till vid de sköra atollerna som utgör staten Tuvalu och hotat att förstöra byggnader och 

jordbruk för de ca 12 000 invånare som bor där. Eftersom landet har en högsta punkt på fyra 

och en halv meter är det hotat av havsnivån som, i takt med ökande utsläpp, långsamt stiger
3
. 

 

Lågt liggande länder som hotas av översvämning är inte någon nyhet, exempelvis är en stor 

del av Bangladeshs befolkning även de tvingade till att agera för att inte vattnet ska förstöra 

                                                           
1
 Mortreux, C, Barnett, J (2008), sid. 105-112 

2
 Manuella, T, 2013-04-12, USP 

3
 Landguiden, 2011-2012  

Figur 2 Karta över Tuvalu och huvudatollen Funafuti. 



4 
 

deras hem i framtiden
4
. Dock måste ett fenomen med ett helt land som långsamt försvinner, så 

som just Tuvalu eller dess norrut liggande granne Kiribati, anses vara något unikt.  

 

Andra ögrupper i Still Havet förutom Tuvalu har visat på misstycke gällande lågt liggande 

staters kommande öden. Presidenten av Republiken Vanuatu menade under ett Förenta 

Nationerna-möte (FN) 2009 att om försvinnandet av lågt liggande stater blir verklighet har FN 

och dess medlemsstater misslyckats att leva upp till FN:s mest grundläggande plikt
5
. Det som 

syftades på var delar av första artikeln i FN:s Purposes and principles. Den första artikeln tar 

bland annat upp att ändamålet med FN är att uppnå internationellt samarbete för att lösa 

internationella problem av ekonomisk, social, kulturell eller humanitär karaktär
6
.  Under 

samma möte menade även presidenten av Republiken Nauru att han förväntade sig att se FN:s 

säkerhetsråd behandla extra känsliga frågor gällande förflyttningen av befolkningen hos 

drabbade stater. Vidare menade presidenten att de drabbade även borde erhålla fulla 

internationella rättigheter
7
.  

 

Fallet Tuvalu väcker direkt många frågor och jag ska i denna studie fokusera på två av de 

mest väsentliga enligt mitt tycke, nämligen: befolkningsflyttning och ansvarstagande. Landet 

blir långsamt mindre och mindre geografiskt, sett till den stigande havsnivån. Samtidigt tar sig 

havsvatten upp på land underifrån atollerna och skapar mindre sjöar på bland annat 

flyglandningsbanan. Vart ska alla dessa människor ta vägen när de inte längre får plats på sina 

öar? Finns det någon hjälp att få från FN som Tuvalu är medlemstat i? 

 

Som utgångspunkt till studien menar jag att man måste betrakta tuvaluanerna som flyktingar 

av någon typ, eftersom de kommer att tvingas bort från sitt land och sin kultur. Ett brett 

antagande av vad en flykting är skulle troligtvis vara just en person som tvingas fly från sitt 

hem och inte kan återvända. I det här fallet kan de bli tvungna att fly sitt land på grund av 

miljöförändringar, vilket, även om förändringarna sker långsamt, skulle kunna göra 

tuvaluanerna till klimatflyktingar. Dock är det inte klart om en sådan definition innefattas av 

FN:s 1951 års flyktingkonvention och 1967 års protokoll (hädanefter flyktingkonventionen) 

vilka används för att bestämma vem som ska ha flyktingstatus. Det gör att de framtida 

migranterna från Tuvalu till synes kan hamna i kläm mellan en definitionsfråga och en bister 

                                                           
4
 Sida, 2010 

5
 MacAdam, J (2012), sid. 123 

6
 FN, Purposes and principles, artikel 1 

7
 McAdam, J (2012), sid. 123 
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verklighet
8
. Detta är min problemformulering till mitt examensarbete i statsvetenskap som 

delvis skrivs på plats i Tuvalu, på huvudatollen Funafutis största ö Fongafale. 

 

1.2 Bakgrund 

FN tog 2012 upp och diskuterade svårigheterna med omplacering av befolkning på grund av 

naturkatastrofer i The State of the World´s Refugees 2012. Klimatförändringar presenteras 

som en större anledning till befolkningsflyttning än väpnade konflikter och de långsamma 

förändringarna så som ökad havsnivå tros generera störst flyttning
9
. Enligt The Government 

Office for Science i London är kustländer som ligger mellan 0 till 10 meter över havsnivån 

mycket sårbara för klimatförändringar. En ökad havsnivå skulle leda till ökad saltmängd i 

grundvatten och marker, ökad mängd översvämningar och ökad styrka i tropiska stormar
10

. 

Dock menar man i rapportens slutsats att emigration inte bara behöver ses som negativt, utan 

även kan fungera som del i anpassningen till klimatförändringar
11

. United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) menar att de har genom FN ansvar gentemot 

komplexa nödsituationer och att av 58 naturkatastrofer, som skedde mellan 2005 och 2010, 

var de operationellt inblandade i 13 av dessa och gav stöd till ytterligare 5. Dock finns det 

inget direkt ansvar bestämt gällande klimatförändringarnas påverkan, utan FN-organen 

UNHCR, United Nations Children´s Fund (UNICEF) och the Office of the High 

Commissioner for Human Rights (OHCR) ska konsultera gällande passande skydd för 

enskilda fall. Det har i praktiken lett till förseningar och oförutsägbarheter
12

. 

 

Enligt FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sex olika 

stabiliseringsscenarion, som beräknar halten växthusgaser i atmosfären, temperaturhöjningen 

och havsnivåhöjningen om 100 år, bedöms vattnet höjas med som minst 18 cm och som mest 

med 59 cm
13

. Dessa siffror ser inte så dramatiska ut, men en höjning av havsnivån på bara 

några decimeter skulle vara katastrofal för det lågt liggande Tuvalu. Man kanske kan bygga 

skydd mot översvämningar från havet men det är svårt att skydda sig från vattnet som 

underifrån genom korallgrunden, tar sig upp på land: gör marken obrukbar och sipprar in i 

                                                           
8
 Stater och länder har ju tidigare upplösts eller anslutit sig till andra, men hur många stater har försvunnit på 

grund av att dess landområden inte längre finns (i alla fall ovanför vattenytan) och att dess befolkning har 
spridits med vinden? 
9
 FN:s flyktingorgan (2012), kap. 7 

10
 The Government Office for Science (2011), sid, 77 

11
 Ibid. Sid. 190 

12
 FN:s flyktingorgan (2012), kap. 7 

13
 Naturvårdsverket (2007), rapport 5763 
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sötvattenskällorna. Dessutom har väderfenomen som stormar och skyfall blivit mer frekventa 

samt att tork- och regnperioderna inte längre följer samma mönster
14

. 

 

Det är inte i denna uppsats av intresse att närmare undersöka vad som har lett fram till denna 

nutida situation men man kan säkert säga att växthuseffekten har bidragit till höjda 

temperaturer som smälter inlandsisarna men främst beror den ökande havsnivån på att vattnet 

i världshaven expanderar i takt med värmeökningen
15

. Detta ger som man förstår höjda 

havsnivåer världen över och bidrar till svåra, eller kanske omöjliga, levnadsförhållanden i lågt 

liggande länder och ögrupper. Värmeökningen i vattnet gör även att korallerna, som utgör 

grunden till atollerna i Tuvalu, inte kan växa i takt med havsnivåhöjningen, något en frisk 

korall skulle orka
16

.  

 

När havsnivån stiger flyttar fler människor in till Tuvalus största ö Fongafale delvis på grund 

av det bräckta grundvattnet som gör det omöjligt för dem att odla sin mat på de mindre öarna, 

delvis för att den tillgängliga bostadsytan minskar. Det finns även andra anledningar till att 

flytta – förutom miljöförändringar, så som att endast 30 procent av Tuvalus befolkning har 

jobb och att många förlitar sig på släktingars pengar från utlandet
17

. Fokus i denna studie 

kommer dock att ligga på miljöförändringarnas påverkan i sig, även om en flytt kan bero på 

många faktorer som sammanspelar med bakgrund i miljöförändringar
18

. 

