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Hvor længe 

holder DU i en 

flygtningelejr? 
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”Vores land er ved at 
forsvinde i havet.” 

 Tataua Pese fra Tuvalu

OL fOr OrkanEr:
Se, hvem der har fyret den 

mest af de sidste ti år

DE VærSTE OVErSVøm-
mELSEr i OVEr 30 år: 

”Vandet steg på ingen tid – 
helt op til anden sal.” 

Deasy Sujatiningrani, 23 år  

”Hykleri at fordømme 
fattige lande, der går i 

krig.”
Speedwaykører 
nicki Pedersen

TørkE i ETiOPiEn: 

16-årige Husseen 
ali spiser kun en 
gang om dagen
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Jurist: ”klimaflygt-
ninge har ingen 
rettigheder.” S.30

Tip: Sådan 
starter du 
en tørke s.9

kineserne 
har svineri 
til gode – 
synes de 
selv s.16
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Hvordan stopper 
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hvad Bjørn Lom-
borg mener på s.17

3

Indhold talk KLIMA

DKRK_KLIMA_RT1.indd   3 22/05/08   16:20:46



Varmen tager livet af mere end 30.000 mennesker – alene i 

Europa. I Spanien og Portugal er der massevis af skovbrande, 

og Paris og London oplever temperaturer på over 40 grader.

Hedebølge i Europa, 2003

Alle taler om klimaforandringer i øjeblikket. 
Men meget af debatten handler om CO2-
udslip og truede dyrearter og ikke så meget 
om de millioner af mennesker, der allerede 
nu kæmper for at overleve. Det er særligt 
verdens fattige, der bliver ramt. De kæmper 
mod stigende vandstande, oversvømmelser 
og tørke – og de taber kampen. For Jorden 
er blevet varmere, og det betyder flere og 
voldsommere katastrofer. Alene i Asien er 
antallet af katastrofer fordoblet de sidste ti 
år. Og det kommer til at fortsætte de næste 
20-30 år. 

Nordamerika og Caribien bliver ramt af tre af de største orkaner 

nogensinde – Wilma, Katrina og Rita. Dette år dræber orkaner 

over 2.280 mennesker og ødelægger for 128 milliarder dollars. 

Orkaner i Caribien, 2005 

Foto: Wikipedia 

Antal af mennesker, der 1997-2006 er blevet 

påvirket af katastrofer. 

            Kilde: World Disasters Report. 

NOrD- Og LaTINamErIka
Oversvømmelser: 11 mio. berørte
Orkaner: 29 mio. berørte

Foto: stock.xchng
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Varmen tager livet af mere end 30.000 mennesker – alene i 

Europa. I Spanien og Portugal er der massevis af skovbrande, 

og Paris og London oplever temperaturer på over 40 grader.

700 mennesker dør, og mere end 200 millioner mister deres 

hjem eller bliver drevet på flugt af de værste oversvømmelser i 

mere end 80 år. 

Foto: Francis Markus/ RCRC National Society

Oversvømmelser i kina, 2007

Kenya, Tanzania, Etiopien, Rwanda og Burundi bliver ramt af en 

voldsom tørke. 11 millioner mennesker er truet af sult. 

Foto: Heine Pedersen/Dansk Røde Kors 

Tørke på afrikas Horn, 2006 

Jordskælv og vulkanudbrud.
 

Vejrbetingede katastrofer som storme, 
kraftig regn eller tørke osv. 
 
Epidemier og insektplager – fx kolera, 
malaria og græshoppesværme. 

antallet af naturkatastrofer 
siden 1990. 

Antal af mennesker, der 1997-2006 er blevet 

påvirket af katastrofer. 

            Kilde: World Disasters Report. 

afrIka
Oversvømmelser: 25 mio. berørte
Tørke: 267 mio. berørte

EurOPa
Ekstreme temperaturer: 833.000 berørte

asIEN
Tørke: 811 mio. berørte
Cykloner og tyfoner: 325 mio. berørte 
Oversvømmelser: 1,1 mia. berørte

OCEaNIEN
Orkaner: 207.000 berørte
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tørke – den stIlle 
katastrofe
Siden 1970’erne har der 
været mange flere alvorlige 
tørker end tidligere. 
Tørke er dage, uger eller 
måneder, hvor det regner 
meget mindre, end det 
plejer. Og når det ikke 
regner, slipper vandet 
efterhånden op, planterne 
dør, og mennesker og dyr 
ender med at sulte.  
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forår 2008
 Byen Dida Guchi i det sydlige Etiopien 

er ramt af en ødelæggende tørke.
Læs mere om tørken i Dida Guchi på 

næste side. 

