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KLIMATFÖRÄNDRING OCH KONFLIKTER

INLEDNING

Klimatförändringen sker inte i framtiden, utan pågår som bäst. Med den nuvarande takten 
når vi inom ett par årtionden den kritiska gränsen på 1,5 grader som regeringar i världen 
ställt upp. Om vi inte agerar snabbt kommer medeltemperaturen på vår jord att stiga med 
3–4 grader jämfört med den förindustriella tiden före slutet av detta århundrade. Det skulle 
hota hela den mänskliga civilisationen.

Att begränsa klimatförändringen är av största betydelse för att det ska vara bra att leva i 
Finland 2050, anser unga. Unga anser att klimatförändringen är det viktigaste förändrings-
fenomenet med tanke på framtiden och de ungas oro har ökat kraftigt. Tyvärr tror endast 
sex procent av de unga att vi kommer att lyckas begränsa klimatförändringen. En tredjedel 
av de unga upplever att man inte hör dem tillräckligt i viktiga saker som gäller deras fram-
tid, till exempel klimatfrågan.

Klimatförändringen medför en uppenbar konflikt mellan generationer: de yngre anser att 
de generationer som orsakat problemet inte gör närapå tillräckligt för att begränsa klimat-
förändringen, trots att de har makten över de stora besluten. En annan central konflikt exis-
terar mellan det så kallade globala nord och syd: klimatförändringen orsakar mest lidande i 
de länder som producerar minst av utsläppen som orsakar den. Samtidigt kommer de som 
egentligen är ansvariga lättast undan. 

Klimatförändringen påverkar samhällena på många sätt. De länder som för tillfället drab-
bas hårdast av effekterna av klimatförändringen, såsom extrema väderfenomen, är ofta 
stater som också är mest utsatta för konflikter eller annars sårbara. Klimatförändringen an-
ses vara en eventuell faktor som påskyndar konflikter. Det är en faktor som kan förstärka 
spänningar som bubblar under ytan i samhället. Klimatförändringen måste med andra ord 
beaktas som en viktig faktor vars betydelse ökar i fråga om internationell fred och säker-
het. Vi behöver dialog och anpassningsåtgärder för att klimatförändringen inte ska leda till 
våldsamma konflikter.

Övningarna i den här helheten tar sig an kopplingen mellan klimatförändringen och kon-
flikter på olika nivåer. Målet är att bemöta de ungas oro och svara på frågor som väcks hos 
dem om sambandet mellan klimatförändringen och konflikter, och samtidigt ge de unga 
kraft och inspirera till handling. Martti Ahtisaari har sagt om konflikter: “Det människan har 
påbörjat, det kan hen också avsluta.” Det gäller också klimatförändringen.
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