 

När det talas om människor som flyr undan klimatförändringar i till exempel media använder 

många sig av begreppet klimatflykting. Dock ser FN att detta begrepp skulle kunna skada det 

redan existerande flyktingsystemet och väljer istället att kalla, vad lekmän benämnar 

klimatflyktingar, för environmentally displaced persons
19

.  

 

Kritik mot begreppet klimatflyktingar finns även i Etienne Piguet mfl. text Migration and 

Climate Change: An Overview, där svårigheterna med en sådan snäv definition belyses. Man 

menar att ”klimatflyktingar” och även ”klimatmigranter”, som begrepp, är missvisande och 

felaktigta eftersom de indikerar att förflyttningen av människor endast sker på grund av 

                                                           
14

 Farbotko, C och Lazrus, H (2011), sid. 382-390 
15

 Ibid. 
16

 McNamara, E, K och Gibson, C (2009), sid. 475-483 
17

 McAdam, J (2012), sid. 125 
18

 Ibid. Sid. 127 
19

 Riera, J. (2008) s. 6-7 
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klimatförändringar. Förflyttningen är dock alltid nära kopplat till ett komplicerat mönster av 

sociala, ekonomiska och politiska orsaker och därför blir begreppen fel
20

.   

 

1.3 Teori  

Bakgrunden till mitt teorival kan härledas till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna (MR). Enligt FN är motiveringen bakom MR bland annat behovet av en värld 

som tillkännager folkets största strävan; nämligen yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från 

fruktan och nöd. FN vill även skapa en gemensam uppfattning om innebörden av dessa 

rättigheter. Rättigheterna ska erkännas och tillämpas bland folken i medlemsstaterna och 

bland folken i områden som står under deras jurisdiktion
21

.  

 

Utifrån bakomliggande motivering till den allmänna förklaringen om MR har jag valt liberal 

universalism som teoretisk ståndpunkt. Den liberala universalismen bygger på en tanke om 

alla människors moraliska rätt till välfärd, oberoende av vilken nationalitet man tillhör
22

. Från 

FN:s allmänna förklaring om MR har en koppling dragits för användandet av liberal 

universalism. Om motiven för MR stämmer med ovanstående beskrivning angående frihet 

från fruktan och nöd kan detta samtidigt ge motiv till användandet av en teori som visar på 

flyktingars rättigheter internationellt; det blir i sin tur högst relevant för de framtida 

emigranterna från Tuvalu som långsamt ser sitt land försvinna under vattenytan.  

 

Jag är medveten om teorins grundläggande användningsområde, som presenteras av Christina 

Boswell i The Ethics of Refugee Policy, vilket är gällande liberala demokratier. Teorin är dock 

applicerbar på Tuvalu i det här fallet då fokus på användning av liberal universalism inte 

ligger på staten Tuvalu utan på andra medlemsstater i FN och även av FN själv som aktör. 

Behovet av Tuvalu som en liberal demokrati är därför inte lika påtagligt för användningen av 

teorin i detta fall.  

 

Boswell menar att liberal universalism kan vara svårt att uppnå i verkligheten eftersom det 

finns så många olika syner på värderingar och moral
23

. En universell moral skulle därför vara 

svår att applicera. Trots teorins kanske utopiska förutsättningar är den intressant att använda i 

                                                           
20

 Piguet, Etienne mfl (2011), sid. 17 
21

 FN (2012), Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
22

 Boswell, C (2005), sid. 4. 
23

 Ibid. Sid. 57 
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denna fallstudie, i ett försök till utvidgandet av diskussionen vad gällande klimatflyktingars 

rättigheter. 

 

Den röda tråd som finns mellan MR och liberala tankar beskrivs av Marie Demker i 

Internationella relationer som att liberalister ser MR som ett mål i sig och att begreppet MR 

historiskt sett har vuxit fram ur den liberala upplysningsfilosofin. Demker skriver att MR 

återfinns idag som en central komponent i vidareutvecklingar av det liberala perspektivet på 

internationella relationer
24

. Eftersom FN står bakom definitionen av MR vore det inte allt för 

långt draget att förvänta sig användandet av liberala åtgärder – i detta fall stöd till 

tuvaluanerna som i framtiden tvingas fly sitt land. Dock finns det, vad jag har förstått, inte 

någon absolut definition av dessa emigranters status i flyktingtermer och därför inte heller 

någon specifik hjälp att räkna med. Utifrån den liberala universalismen hade definitionsfrågan 

spelat mindre roll men det krävs en definitionsförklaring av emigranterna för att veta om de 

har rätt till att omfattas av FN:s flyktingkonvention. 

 

En universell moral eller politisk teori, skriver Boswell, är en som uppmärksammar 

välbefinnandet av alla människor. Grundpremissen är alltid att varje person har en jämlik 

moralisk rätt till välbefinnande; universella teorier är baserade på antagandet om människors 

moraliska jämlikhet
25

. Liberala teorier kan brett karaktäriseras av deras starka koppling till 

frihet och därför är det relevanta i dessa teorier att individens frihetsintresse eller dess villkor 

för att förverkliga sin frihet
26

. Boswell gör även en distinktion mellan liberala teorier och 

utilitaristiska: där det är centralt med så många människors lycka som möjligt framför varje 

individs rätt till frihet. Inom utilitaristiska teorier kan frihet vara en komponent i sökandet 

efter maximering av lycka, men är inte ett mål i sig
27

. Liberala teorier å andra sidan ser 

sökandet efter frihet som en naturlig del av den mänskliga naturen och eftersom alla 

människor har samma sökande finns det en jämlik rättighet med att erhålla den friheten. 

Därför, ska det finnas skyldigheter till säkerställandet av sådana rättigheter, skriver Boswell
 

28
. 

 

                                                           
24

 Gustavsson, J och Tallberg, J (2009),sid. 352 
25

 Boswell, C (2005), sid. 35 
26

 Ibid. Sid. 36 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. Sid. 48 
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Boswell skriver att inom liberal universalism menar man att individers nationalitet inte kan 

påverka dennes moraliska anspråk och om det finns en jämställdhet i universella rättigheter 

kan man genom detta argumentera för en universell rätt att förflytta sig. Om en persons 

fundamentala rättigheter inte kan garanteras i hemlandet har denne rätt att flytta till ett land 

där de rättigheterna bättre uppfylls
29

. Liberal universalism används i studiens diskussionsdel 

som norm för hur det borde vara; i det här fallet att ett ansvar finns att ta för klimatflyktingars 

skydd. 

 

1.4 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Studien är upplagd på det sättet att ett syfte och en huvudfråga ska försöka uppfyllas och 

besvaras, genom att i resultatdelen besvara tre underfrågor. Resultatdelen utgör sedan den 

grund till diskussionen som besvarar huvudfrågan och uppfyller syftet. Valet av underfrågor 

och fallet Tuvalu motiveras med att om det finns en moralisk rätt till välfärd – oberoende av 

nationalitet – så som den liberala universalismen förespråkar, är det intressant att se om 

framtida klimatflyktingar omfattas av flyktingkonventionen. Problemen på Tuvalu är ett 

nutida och unikt fenomen och ett bra exempel på att testa andra staters ansvar för skydd och 

rättigheter till klimatflyktingar – och kan därför användas som fall i denna studie. Begreppet 

klimatflyktingar tros vara det som beskriver de framtida emigranterna från Tuvalu bäst, då de 

troligtvis behöver flytta på grund av klimatförändringar. FN står bakom MR som är 

uppbyggda på liberala tankar och de MR kopplas i studien till den liberala universalismen. 

Därför borde det inte vara för mycket att förvänta sig att FN och dess medlemsstater har ett 

ansvar gentemot de framtida tuvaluanska emigranterna, om de i framtiden blir 

klimatflyktingar. 

 

Syftet är att med hjälp av fallet Tuvalu studera och diskutera staters ansvar gentemot 

klimatflyktingar. 

 

Studiens huvudfråga är; Bör FN och dess medlemsstater ta ansvar för de framtida 

klimatflyktingarna från Tuvalu enligt en liberal universalism? 

 

För att leva upp till syftet och besvara huvudfrågan ska följande underfrågor besvaras; 

 Hur agerar staten Tuvalu gällande klimatförändringarnas effekter på landet? 

                                                           
29

 Ibid. 
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 Kan tuvaluanerna i framtiden betraktas som klimatflyktingar och har de genom den 

definitionen något internationellt skydd?  