Foto: Jakob Dall
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16-årige Husseen 
Ali bor i Dida Guchi 
i Etiopien med sine 
forældre og ti søskende. 
Indtil videre klarer de 
sig, men det er ikke let, 
når kvæget dør, og der 
ikke er nok mad.   
Vinden blæser sand ind i øjne og ører,  
mens æsler og geder bræger sig til op-
mærksomhed i et landskab, hvor alt grønt 
er væk, fordi den sidste regntid aldrig kom. 
Tilbage står afpillede buske og flere meter 
høje termitboer. Her kæmper Husseen Alis 
familie og de andre indbyggere i Dida Guchi 
en stille kamp for at overleve, indtil den 
næste regntid kommer. 

Varmere og tørrere 
Husseen Ali er vant til, at der ikke er meget 
mad og vand. Det regner sjældent i områ-
det, og den stenede sandjord gør det svært 
at få noget til at gro. Alle i Dida Guchi lever 
af at opdrætte kvæg, men når der ikke er 
nok græs og vand, dør dyrene. Derfor er det 
katastrofalt, når regntiden ikke kommer – de 
sidste ti år er perioderne med tørke blevet 
længere, og de rammer oftere Dida Guchi. 

Foto: Jakob Dall

”Det smager 

dårligt, men jeg 

bliver nødt til at 

spise det, for jeg 

er rigtig sulten.”

Normalt spiser Husseen Ali to gange om dagen, men på grund af 

tørken får han kun et måltid i øjeblikket. Og menuen er den samme hver 

dag: majsmel rørt op med vand. Han spiser midt på dagen, når han 

kommer hjem fra skole, men han spiser kun halvdelen af portionen – 

resten er til hans bror. 

Halvdelen af skolens elever er 

stoppet med at gå i skole på 

grund af tørken. De stopper, 

fordi de enten ikke har kræfter 

til at gå i skole, eller fordi de 

skal hjælpe til derhjemme. To 

af Husseen Alis søstre er også 

stoppet i skolen på grund af 

tørken. De skal hjælpe med at 

skaffe mad. 

”Jeg vil gerne 

i gymnasiet.”

Foto: Jakob Dall8
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Den firbenede: 

Lad dyrene 
hærge

Den hårde: 
FæLd aLLe 
træer og 
buske

Den våde: 
brug aLt 
vandet

Den nemme: 

Lad den gLobaLe 
opvarmning kLa-
re sagerne

Når du fjerner træer og buske, 
fjerner du en hel masse fugt. Det 
er fugten i luften, der normalt 
danner skyerne på himmelen. Så 
færre planter betyder færre skyer 
– og i sidste ende mindre regn. 
Nu har du altså lavet et område 
med rigtigt ørkenvejr! 

Fjern så meget vand som muligt fra 
det område, du gerne vil lave om til 
ørken – både grundvandet og vand i 
floder og søer. Uden vand er du godt 
på vej til at lave en ørken. 

Køb nogle køer, geder eller lig-
nende, og lad dem trampe rundt 
det sted, du gerne vil forvandle 
til ørken. Så får de nemlig 
stampet jorden så grundigt 
sammen, at regnen har svært at 
trænge ned i den. Og uden vand 
i jorden skal planterne nok gå til 
før eller siden.

Sæt dig ned og vent på, at verden bli-
ver et varmere sted. For når tempera-
turen stiger, får planterne sværere ved 
at klare sig, og søer og floder er i fare 
for at tørre ud. 

sÅdan laver du 
en ørken ...

afrikaS frEmTiD ...

afrika er et af de kontinenter, der 

bliver ramt hårdest af klimaforan-

dringer. fn’s eksperter forudser, at: 

- 75-250 mio. mennesker kommer til 

at mangle rent vand i 2020. 

