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Klimaforandringer driver millioner på flugt 

Alene i 2015 sendte klimaforandringerne 14,7 millioner mennesker på flugt. Det er næsten dobbelt så mange, som 
i 2015 flygtede fra konflikter. Op mod 250 millioner vil være fordrevet fra deres hjem på grund af 
klimaforandringerne i år 2050, hvis der ikke handles nu. Det viser ny rapport, som CARE Danmark lancerer i 
forbindelse med klimatopmødet COP22 i Marokko.   

Der er massiv forskel på, hvordan verdens befolkning bliver påvirket af klimaforandringer alt efter, om den globale 
opvarmning får lov at stige med 1,5⁰, 2⁰ eller 3⁰ grader. CARE Danmarks nye rapport, Fleeing Climate Change: 
Impacts on Migration and Displacement, opstiller tre scenarier for, hvordan temperaturstigninger vil påvirke 
menneskers migration på grund af klimaforandringer.  

I dag vurderer forskere, at kloden allerede er opvarmet med én grad. Konsekvenser som tørke, oversvømmelse, 
orkaner og sult er allerede en realitet. Men hvis politikerne ikke begynder at tage den grønne omstilling og 
klimaforandringerne seriøst nu, stiger konsekvenserne dramatisk, viser rapporten:  

Op mod 250 millioner mennesker vil i 2050 være tvunget på flugt uden mulighed for at vende hjem. Allerede i 2025 
vil 2,4 milliarder mennesker leve i områder, hvor der er mangel på vand. Det kan føre til, at op mod 700 millioner 
mennesker i 2030 vil være midlertidigt fordrevet fra deres hjem. 

Rapportens indhold bekymrer Rolf Hernø, der er klimaekspert i CARE Danmark: 

”Det vil være intet mindre end en katastrofe, hvis verdens regeringer lader millioner af fattige mennesker i stikken, 
når klimaforandringerne ændrer deres liv for altid. Heldigvis er vi blevet klogere.” 

”Rent økonomisk er det en fordel at investere nu og ikke vente til, disse mennesker har brug for nødhjælp og skal 
kompenseres for at have mistet alt. Undersøgelser foretaget for CARE i Kenya og Niger viser, at for hver krone der 
investeres i at tilpasse landbruget til klimaforandringer, tjener bønderne fire kroner på sigt i indtægter. Det er sund 
fornuft,” fastslår Rolf Hernø. 

Der skal findes løsninger ved COP22 
På dagsordenen ved COP22 skal verdens ledere for det første tage stilling til, hvilket ansvar de har over for de 
millioner af mennesker, som mister alt på grund af klimaforandringerne. For det andet skal de drøfte, hvordan 
mennesker, som bliver ramt af klimaforandringer, kan tilpasse sig med eksempelvis ny viden og få støtte til kunne 
tilpasse sine landbrugsmetoder til de nye klimatiske forhold. Det kan være den afgørende forskel, der betyder, at 
man kan blive boende i stedet for at skulle flygte fra klimaforandringerne.  

CARE Danmarks politiske koordinator Sarah Kristine Johansen er til stede ved klimaforhandlingerne: 

”Det er altafgørende for millioner af mennesker, at politikerne ved COP22 når til enighed om, hvordan vi kan støtte 
dem, som klimaforandringerne allerede i dag – og massivt flere i fremtiden – driver på flugt og endnu dybere ud i 
fattigdom,” siger Sarah Kristine Johansen og uddyber: 

”Det store politiske spørgsmål er stadigvæk, hvem der skal betale. CARE Danmark mener, at verdens rige lande skal 
tage ansvar og hjælpe med at betale for klimatilpasningen. Det er en milliardinvestering at klimatilpasse milliarder af 
mennesker. Det er en regning, som verdens rige lande skal være med til at betale. Det har de også allerede lovet, 
men de begynder at løbe fra løfterne. Derfor holder vi dem fast på, at mindst 50 procent af de 100 milliarder US 
dollars, udviklingslandene er blevet lovet, skal gå til klimatilpasning.”  

For yderligere informationer og kommentarer fra Rolf Hernø og Sarah Kristine Johansen – Kontakt Marie Torp 
Christensen på 2757 7349 eller mchristensen@care.dk  

Download rapporten og forordet her: www.care.dk/fleeingclimate  
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