 Har de framtida emigranterna från Tuvalu rätt att omfattas av FN:s 

flyktingkonvention? 

 

1.5 Tuvalu i samtida forskning  

Forskningen som presenteras nedan är inriktad på ansvarsfrågan gällande folk i nöd och 

klimatflyktingar. Den tar upp svårigheterna med att bestämma vem som äger skyldigheter 

gentemot andra människor och diskuterar moralfrågan som kan uppstå i 

befolkningsflyttningar. Genom den tidigare forskningen har det varit möjligt att lägga grund 

för diskussionen.  

 

Megan Bradley skriver i Migrants in a Feverland: State Obligations Towards the 

Environmentally Displaced om staters skyldigheter gentemot att ta emot klimatflyktingar som 

korsar internationella gränser. Studien behandlar främst små östater som är hotade att drabbas 

av havsnivåhöjningen. Bradley testar olika teoretiska ståndpunkter, så som Walzer och Miller 

och menar att vissa skyldigheter kan fastställas främst hos de stater som har störst kausal och 

moraliskt ansvar för klimatförändringarna och även har kapaciteten att assistera 

flyktingarna
30

.  

 

I professor Jane McAdams bok Climate Change, Forced Migration and International Law 

diskuteras bland annat tuvaluanernas kritiska situation, sett utifrån miljöförändringar och 

internationella lagar. McAdam menar att även om det finns personer från platser som Kiribati 

och Tuvalu som anser sig ha rätt till flyktingskydd, är det svårt för dessa att leva upp till 

definitionskraven satta i FN:s flyktingkonvention. Man har tidigare diskuterat om folk som 

flytt från naturkatastrofer i Bangladesh och Fiji borde innefattas av flyktingkonventionen, 

men det har avslagits på grund av att det inte handlar om förföljelse
31

. McAdam menar därför 

att i de flesta fall är de som fördrivs från sina hem på grund av klimatförändringar ej troliga 

att erhålla skydd som flyktingar
32

.  
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31
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Ansvarstagande för utsatta människor, på grund av bland annat miljöförändringar och 

fattigdom, har diskuterats David Miller inom ett moraliskt/politiskt synsätt. Miller ger sin syn 

på globalt ansvarstagande och rättvisa i National Responsibility and Global Justice. Miller 

framhäver en syn på de rikare ländernas skyldighet att distributera delar av sina tillgångar till 

fattigare länder samt i vissa fall även stötta medborgare i länder som saknar civila rättigheter 

likt en liberal demokrati
33

. Även Helder De Schutter och Ronald Tinnevelt diskuterar Millers 

teori om global rättvisa i David Miller´s Theory of Global Justice. A Brief Overview, där de 

förklarar global rättvisa som att vi har ”positiva skyldigheter” till folk som lever utanför vår 

egen stat
34

. 

 

Carol Farbotko och Heather Lazrus, har i en studie behandlat tuvaluanerna som 

klimatflyktingar. I The First Climate Refugees? Contesting Global Narratives of Climate 

Change in Tuvalu menar författarna att Tuvalu används som ett bevis för problematiken kring 

klimatförändringar som står framför oss. Farbotko och Lazrus skriver att även om effekterna 

av klimatförändringarna nästan är uppenbara så är utkomsten för vissa folkslag mycket mer 

osäkra. Studien visar på ett behov av en mer inkluderande uppsättning av begrepp och verktyg 

för ett rättvist och effektivt förhållningssätt till befolkningsflyttning
35

. 

 

Ludvik Beckman diskuterar i Future People and Climate Change: Collective Responsibility 

and why Democracy Matters om vi har ett moraliskt ansvar gentemot människor som inte 

ännu är födda: detta i bakgrund till klimatförändringarnas effekter. Han påpekar att exakt vad 

ansvaret utmynnar i är oklart men att ett av hindrena för en effektiv klimatpolitik är att det 

saknas en global auktoritet som har bindande beslut mellan stater som mål
36

.  

 

Enligt Dale Jamiesson i The Moral and Political Challenges of Climate Change, är det viktigt 

att studera de moraliska och politiska utmaningarna med klimatförändringar eftersom ett 

moraliskt erkännande av ett problem kan utvidgas till politiska åtgärder
37

. Medan effekterna 

av klimatförändringarna är brett diskuterat och behandlat är den moraliska synen försummad 

enligt Jamieson. Detta beror på att klimatförändringarna saknar de tydliga egenskaperna 

moraliska dilemman har. Exempelvis är ett moraliskt problem relaterat i tid och rum, medan 
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ansvaret för klimatförändringarnas effekter saknar dessa egenskaper och är därför svårare att 

avgöra
38

. 

 

Inter-Agency Standing Committee (IASC) gav 2011 ut en uppdaterad version av IASC 

Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters (från 

2006) där man presenterar hur naturkatastrofer påverkar bland annat MR. IASC menar att det 

har funnits ett tomrum gällande fokuseringen på MR i humanitära insatser. Åtsidosättandet av 

MR under och efter naturkatastrofer har visats sig öka, ju längre period katastrofen sträcker 

sig över samt för de människor som tvingas lämna sina hem
39

. IASC är den primära 

mekanismen för samordningen av olika organ för humanitärt bistånd med FN och icke-FN 

stater som partners
40

. 

 

1.6 Metod och avgränsning  

Det finns ett problemområde gällande befolkningsflyttningar på grund av klimatförändringar 

och jag vill diskutera om tuvaluanerna i framtiden kan omfattas av flyktingkonventionen. Jag 

avgränsar mig till flyktingkonventionen för att studien ska vara realistiskt genomförbar. Det är 

viktigt att tydligt visa vad FN anser vara en flykting, för att kunna besvara den presenterade 

frågan. Flyktingkonventionen utgör här mall för FN:s definition. Kopplingar till de MR görs 

under arbetets gång då dessa rättigheter är bestämda av FN och tros utgöra den människosyn 

som används i hanterandet av människor i nöd. När definitionerna är gjorda följer en kort 

jämförelse mellan flyktingkonventionens kriterier för vad som räknas som flyktingar och den 

definitionen som tidigare är presenterad gällande tuvaluanernas flyktingstatus. Utifrån 

flyktingkonventionen dras tydliga paralleller till flyktingfrågan, för att säkra att jag 

undersöker det som påstås undersökas. Klimatflyktingar är den definitionen som vid första 

anblick passar bäst in på tuvaluanernas framtida situation. Om de sedan kan räknas som 

klimatflyktingar diskuteras fram. Diskussionen bygger på en jämförelse mellan definitionen 

”klimatflyktingar” och tuvaluanernas framtida tillstånd.  

 

Avgränsningen i studien består först och främst i ansvarsfrågan för stater och för att 

diskussionen inte ska bli för generell, inriktas arbetet på ett område, nämligen: 

klimatflyktingar. Fallet Tuvalu visade sig vara ett användbart och intressant exempel på 
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flyktingfrågan – främst för att det inte är klart hur man ska definiera Tuvalus problematik 

juridiskt och där av är ansvarsfrågan öppen för diskussion. Studien är avgränsad till att 

använda en fast definition av flyktingar: flyktingkonventionen, eftersom det är medlemsstater 

i FN som arbetet berör och att fler definitioner skulle bli orealistiskt att jämföra. Definitionen 

av klimatflyktingar som används är bred och generell, trots att det finns studier som visar på 

underkategorier i definitionen
41

. Även detta val motiveras av att hålla studien på en realistisk 

nivå. Eftersom klimatflyktingar är ett omdiskuterat begrepp är det inte önskvärt att här gå in 

för djupt på definitionens uppbyggnad, då syftet med studien pekar åt ett annat håll och 

definitionen endast är en del av problematiken. Eftersom det är lätt att fokusera för mycket på 

juridiken och de lagar som omger flyktingkonventionen och staters hanterande av flyktingar 

på grund av klimatförändringar, höjs studien i diskussionen till en nivå av moraliskt 

ansvarstagande – internationellt. 