- udbyttet af afgrøder i nogle lande 

vil være faldet med 50 procent i 

2020. Mange steder vil det føre til 

både under- og fejlernæring. 

- lavtliggende kyster risikerer at blive 

oversvømmet i slutningen af det 21. 

århundrede.

- tørkeområderne har bredt sig med 

5-8 procent i 2080. 

Kilde: FN’s klimaeksperter/IPCC

”Jeg savner 
mine brødre.”

Foto: Jakob Dall

Husseen Ali passer de 
to køer, som familien 
har tilbage. Resten af 
kvæget har hans store-
brødre taget flere hun-
drede kilometer nordpå 
til et område, hvor de 
kan få vand og græs. 
De har allerede været 
væk en måned, og de 
kommer først tilbage 
med den næste regntid 
om nogle måneder.

Foto: Jakob Dall

Foto: Jakob Dall

Etiopien

ørkEnEr ... 
En ørken er ikke nødvendigvis en meget varm sandkasse. Ørkener kan også være kolde steder fyldt med sten som i for eksempel Grønland.

Fælles for ørkener er, at de er ugæstfri for mennesker og de fleste dyr. Der gror nemlig ikke rigtigt noget mad nogen steder, og der er ikke noget vand at drikke.  
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Du er hjælpearbejder i en landsby i Sudan. 
Det har ikke regnet i flere måneder, børnene 
er sultne, og gederne dør af tørst. Du har 
penge til at bore en ny brønd i området. Der 
er bare ikke særlig meget grundvand tilbage, 
så brønden hjælper kun de næste fem år. 

Borer du 
Brønden? 

Hvad er 
proBlemet 
I sudan?

Det har altid været svært at finde vand i 
Sudan, men inden for de sidste ti år er det 
blevet meget værre. I 2005 fandt FN ud 
af, at halvdelen af befolkningen i området 
sulter. En af grundene er, at det regner min-
dre, og ørkenen breder sig. Samtidig spiser 
gederne træer og planter, og de tramper 
jorden sammen, så vandet ikke kan trænge 
ned, når det endelig regner. Det får ørkenen 
til at brede sig.

Andre hjælpeorganisationer har prøvet at 
løse problemet ved at bore brønde, men 
det har kun løst problemet nogle få år, så 

er grundvandet blevet brugt op, og der 
skal bores endnu dybere for at finde nyt 
grundvand. 

svært at overleve
Det er beja-folket, der bor i området, og de 
kæmper for at overleve – særligt børnene 
har svært ved at klare sig. Det er efterhån-
den også svært at holde liv i gederne – beja-
ernes stolthed og indtægtskilde. 

Bejaerne har ikke meget andet end gederne 
at leve af, og flere er begyndt at flytte ind 
til storbyen Port Sudan for at finde arbejde. 

Men det er svært. Mange af dem har ikke
gået i skole, og derfor taler de kun det lo-
kale sprog og ikke arabisk, som er hoved-
sproget i Sudan. De har svært ved at klare 
sig, og de fleste bejaer bor nu i blikskure i 
udkanten af byen.

Bejaerne vil allerhelst blive i området og 
prøve at klare den med gederne. Det er her, 
de er vokset op, det er her, deres familie har 
boet gennem flere generationer, og geder er 
det eneste, de har lært at leve af.

Sudan

Hvad gør du …?

Fotos: Knud Falk
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”Du skal ikke bygge brønden. Jorden i området er 
virkelig under pres. Hvis du borer endnu en brønd, 

skaffer folk sig bare flere geder, som æder de sidste græsstrå 
og dermed får ørkenen til at brede sig endnu mere. Du øde-
lægger fuldstændig mulighederne for, at bejaerne kan bo her 
i fremtiden. Jeg synes i stedet, at du skal bygge en beholder, 
der kan samle regnvand op, næste gang det regner. Og så 
skal beja-folket måske overveje, om de kan leve af andet end 
geder, de slider rigtig meget på miljøet. Brug hellere pengene 
på skoler, så folk kan blive andet end gedehyrder.”

”Det vil være helt fantastisk, hvis du kan hjælpe bejaerne 
med en brønd. Der er så mange fattige i det område, at 

vi slet ikke har mulighed for at hjælpe alle. Vi har rigeligt at se til 
med dem, der allerede er flyttet ind til Port Sudan. Og det er jo 
ikke værdigt, at de skal bo i slummen rundt om byen.” 