 

1.7 Material 

Vetenskapliga artiklar och rapporter ligger som grund för tidigare forskning, bakgrund och 

problemformulering. Texterna är hämtade först och främst från Linnéuniversitetets olika 

sökmoterer för vetenskapliga artiklar eller genom referenslistor från andra studier relaterade 

till detta arbete. Ämnesområdena för texterna har främst bestått av ”klimatflyktingar”, ”staters 

ansvar”, ”moral”, ”klimatförändringar” samt ”juridik och klimatförändringar”.  

 

1951 års flyktingkonvention samt 1967 års protokoll har använts i klargörandet av vad FN 

anser vara en flykting. UNHCR:s handbok gällande flyktingars rättigheter och FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna har även de använts till resultatredovisningen samt 

bakgrund och problemformulering. Dessa källor har hämtats via FN:s svenska och engelska 

hemsida samt UNHCR:s svenska hemsida
42

. 

 

På plats på Fongafale har en muntlig källa i form av landets Incountry Coordinator använts 

som stöd för informationssökning gällande exempelvis PACC (Pacific Adaption to Climate 

Change) och NAPA (National Adaption Programme of Action). Den information som använts 

direkt från den muntliga källan har stärkts med andra källor. Dokument gällande PACC och 
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NAPA har använts i resultatredovisningen. Materialet har hämtats via University of the South 

Pacific. 

 

2. Den försvinnande staten Tuvalu  

2.1 Anpassning före emigration 

Besvarandet av hur Tuvalu som stat agerar gällande effekterna av klimatförändringarna ger 

styrka åt problemformuleringen om Tuvalu som utsatt land. Om Tuvalu uppfattar 

klimatförändringarna som allvariga nog för att agera för befolkningens säkerhet ger det i sin 

tur en grund för diskussionen om tuvaluanerna som framtida klimatflyktingar. 

 

Risken att vattennivån i världshaven ska fortsätta höjas är stor, nästan säker
43,44

. Vid första 

anblick kan det ses som nödvändigt att ha en emigrationsplan utarbetad för framtida 

emigration för befolkningen på Tuvalu. Väl på plats på Fongafale blir det dock bekräftat av 

landets Incountry Coordinator, Teuleala Manuella, att en sådan plan inte finns och att man 

istället satsar på anpassning
45

. Behovet av anpassning till klimatförändringar presenteras i 

PACC, som är en rapport av inomstatliga konsultationer på Tuvalu gällande 

anpassningsarbetet. Små östater i utvecklingsfasen är högst sårbara för klimatförändringar på 

grund av deras begränsade yta och havsomgivningen. Deras geografiska plats drabbas även av 

fler klimatkatastrofer än fastlandet. Tuvalu och andra närliggande små östater karakteriseras 

av PACC med stor befolkningsmängd på liten yta, dåligt utvecklad infrastruktur, begränsade 

ekonomiska tillgångar och ett starkt beroende av marina resurser
46

. PACC har utvecklats för 

att assistera 11 länders anpassning till klimatförändringar i Stillahavsområdet. Tuvalu är ett av 

de länder som ska vidta åtgärder för att öka sin motståndskraft mot de negativa 

klimatförändringarnas effekter på längre sikt
47

. Tuvalu sökte år 2007, 1.5 miljoner USD från 

Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) i finansieringsstöd till 

PACC
48

. SPREP har fått i uppdrag av staterna i Stillahavsområdet att verkställa skydd och 

hållbar utveckling för områdets miljö. Bland medlemmarna hittas miljömässigt utsatta länder 
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som Tuvalu, Kiribati och Papua New Guinea men även USA, Storbritannien och Nya 

Zeeland
49

. 

 

Det verkar ligga i landets stolthet och kärlek till sin kultur och livsstil som gör att man inte 

letar efter möjligheter att flytta ifrån sitt hem. I Karen McNamaras och Chris Gibsons ”We do 

not want to leave our land”: Pacific ambassadors at the United Nationsresist the category of 

’climate refugees’ kan man läsa att de stolta öborna troligtvis hellre vill försöka anpassa sig 

och rädda sitt hem istället för att be andra länder ta emot dem. Ledningen för alliansen för 

små östater menade 2008 att det handlade om en identitetsfråga och att man hellre ville 

anpassa sig istället för att flytta. Samtidigt menade man att bli sedda som klimatflyktingar 

absolut inte var något man ville. Den svaghet och utsatthet som medföljer definitionen var 

avskräckande och definitionen i sig kan anses kränkande för öborna
50

. 

 

Det som har gjorts för att flytta folk från öarna i Tuvalu är ett samarbete med Nya Zeeland där 

75 personer per år får åka och arbeta i det andra landet, dock har det ofta blivit fler än 75 

personer per år. De som har turen att lottas ut för att få åka måste dock ha ett jobberbjudande i 

Nya Zeeland. De får sedan uppehållstillstånd på plats och får ansöka om medborgarskap. 

Tuvalu har tidigare haft möjlighet att skicka upp mot 300 personer per år till Nya Zeeland, 

men har själva sänkt siffran till 75 för att inte tömma öarna på invånare för snabbt
51

. 

Samarbetet har ingenting med flyktingar att göra eller ens med migranter som flyttar på grund 

av klimatförändringar
52

. För Nya Zeelands del handlar det om att stödja länder som Tuvalu i 

sin ekonomiska utveckling och visa det långsiktiga hållbara samarbetet till 

Stillahavsområdet
53

. Samarbetet är från början av 2000-talet och omfattar förutom Tuvalu 

även Kiribati och Tonga
54

.  

 

Anpassningsprogrammet NAPA är framtaget specifikt för Tuvalu med mål att fokusera på att 

utveckla ett landsomfattande program som omfattar samhällenas akuta och omedelbara 

behov; att genomföra omedelbara och brådskande anpassningsåtgärder till klimatförändringar; 

att öka samhällenas medvetenhet och försörjning samt att integrera anpassningsåtgärder i den 
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nationella och sektoriella planeringen
55

. Man har inom NAPA tagit fram sju prioriterade 

åtgärder för anpassningsarbetet på Tuvalu. Listan innefattar bland annat starkare 

kustområden, sötvattenkonservering och utvecklande av det kustnära fisket. Den 

sammanlagda summan för prioriteringslistan är strax över 8.5 miljoner USD
56

. 

 

2.2 Tuvaluanska klimatflyktingar? 

En definition av klimatflyktingar som har fått stor genomslagskraft är den som Essam El-

Hinnawi fastställde 1985 vid United Nations Environmental Programme (UNEP). Hans 

definition menar att klimatflyktingar är de som har blivit tvingade att lämna sina traditionella 

habitat (tillfälligt eller permanent), på grund av en markant miljöstörning (naturliga och/eller 

framkallade av människor) som äventyrar deras existens och/eller allvarligt påverkar deras 

livskvalité
57

.  

 

Megan Bradley definierar i Journal of International Political Theory klimatflyktingar som de 

som har förflyttats över internationella gränser i stort antal, på grund av miljömässiga 

förändringar, speciellt de som associeras med klimatförändringar
58

.   

 

En annan definition finns att läsa i Global Environmental Change. Carol Farbotko och 

Heather Lazrus menar att klimatflyktingar är de som måste lämna sina habitat omedelbart 

eller inom en snar framtid på grund av plötslig eller stegvis förändring i deras naturliga 

omgivning. Förändringen ska vara relaterad till åtminstone en av tre utvecklingar från 

klimatförändringar; höjning av havsnivån, extrema väderfenomen eller torka och vattenbrist
59

. 

 

Sunema Pie Simati skriver i The Effect of Migration on Development in Tuvalu att en vanlig 

definition av klimatflyktingar på senare tid är personer som har blivit tvingade att flytta från 

sina hemtrakter på grund av klimatstörningar. Dock menas det här att klimatmigranter skulle 
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vara en bättre benämning eftersom klimatflyktingar inte har blivit erkända som grupp av 

nationella regeringar och internationella aktörer
60

.  

 

Utifrån definitionerna ovan kan en sammanställning göras av det gemensamma innehållet;  

Människor som flyttas eller tvingas lämna sina hem på grund av klimatförändringar eller dess 

effekter som bidragit till en ohållbar förändring och/eller situation i deras naturliga miljö och 

vardagliga liv kan betraktas som klimatflyktingar. Tar man nu den sammanställningen av 

definitionerna och applicerar det på fallet Tuvalu kan frågan om de tuvaluanska emigranterna 

i framtiden kan räknas som klimatflyktingar besvaras.  

 

Sett utifrån IPCC:s scenarion beräknas havsnivån öka i framtiden
61

. Tuvalu är ett extremt lågt 

liggande land och riskerar därför att delvis eller helt täckas av havsvattnet, beroende på hur 

högt det kommer att stiga. När vattnet sedan tar upp för stor del av ögrupperna kommer det 

vara svårt för befolkningen att bo kvar och erhålla ett drägligt liv. I slutändan resulterar det 

troligtvis i att man tvingas lämna landet. Om IPCC har rätt angående en havsnivåhöjning 

kommer Tuvalu att drabbas, inte bara av minskad boyta utan även av saltvatten i 

sötvattenkällorna och i jordbruket
62

. Om tuvaluanerna till slut tvingas att lämna sina öar och 

sitt land på grund av att vattennivån ökar och att havsvattnet förstör möjligheterna till 

jordbruk, kan de i framtiden enligt ovanstående definitioner kallas för klimatflyktingar.  

 

2.3 Flykting enligt FN och tuvaluanernas plats i flyktingkonventionen 

Enligt UNHCR:s handbok gällande kriterier för fastställande av flyktingskap är en person en 

flykting enligt 1951 års flyktingkonvention när denne uppfyller de kriterier som fastställts i 

definitionen. Personen blir dock inte flykting på grund av erkännandet utan han blir erkänd 

därför att han är flykting
63

. I denna studie används 1951 års flyktingkonvention samt 1967 års 

protokoll, vilket resulterar i att definitionen nedan uteslutit de annars innefattade orden ”… till 

följd av händelser, som inträffat före den 1a januari 1951…”
64

 

 

Enligt flyktingkonventionens första artikel är en flykting en person som;  
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"… till följd av händelser, och i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 

sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning 

befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av 

sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd, eller den 

som, utan att vara medborgare i något land, till följd av händelser som förut sagts befinner sig 

utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på 

grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att återvända dit.”
65

 

 

Utifrån den definitionen bestäms tre tydliga punkter som sedan, efter noggrannare 

genomgång, används för att fastställa om tuvaluanerna har rätt att innefattas av 

flyktingkonventionen. De tre punkterna som framhålls kritiska för definitionens genomslag i 

UNHCR:s handbok och utifrån definitionen själv är: 

 Personen känner en välgrundad fruktan för förföljelse 

 Personen befinner sig utanför sitt land på grund av fruktan för förföljelse och är ur 

stånd att, eller icke önskar, använda landets skydd 

 Personen saknar medborgarskap och önskar icke återvända till det land vari denne 

tidigare har haft sin vistelseort på grund av fruktan för förföljelse 

 

Den första punkten handlar om en fruktan för förföljelse och menas vara flyktingdefinitionens 

viktigaste
66

. För att få ansökan om flyktingskap godkänd genom flyktingkonventionen krävs 

det bland annat att man har en välgrundad fruktan för förföljelse. Denna fruktan måste alltså 

underbyggas av objektiva förhållanden, till skillnad från själva ”fruktan” som i sig är 

subjektiv. I och med att fruktan är subjektiv menar man att olika personer svarar olika under 

identiska förhållanden. Man tar som exempel att vissa fattar sitt beslut att fly impulsivt, 

medan andra planerar sin flykt omsorgsfullt. Båda den objektiva och den subjektiva delen tas i 

beaktning när bedömningen görs
67

. Det finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet 

förföljelse: i flyktingkonventionen menas det att hot mot liv eller frihet på grund av ras, 

religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp alltid 

utgör förföljelse. Kränkningar av MR skulle även det kunna räknas som förföljelse
68

. Dock 

menar man även i UNHCR:s handbok att huruvida andra skadliga åtgärder eller hotelser 
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innebär förföljelse, beror på omständigheterna i det enskilda fallet eftersom fruktan för 

förföljelse är av subjektiv karaktär
69

. 

 

Eftersom en välgrundad fruktan för förföljelse är fastställd som en så pass viktig komponent i 

definitionen, kommer alla andra orsaker för flykt att bli irrelevanta för definitionen. Exempel 

är det offer för hungersnöd eller naturkatastrofer som utesluts. Men samtidigt menar man att 

det skall finnas skäl för att räkna med andra motiv att lämna hemlandet vid fastställandet av 

flyktingskap då alla omständigheter ska beaktas för att få en full förståelse för det enskilda 

fallet
70

.  

 

Det finns fall där en sökande har varit utsatt för flera åtgärder, som var för sig inte innebär 

förföljelse, exempelvis diskriminering, som sedan kombineras med andra faktorer som en 

allmän stämning av osäkerhet i hemlandet. Sammantaget kan dessa faktorer medföra att den 

sökandes sinnesstämning påverkas, så att en välgrundad fruktan på, vad man kallar, 

”kumulativa grunder” kan åberopas. Det går inte att fastställa en generell regel gällande 

sådana kumulativa grunder och omständigheter så som geografi, historia och etnicitet spelar 

stor roll i avgörandet
71

.  

 

Flyktingkonventionen gör en distinktion mellan migranter av ekonomiska skäl och flyktingar 

och menar att om man lämnar sitt hemland uteslutande av ekonomiska skäl är man att betrakta 

som en ekonomisk migrant istället för en flykting
72

. 

 

Den andra punkten handlar om att personen befinner sig på en annan plats än i hemlandet 

samt är ur stånd att, eller icke önskar, använda sig av landets skydd. Det krävs även att denne 

känner en välgrundad fruktan för medborgarskapslandet. Om en sådan fruktan inte finns kan 

den ansökande förväntas använda sig av medborgarskapslandets skydd och är då inte i behov 

av ett internationellt skydd och är därmed inte en flykting
73

. Värt att tillägga är att personer 

med dubbelt eller mångfaldigt medborgarskap, som kan få nationellt skydd av något av 
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medborgarskapsländerna, inte har rätt till flyktingskap. Visar det sig att personen nekas skydd, 

trots medborgarskap, är det inte oförenligt med ett flyktingskap
74

. 

 

Kravet att personen måste vara utanför sitt hemland, betyder inte att han måste ha lämnat 

landet olagligt eller på grund av en välgrundad fruktan. Ansökningen om flyktingskap kan 

göras av personer som tidigare har lämnat hemlandet och vars omständigheter i hemlandet 

under dennes frånvaro gör att personen associerar sig med redan erkända flyktingar. En 

person som inte var flykting vid lämnandet av medborgarskapslandet men som blir det vid 

senare tidpunkt kallas flykting ”sur place”. Dessa personer kan, bland annat, vara studerande, 

gästarbetare och diplomater
75

. 

 

Att vara ur stånd för att använda sig av skydd från sitt hemland, kan bero på saker som den 

sökande personen inte råder över, exempelvis krigstillstånd, inbördeskrig eller andra 

oroligheter som förhindrar medborgarskapslandet att erbjuda skydd. En flykting med 

medborgarskap är alltid en person som inte får sin regerings skydd, oavsett om denne är ur 

stånd eller icke önskar använda sig av detta skydd. För att personens ovilja att använda sig av 

ett existerande skydd från hemlandet, ska vara motiverat måste en välgrundad fruktan för 

förföljelse vara orsaken. Finns inte en sådan fruktan samtidigt som medborgarskapslandet 

erbjuder skydd är personen i fråga inte en flykting
76

. 

 

Den tredje punkten handlar om statslösa flyktingar. Vanligtvis när en statslös person lämnar 

det land som han tidigare haft sin vistelseort i är han förhindrad att återvända. Dock är inte 

alla statslösa personer flyktingar. En statslös måste befinna sig utanför det land där de har haft 

sin vanliga vistelseort av de skäl som anges i definitionen. Om sådana orsaker inte finns är 

den statslöse ingen flykting. Om en statslös har haft sin vanliga vistelseort i flera länder och 

känner fruktan för förföljelse, i fler än ett, kräver inte definitionen att han uppfyller 

förutsättningarna för flyktingskap i förhållande till alla
77

.  
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3. Diskussion 

Genom att utgå från den ovanstående definitionen av ”flykting”, enligt FN och fastställandet 

av tuvaluanerna som framtida klimatflyktingar, kan nu slutsatsen dras att de framtida 

emigranterna från Tuvalu inte har rätt att omfattas av flyktingkonventionen rent juridiskt. 