”Du skal bore brønden. Det er moralsk forkert at 
lade bejaerne dø af sult og tørst, når du har pen-

gene til at løse problemet her og nu. Du ved endda, hvad 
der skal til – en brønd! Som hjælpearbejder er det din pligt 
at hjælpe folk i nød, og det er bejaerne virkelig. Børn vil 
dø, mens du sidder med din beholder og venter på det 
næste regnskyl.” 

martHa rIak, BIolog:

”Vi er virkelig desperate og har brug for 
hjælp. Det kan godt være, at det ikke er 

godt for miljøet at bore en brønd til, men vores 
børn dør, og vi kan ikke vente på regnen længere. 
Du har jo pengene.”
  

JacoB kwaJa,

gedeHyrde og 

far tIl tre: 

akec taHa, 
polItIker:

pIa andersen, 

HJælpearBeJder:

Få hjælp af …

Fotos: Knud Falk
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OL for orkaner – 
hvem har slået 
fartrekorderne 
de sidste ti år? 
Vi oplever 
flere og 
flere af de 
allerværste 
orkaner. Talk 
har interviewet 
de tre, der har 
fyret den mest 
af inden for de 
sidste ti år. 

HurtIgere, 
HøJere, 
stærkere!

Hvilken del af din præstation er du 
mest stolt af?
Nu skal man jo huske, orkaner er andet 
og mere end bare en hvirvelvind, der på 
sådan en blenderagtig måde snurrer rundt 
og smadrer en masse ting. De fleste af 
os er jo fyldt med regn og torden. Og det 
var min regn, der lavede mest ballade. 
Oversvømmelser, mudderskred – you name 
it. Jeg smed faktisk et års regn på en uge!
 
Hvordan har du trænet til det her 
OL?
Altså, det har krævet benhård træning, 
ugevis på havet. I starten af sæsonen er de 
fleste af os bare små hvirvelvinde. Det er 
først, når vi kommer ud over varmt vand, 
at der kommer gang i sagerne. Så kan vi 
nemlig suge vanddamp til os. Dampen 
bliver til vanddråber – og afgiver samtidig 
en lille smule varme. Og det er varmen, der 
driver værket.  

Tid: 1998

Sted: Honduras, Nicaragua og USA

Største vindhastighed: 290 km/t
Hvad er du mest stolt over?
Mit øje! Det er da smukt, ikke? Det synes 
jeg faktisk godt, at folk kunne tænke 
lidt mere over. For ja, jeg er en kæmpe, 
hvirvlende storm. Men inde midt i det hele er 
mit øje, et næsten lunt og vindstille område 
på en 20-30 kilometer. Så jeg synes, det 
er strengt, at jeg altid bliver anklaget for 
at hærge, når jeg faktisk er virkelig smuk 
indeni, altså.

Hvad gjorde du for at komme i 
medierne? 
Jeg satsede på USA frem for 
Mellemamerika, og det plejer at give pote 
hos verdenspressen. Men næh nej, for 
Katrina slog til samme sæson som mig. Og 
nu husker alle bare Katrina. Ingen husker 
Rita. Jeg fyldte flere hundrede kilometer 
i bredden og ødelagde ting og huse for 
millioner kroner, og alligevel løber Katrina 
med opmærksomheden. Det er faktisk 
temmelig sårende!

Tid: 2005

Sted: USA

Største vindhastighed: 285 km/t

Hvad mener du selv bragte dig 
sejren?
Det hele handler om timing, om at vælge det 
helt rigtige tidspunkt at slå til. Det er nemlig 
sådan, at jo varmere havet er, jo vildere en 
orkan kan man blive. Jeg slog til i 2005, 
der var det varmeste år, nogen af os kan 
huske. Og derfor var det nemt at vokse mig 
megastor. 

Har du nogen træningsfif til up-
coming orkaner?
Jeps. Start langsomt, som en lille hvirvel-
vind, og få så samlet så meget vand fra ha-
vet som muligt – og giv dig tid til at komme 
godt op i fart. Jeg pressede for eksempel 
mine vinde til at snurre rundt med en hastig-
hed, der ville battle de fleste formel 1-biler, 
før jeg gik i land. 