Diskussionen angående mer moraliska aspekter om staters ansvarstaganden för människor i 

nöd följer nedan. 

 

Resultatdelen ovan har visat att trots att tuvaluanerna i framtiden kan ses som klimatflyktingar 

har de inte rätt att omfattas av flyktingkonventionen. Staten Tuvalu satsar på att anpassa sin 

befolkning för förändringar i klimatet och kan genom de åtgärderna ses som att de nationellt 

tar ansvar för sin befolkning på det sättet som är realistiskt för dem. Tuvalu är litet och 

extremt utsatt för förändringar i klimatet. Det kan då tyckas vara rätt beslut att sluta fokusera 

på att ändra resten av världens beteende, i hopp om att klimatförändringarna ska minska och 

istället göra sitt bästa för att anpassa sig för vad som komma skall. Uppfattningen om att 

befolkningen inte vill lämna landet har redan presenterats och då återstår anpassning som ett 

naturligt val av åtgärd. Även om klimatflyktingar rent juridiskt inte kan förvänta sig hjälp 

genom flyktingkonventionen, kan det argumenteras för ett moraliskt ansvar från andra stater 

för tuvaluanerna i framtiden. 

 

Bradley menar att det finns goda orsaker att tänka sig att stater har ett ansvar gentemot inte 

enbart de som förflyttas på grund av förföljelse och konflikter, utan även för de som korsar 

gränser på grund av naturkatastrofer. Att erbjuda skydd till, vad Bradley kallar, ”vanliga 

flyktingar” men inte till de som tvingas på flykt av miljömässig förstörelse, ses som moraliskt 

problematiskt. Detta skulle även gå emot den generella bilden att om en oskyldig människa är 

i nöd så borde någon göra något åt situationen
78

.  

 

Ett exempel på den ovan skrivna problematiken visas i Bradleys diskussion om Walzers teori 

om ömsesidig assistans. Den grundar sig på att det finns två kriterier att uppfylla för 

berättigandet av, vad Walzer kallar, ”positiv assistans”: att hjälpen behövs eller att den behövs 

omedelbart samt att risken eller kostnaden som krävs för att hjälpa måste vara relativt låg
79

. 

Applicerar man det på fallet Tuvalu blir det mer tydligt att det idag saknas självklara skydd 

för personer i deras situation. Det första kriteriet uppfylls troligtvis i framtiden då det inte 
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längre går att bo kvar på atollerna i Tuvalu men kriterie nummer två kommer alltid vara 

problematiskt. Tuvaluanerna som tvingas flytta i framtiden kommer troligtvis inte vara i 

grupper om två eller tre utan snarare handlar det om tusentals personer. Dessa människor 

kräver även något mer än bara tillfälligt skydd eftersom de inte kan återvända hem: det krävs 

möjligheter till uppehållstillstånd eller medborgarskap
80

.  

 

Bradley fortsätter att beskriva svårigheterna med ett helt folk som måste förflytta sig till ett 

nytt land. Ett alternativ som presenteras är att de nyinflyttade erhåller ett område av den stat 

de nu befinner sig i. Detta område skulle då kunna drivas på samma sätt som de nyinflyttade 

levde i sitt gamla land
81

. Dock ger det alternativet upphov till fler frågetecken än svar. Vilken 

stat ska erhålla landområdet? Sker det någon betalning eller är det moraliskt fel att kräva 

pengar av utsatta flyktingar? Bradley själv menar att detta även skapar, eller ökar på, en 

rasism i det nya landet. Det är även svårt att applicera på små östater som behandlas i den här 

studien. Om en ö översvämmas, före de andra öarna, och befolkningen på den ön beslutar sig 

för att flytta utomlands, ska de då senare ha rätt till det givna området i det nya landet där 

resten av deras vänner och familjer bor? Bradley skriver att länken mellan folket och landet är 

en kritisk faktor för den nationella identiteten och därför skulle exemplet ovan resultera i att 

en stor hop människor får tillträde till nytt område medan andra är utspridda i olika länder
82

.  

 

För tuvaluanerna är innehållet av Bradleys diskussion en närliggande risk. Medborgarna av 

Tuvalu är redan nu på väg att spridas till andra länder genom samarbetet med Nya Zeeland. 

Dock kan flytten fungera som en start på ett nytt liv och ge möjligheter att försörja sin familj 

som är kvar i Tuvalu, men det riskerar att utarma landets kultur. Arbetarna som åker till Nya 

Zeeland får möjlighet att stanna kvar och ansöka om medborgarskap. Att detta land, eller ett 

annat, skulle ta emot tusentals personer som främst består av barn och äldre, utan att 

exempelvis FN erkänner dem som flyktingar och ger dem stöd, låter smått otroligt. Nya 

Zeeland har uttryckligen sagt, som tidigare nämnt, att arbetsinvandringen från Tuvalu, Tonga 

och Kiribati inte har något att göra med klimatrelaterade bekymmer. 

 

Helt tydligt kan det komma en tid då det finns ett behov av stöd till emigranter från Tuvalu. 

Flyttar de på grund av klimatförändringar eller naturkatastrofer kan de räknas som 
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klimatflytingar. Trots att det uppskattningsvis kommer finnas minst 25 miljoner och upp till 

så mycket som en miljard människor som flyttar på grund av klimatförändringar vid år 2050, 

saknas ett naturligt skyddsnät. FN:s flyktingorgan har diskuterat det, vad som kallas, 

”normativa gap” för människor som flyr över internationella gränser på grund av 

klimatförändringar. De innefattas inte av flyktingkonventionen och riskerar därför att hamna i 

ett tomrum gällande rätten till skydd
83

.  

 

Det finns som tidigare nämnt diskussioner om begreppet ”klimatflyktingar” och om man 

borde använda exempelvis ”klimatmigranter” som begrepp istället – vilket dock skulle kunna 

vara missvisande. Det som sker nu på Tuvalu är att en del emigrerar, troligtvis delvis på grund 

av klimatförändringar, till Nya Zeeland. Dock kommer framtiden, om man utgår från tidigare 

presenterad data från IPCC, ge upphov till en mer flyktinglik situation. I framtiden kan termer 

som ”klimatflyktingar”, om än oanvändbara nu för tuvaluanerna, vara oundvikligen 

nödvändiga för att ge rättigheter och skydd åt folk som tvingas bort från sina hem på grund av 

klimatförändringar. 

 

Det kan tänkas bli fel för FN att använda klimatflykting som begrepp då termen ”flykting” för 

dem är bestämd och vad andra anser vara klimatflyktingar passar inte in i den bilden. 

Dilemmat, gällande begreppsproblematiken, är förståeligt men samtidigt visar det på 

bekymret med att en definitionsfråga står i vägen för rättigheter och hjälp. 

 

Det finns ett behov av ett utökat skydd för en växande skara flyktingar och det är rätt att fråga 

sig varför FN inte redan har utformat ett skydd för tuvaluanerna och andra klimatflyktingar. 

FN:s flyktingorgan har själva tydligt uppmärksammat problemområdet och menar att 

klimatförändringar i framtiden kommer att testa den globala solidariteten på helt nya radikala 

sätt
84

. Detta grundar sig i att ett stöd och skyddsnät anpassat till eller inkluderande av 

klimatflyktingar inte har utformats.  

 

Dock finns det situationer när de som flyr undan klimatförändringar kan innefattas av 

flyktingkonventionen. För att innefattas ska man vara på flykt på grund av ett agerande från 

sin regering/stat, som bidrar till eller orsakar att en flytt blir nödvändig. Exempelvis skulle det 

handla om en regering/stat som nekar internationellt stöd efter en naturkatastrof eller att 
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regeringen/staten inte har vidtagit rätta åtgärder för skydd mot naturkatastrofer
85

. För 

tuvaluanerna handlar det om att staten Tuvalu eventuellt skulle satsa orealistiskt mycket på 

anpassningsarbetet istället för att inse när det är dags att flytta befolkningen till ett annat land. 

För att bli definierad som flykting enligt flyktingkonventionen måste man självmant ansöka 

om flyktingstatus och uppfylla de fastställda kriterierna
86

. För tuvaluanernas del är det utifrån 

materialet därför svårt att bli erkända enligt flyktingkonventionen, då man för det första satsar 

på anpassning istället för att planera att flytta från öarna och för det andra att man anser det 

vara kränkande att räknas som klimatflyktingar. Det handlar alltså om vad som i framtiden 

blir nödvändigt och vad tuvaluanerna kommer att betraktas som.  

 

Om tuvaluanerna vägrar att se sig själva som flyktingar står detta i vägen för att innefattas av 

flyktingkonventionen, eftersom man själv ansöker om flyktingstatus. Det som idag är en 

uppfattning om att anpassning är bättre än migration kan dock förändras över tid. Trots 

tidigare visad motvilja att bli definierade som klimatflyktingar kan staten Tuvalu i framtiden 

tvingas lägga sin stolthet åt sidan och be om hjälp som flyktingar. I värsta fall kan situationen 

i Tuvalu likna ett boiling frog syndrome
87

, där man inte agerar rätt mot de långsamma 

klimatförändringarna tills det är för sent.  

 

Även om man till slut anser sig själva vara tvungna att anropa sig som flyktingar står 

fortfarande definitionen i flyktingkonventionen i vägen för tuvaluanernas hjälp. I resultatdelen 

av studien presenterades de kriterier som måste uppfyllas för att erhålla flyktingsstatus. 

Resultatet visade att de framtida emigranterna från Tuvalu, även om räknade som 

klimatflyktingar, inte kan innefattas av flyktingkonventionen. En av de viktigaste delarna i 

definitionen är en välgrundad fruktan för förföljelse. Eftersom tuvaluanerna i framtiden 

troligtvis inte kommer fly undan krig utan istället klimatförändringarnas effekter blir det 

kriteriet svårt att uppfylla. Man kan förstås argumentera för att en fruktan för 

klimatförändringarnas effekter är i sig välgrundad och tvingar människor på flykt. Samma sak 

gäller för den statslöse som inte kan eller vill använda sig av sitt tidigare lands beskydd. Då 

Tuvalu i framtiden tros försvinna helt är det då omöjligt att använda sig av landets beskydd.  
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Det som hela tiden står emot, även om fruktan kan uppkomma av ovanstående exempel, är att 

den fruktan om än välgrundad inte handlar om förföljelse. Det kan kännas för långdraget att 

hävda sig vara förföljd av andra länders dåliga omdömen i klimatrelaterade frågor, vilket har 

lett till nuvarande situation och gett upphov till flyktingsammanhanget. För att det ska fungera 

måste någon tilldelas ansvaret för i stort sett hela den nutida klimatförändringens 

fortskridning.  

 

En fruktan för förföljelse kan dock grunda sig i kränkningar av MR som tidigare beskrivet i 

UNHCR:s handbok. Enligt IASC:s riktlinjer för beskydd av människor under naturkatastrofer 

finns det risk för försummandet av MR efter naturkatastrofer. Listan är lång men kortfattat 

kan huvudproblemen sägas vara brist på säkerhet och beskydd, könbaserat våld, utnyttjande 

av barn, separation av familjer samt ojämn tillgång till anställning och försörjning. Dessa 

punkter menar IASC vara hot mot MR efter naturkatastrofer
88

. Om en naturkatastrof drabbar 

Tuvalu så pass att de måste fly och att deras MR hotas genom bland annat ovanstående 

punkter, kan man tänka sig att de då kan omfattas av flyktingkonventionen. Dock framstår det 

vara mer problematiskt. Flyktingkonventionen definierar förföljelse som hot mot liv eller 

frihet på grund av ras, religion, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. 

För att erhålla flyktingstatus genom att åberopa kränkning av MR måste dessa kränkningar 

ske på basis av just sagda områden
89

. 

 

Så vad har då FN och dess medlemsstater för ansvar och/eller skyldigheter gällande de 

framtida klimatflyktingarna från Tuvalu? Hittills har den enda bilden som framgått varit 

överraskande negativ gällande ansvarstagande. Ett problem finns, det krävs en ändring i en 

definition för att hjälpa människor i nöd, de som står för definitionen uppmärksammar 

problemet men definitionen ändras inte. Miller visar på problemet med att fastställa hos vem 

ansvaret ligger internationellt sett men i hans teori om global rättvisa presenteras en tro på alla 

människors rätt till ett resursminimum och uppfyllande av grundläggande behov som behövs 

för att leva ett drägligt liv. Miller menar att vi kan tala om ett kollektivt ansvar över nationers 

gränser och att det ansvaret sträcker sig till tidigare agerande och beslut, vilket lämnar dagens 

generation med båda bördorna och fördelarna av tidigare nationellt beteende
90

.  
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Om det finns ett sådant ansvar, vem ska då ta det? Enligt Miller är det av stor vikt att 

bestämma vem som ska svara för ansvarstagandet vid hjälpandet av utsatt människor. Utan 

det fastställandet är det inte säkert att hjälp finns att erbjuda när det behövs. Ett förslag till de 

som har det överhängande ansvaret för människor i nöd sägs vara de som idag njuter frukterna 

av tidigare beslut. Man kan inte, menar Miller, inneha dessa fördelar utan att samtidigt inneha 

ansvaret för upprättelse av tidigare orättvisor
91

. Applicerar man det Miller säger på fallet 

Tuvalu kan det vara rimligt att ansvaret ligger hos de som har, genom tidigare beslut, påverkat 

klimatförändringarnas fortskridning. Dock är det svårare att verkligen besluta om vem eller 

vilka som har påverkat mest. För Miller förefaller det vara de som moraliskt och kausalt är 

ansvariga som bör ta emot klimatflyktingar. Det kausala och moraliska ansvaret beskrivs i 

exemplet att om jag är ute och går och råkar knuffa ner en annan förbigående från trottoaren 

så är jag kausalt ansvarig men inte moraliskt. Dock om jag medvetet knuffar ner den andre 

från trottoaren är jag både kasusalt och moraliskt ansvarig för resultatet
92

. 

 

På samma sätt som exemplet ovan kan ett ansvar växa fram främst hos rika stater som har 

utvecklats och dragit fördel av högt utsläpp av växthusgaser, speciellt efter det blev globalt 

känt vad dessa utsläpp resulterar i. Medräknas bör även tillgången till land och den 

ekonomiska situationen för de som ska ha ansvar för att ta emot klimatflyktingar. Om det 

finns en kulturell länk så som språk, religion eller historia mellan de utsatta och 

ansvarskandidaterna bör det vägas in i bedömningen
93

.  

 

Bradley presenterar Millers teori om ansvar som att föredra framför den annars vanliga 

uppfattningen att ansvarsfrågan bestäms utifrån flyktingaras närhet till en internationell gräns. 

Det skulle betyda att människor på flykt från sitt hemland automatiskt kan erhålla skydd från 

närliggande stater just på grund av att de är grannar. Sett ur tuvaluanernas sits blir det dock 

mer komplicerat då ögrupperna ligger hundratals mil från närmaste granne och för det fattiga 

folket på Tuvalu är det otroligt svårt att ta sig från sina öar
94

. Med andra ord skulle de flesta 

tuvaluanerna ha svårigheter att lämna landet utan assistans. Om det krävs assistans innan de 

lämnar landet är vi tillbaka vid frågan om ansvarstagande, eftersom tanken om närliggande 

stater inte hjälper tuvaluanerna så länge de är inom Tuvalus gränser. 
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Värt att notera är att diskussionen om ansvar för klimatflyktingarna inte handlar om att låta 

öborna leva kvar i sina hem utan istället handlar det om vem som i slutändan ska ta emot dem 

när de blivit tvungna att flytta. För Tuvalu är det således, i diskussionen om ansvar, redan 

bestämt vart fokus ska ligga. Det är med andra ord för sent för att göra något åt situationen för 

att låta tuvaluanerna behålla sina traditionella levnadssätt. Det går dock i linje med IPCC:s 

stabiliseringsscenarier angående växthusgaser i atmosfären och havsnivåhöjning
95

 och utifrån 

det skulle ett annat ansvarstagande än chans till immigration vara på sikt lönlöst. Troligtvis 

flyttar tuvaluanerna på grund av sötvattenbrist innan atollerna går under havsvattenytan
96

. 