Tid: 2005

Sted: Mexico, Cuba og USA

Største vindhastighed: 295 km/t 

rITa
wILma mITCH
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Hvornår er det en orkan? Og hvornår er det bare 
storm? Det hænger blandt andet sammen med 
vindhastigheden. Hvis vinden blæser mindre end 
118 km/t, går det ikke hurtigt nok. Så er det kun en 
kraftig storm. 

sådan måler man
Når en orkan skal kategoriseres, måler man trykket 
i orkanens centrum og vindhastigheden, den be-
væger sig rundt med. Kategori 1 er den laveste af 
fem. For at kvalificere sig til kategori 5 skal orkanen 
et godt stykke op over fartgrænserne på de danske 
motorveje: 250 km/t.

De ligner hinanden, men de bliver kaldt forskellige ting, alt 
efter hvor i verden de slår til.

En ganske sjælden gang imellem kigger en orkan forbi 
Danmark. Den kraftigste nogensinde fandt sted i 1999, 
hvor seks mennesker døde. De vildeste vindstød nå-
ede dengang op på 175 km/t. Det er ekstremt meget 
for Danmark. Men det er ingenting i forhold til uden-
landske orkaner. 

amatørerne: 
de danske 
orkaner

kategorI 5: 
orkanernes 
elIterække

kær orkan Har 
mange navne

Hver enkelt orkan får sit eget navn. Navnet afhænger af, hvor 
i verden orkanen dukker op. Forskellige steder har forskellige 
navnelister, og navnene på listen bliver brugt igen og igen. Men 
hvis en orkan har været særligt slem, bliver dens navn ikke 
genbrugt. 

I øvrigt får orkanerne på skift et drengenavn og et pigenavn. 
Mitch kom for eksempel lige mellem Lisa og Nicole. 

Stillehavet:   TyfON

Det Indiske Ocean: CykLON 

Atlanterhavet:  OrkaN

saffIr-sImPsON-
skaLaEN

Kategori 1: 118-153 km/t

Kategori 2: 154-177 km/t

Kategori 3: 178-209 km/t

Kategori 4: 210-249 km/t

Kategori 5: > 250 km/t
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”Jeg kan ikke huske, at vi nogensinde 
har oplevet sådanne oversvømmelser før. 
Vandet steg på ingen tid – helt op til anden 
sal – så vi var nødt til at flytte.”

Det fortæller 25-årige Deasy Sujatiningrani, 
der bor i den vestlige del af Jakarta, hvor 
veje blev forvandlet til floder, og tusindvis af 

huse blev oversvømmet. 
De voldsomme regnskyl betød, at næsten 
en halv million mennesker mistede deres 
hjem eller måtte flygte ligesom Deasy 
Sujatiningrani. Store dele af trafikken blev 
lammet, og telefonlinjer var afbrudt i flere 
uger. Der blev smadret for ½ milliard dollars. 

Det bliver værre
Jakartas cirka 12 millioner indbyggere er 
ellers vant til oversvømmelser, men de 
sidste ti år er det blevet værre, og der er 
ikke meget, der tyder på, at indoneserne 
har set det værste endnu. Meteorologer 
vurderer, at Jakarta vil blive ramt af endnu 
voldsommere oversvømmelser i fremtiden 
på grund af klimaforandringer.

I Indonesien er den næste katastrofe altid 

lige om hjørnet. Med 2-3 katastrofer om dagen 

er Indonesien et af de mest katastroferamte 

lande i verden – mudderskred, oversvømmelser, 

stigende vandstande, jordskælv, tørke, vulka-

ner, kraftige regnskyl, skovbrande, tsunamier 

… Indonesien har det hele. På bare en må-

ned i foråret 2008 blev der registreret over 

50 jordskælv i landet. 

  kaTaSTrOfErnES  

SUPErmarkED

Kilde: Røde Kors’ Klimacenter

Indonesien

I foråret 2007 blev 
Indonesiens hovedstad 
Jakarta ramt af ekstremt 
kraftige regnskyl. Gader 
blev forvandlet til floder, og 
overfyldte kloaker sendte 
gigantiske mængder af 
forurenet vand gennem 
byen. 