McAdam menar att i stater som Tuvalu och Kiribati påverkas dricksvattnet av 

överbefolkningens förorening genom avföring och sopor
97

. Vattenbristen används som 

argument för att förkasta miljöförändringar som det största hotet för medborgarna på Tuvalu 

och Kiribati. Dock måste det tilläggas att anledningen till att vattnet inte längre går att dricka 

beror delvis på att havsvatten tar sig in i sötvattendepåerna och överbefolkningen på grund av 

att folk flyttar in till huvudön från mindre öar – detta just på grund av havsnivåhöjningen
98

.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkt är liberal universalism. Liberal universalism fungerar 

således i det här fallet som en norm för hur det borde vara. Teorin, som är beskriven av 

Boswell, är en inkluderande teori som inte skulle lägga energi på vart ifrån flyktingarna kom 

eller av vilken anledning. Det finns bekymmer med att universellt sprida denna teoretiska 

ståndpunkt. Dock om vi förutsätter att liberal universalism nu är något som är rätt i sig och 

därför något att sikta mot så går det att diskutera exempelvis FN:s agerande mot 

klimatflyktingar. Tidigare i diskussionen har tagits upp att stater kan äga ett visst ansvar 

gentemot folk i nöd och/eller flyktingar av olika slag. Den liberala universalismen går i 

samma linje och menar att alla människor, oberoende av nationalitet, har rätt till det naturliga 

sökandet efter frihet. Det ska finnas skyldigheter hos andra parter som säkerhetställer dessa 

rättigheter
99

.  

 

Såvida liberal universalism är norm och tuvaluanerna i framtiden blir klimatflyktingar, skulle 

det enligt teorin vara fel av andra stater att inte ta emot dessa människor i nöd. Utan att 

överdriva går det att påstå att om medborgarna på Tuvalu i framtiden tvingas lämna sitt land 
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på grund av klimatförändringarnas effekter så mister de, i alla fall en del av, sin frihet. I det 

läget blir det naturligt för dem att söka efter ny frihet någon annanstans och enligt Boswell är 

det andra länders skyldighet att göra det sökandet möjligt. Hur det skulle genomföras är inte 

klart men andra länder äger skyldigheter mot de i nöd, då alla människor har moraliskt rätt till 

välbefinnande oberoende nationalitet
100

. Utifrån det kan det tänkas att andra stater har 

skyldigheter gentemot de framtida klimatflyktingarna från Tuvalu och deras välbefinnande. 

 

Frågan om FN och dess medlemsstater agerar fel gällande klimatflyktingar om de antingen 

inte ändrar flyktinkonventionens definition till inkluderande av klimatflyktingar eller inte 

erkänner sig ha skyldigheter gentemot klimatflyktingar är för stor för att behandla här. Dock 

kan det sägas att om tuvaluanerna i framtiden blir klimatflyktingar och fortfarande inte 

omfattas av antingen flyktinkonventionen eller något likande internationellt skydd så har FN, 

enligt studiens teoretiska utgångspunkt och FN:s fastställda MR, misslyckats. FN har även då 

gått emot delar av tidigare nämnd Purposes and principles
101

. Det är redan ett fenomen nog 

svårt att förstå, att det inte finns något självklart skydd åt alla de människor som i nutid är på 

flykt på grund av klimatförändringar. En likadan situation om flera årtionden, då Tuvalu hotas 

ännu mer av bland annat havsnivåhöjningen, känns dock orealistisk då diskussionen inom FN 

redan är igång om klimatflyktingars utsatthet. Den hjälpen som tuvaluanerna ser idag är 

ekonomiska bidrag till de anpassningsarbeten som sker på Tuvalu. Pengarna har ansökts från 

bland annat organisationen SPREP, där flera av de stora rika länderna som genom sina utsläpp 

har bidragit till klimatförändringarna, exempelvis USA, är medlemmar. 

 

Den liberala universalismen presenterades i studiens teoritdel som en eventuell utopisk teori 

med svårigheter att sprida över världen på grund av alla människors skiftande 

moraluppfattning. Eftersom det problemet kvarstår i framtiden och alla människor alltid 

kommer ha olika uppfattningar om rätt och fel är det att räkna med att teorin i praktiken inte 

kommer fungera. Alternativet som kvarstår för klimatflyktingarna från Tuvalu är att FN ser 

till att de innefattas av något internationellt skydd eftersom stöd till eget nationellt skydd i 

framtiden inte längre gör någon nytta. Annars kan dessa människor hoppas på andra staters 

goda moral som, förhoppningsvis, täcker deras behov när de uppkommer. Med det sagt har 

studien enbart testat flyktingkonventionen som internationellt skydd för de framtida 
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klimatflyktingarna. Därför kan det finnas annat skydd för tuvaluanerna som inte tas upp här, 

trots avsaknadet av en liberal universalism.  

 

4. Slutsatser 

Studien visar att staten Tuvalu satsar på att anpassa sig för klimatförändringarnas effekter. 

Detta ser man tydligt av flertalet projekt inom anpassningsarbeten som NAPA och PACC. 

Arbetet framstår som nödvändigt för upprätthållandet av tuvaluanernas fortsatta livskvalitet, 

dock kan befolkningen i framtiden komma att räknas som klimatflyktingar och tvingas fly sitt 

land.  

 

Trots definitionen som klimatflyktingar och risken för att inte erhålla MR i 

flyktingsammanhang finns det inget utrymme för tuvaluanerna i FN:s flyktingkonvention. 

Den största anledningen tros ligga i att tuvaluanerna inte kan uppvisa en välgrundad fruktan 

för förföljelse. På grund av klimatförändringarnas effekter kommer tuvaluanerna i framtiden 

att hamna i en flyktinglik situation men hindras från internationell hjälp av 

flyktingkonventionen av en definitionsfråga. Problemet med utelämnandet av klimatflyktingar 

i flyktingkonventionen uppmärksammas som ett normativt gap av FN:s flyktingorgan – men 

en ändring i flyktingkonvention som inkluderar dessa är inte gjord. 

 

Studien visar även att ansvar för klimatflyktingarnas välfärd från FN och andra medlemsstater 

kan i teorin krävas eftersom rikare och mer utvecklade länder kan äga ansvar för 

påskyndandet av klimatförändringarna. I praktiken visar det sig vara mer komplicerat med 

bestämmandet av vem som ska ta detta ansvar. Det ansvarstagande som man nu kan se är 

framförallt genom ekonomiska bidrag till anpassningsarbetet på Tuvalu.  

 

4.1 Vidare forskning 

För vidare forskning på samma linje som studien är utformad skulle en fördjupning i vem som 

ansvarar för klimatförändringarnas effekter globalt bidra till en utbredning av diskussionen 

om klimatflyktingars rättigheter. Det skulle även vara intressant att på djupet undersöka om 

FN agerar fel i klimatflyktingfrågan. Med bakgrund i diskussionen som har förts i studien 

framhålls ett problemområde gällande klimatflyktingars rättigheter, eller den brist på 

rättigheter som nu till synes råder.  
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5. Sammanfattning 

Den här studiens syfte var att med hjälp av en fallstudie studera och diskutera staters ansvar 

gentemot klimatflyktingar. Ögruppen Tuvalu valdes ut på grund av deras utsatta situation som 

lågt liggande östat. Syftet uppfylldes genom att på plats undersöka hur staten Tuvalu agerat 

gällande klimathoten, skildra ifall de framtida migranterna från Tuvalu kan räknas som 

klimatflyktingar samt ta reda på om de genom den definitionen kan innefattas av FN:s 

flyktingkonvention. Resultatet visar att staten Tuvalu satsar på att anpassa sig för att stå emot 

de kommande klimathoten och befolkningen i framtiden kan ses som klimatflyktingar om de 

tvingas bort från sina hem på grund av klimatförändringar samt att de trots den definitionen 

inte kan innefattas av FN:s flyktingkonvention. Studien visar även på ett behov av ett större 

internationellt skydd för klimatflyktingar genom exempelvis en utökning av 

flyktingkonventionens definition gällande flyktingar, så att dessa utsatta människor inte faller 

i glömska på grund av en definitionsfråga.  
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