Foto: Privatfoto

Foto: Surpi/Reuters
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find en flod, og vent på regnvejr 
Regner det rigtigt meget, er der risiko for, at 
floden går over sine bredder og oversvømmer 
alt, hvad der er i nærheden – marker, veje, huse 
og broer. 

sæt dig ved det nærmeste bjerg 
Det bliver varmere og varmere på Jorden. 
Varmen får gletsjere rundt omkring på bjergene 
til at smelte. Når smeltevandet vælter ned ad 
bjerget, virker det, som om nogen trækker i et 
gigant-toilet: Hele dalen nedenfor med byer og 
mennesker bliver skyllet ud.

Opsøg en orkan
Ingen orkan uden oversvømmelse. Orkanen er 
nemlig så fyldt med vand, at den kan smide et 
helt års regnvejr på et par dage. Når orkanen fejer 
hen over havet, laver den desuden højvande og 
nogle enorme bølger. Bølger, som kan smadre 
eller oversvømme byerne på kysten. 

Hold ferie i Bangladesh
I Bangladesh falder der hvert år mere end 
fire gange så meget regn som i Danmark. 
Og det meste af regnen, som bliver kaldt 
monsunregn, falder næsten på én gang: 
mellem juni og august. Så går floderne over 
deres bredder, og store dele af landet bliver 
oversvømmet. Samtidig kommer landets 
floder fra de store bjerge rundt om, så når 
gletsjerne i bjergene smelter, kan det også 
gå galt. 

Bliv i Danmark, og vent nogle år 
Om nogle år bliver Danmark nemmere 
oversvømmet. Fremover kommer det nemlig 
til at regne sjældnere – men meget kraftigere, 
når det så endelig regner. Samtidig stiger 
vandet i havene, og vi får flere kraftige storme 
– to ting, der nok skal føre oversvømmelse 
med sig.

HVaD Er DEr mED DET DEr kLIma?
Marie Honoré Jacobsen undrer sig over alt den opmærksomhed, klimaet og FN’s eksperter pludselig har fået …

Hvem er de der eksperter? 
Klimapanelet består af cirka 3.000 forskere fra FN’s 192 medlemslande. Klimapanelet blev startet i 1988.

Hvad er det, de ved, som vi andre ikke ved? Forskerne ved efterhånden rigtig meget om klimaforandringer. De sidste 20 år har de samlet alt, hvad der er lavet af forskning om klima, og givet det videre til verdens politikere, så de kan beslutte, hvad der skal gøres.  

Hvorfor har det taget dem så lang tid – panelet er 20 år gammelt?! 
Klimapanelet har også haft indflydelse før, bare ikke så meget som de gerne ville. Deres rapporter fra 90’erne var for eksempel med til, at Kyoto-aftalen (se boks) blev lavet. 

kyOTO-afTaLEN
I 1997 besluttede FN, at de industriali-serede lande skulle sænke deres udslip af drivhusgasser med mindst fem pro-cent inden 2012. Aftalen hedder Kyoto, fordi politikerne mødtes i den japanske by Kyoto, da de lavede aftalen. På top-mødet i København i 2009 skal politi-kerne lave en ny aftale, der kan erstatte Kyoto-aftalen. 

Kilde: Klima- og Energiministeriet

I Indonesien er den næste katastrofe altid 

lige om hjørnet. Med 2-3 katastrofer om dagen 

er Indonesien et af de mest katastroferamte 

lande i verden – mudderskred, oversvømmelser, 

stigende vandstande, jordskælv, tørke, vulka-

ner, kraftige regnskyl, skovbrande, tsunamier 

… Indonesien har det hele. På bare en må-

ned i foråret 2008 blev der registreret over 

50 jordskælv i landet. 

Foto: Privatfoto

raPPOrTEN, DEr fOr aLVOr æNDrEDE 

kLImakursEN

I 2007 udgav FN’s klimaeksperter en stor rapport om klimaets 

tilstand. Den var med til for alvor at sætte klimaet på den inter-

nationale politiske dagsorden. Rapporten bestod af fire dele:

februar: beviserne kommer på bordet

I den første del af rapporten slår klimapanelet for første gang 

fast, at klimaforandringer er en realitet, og at de er menneske-

skabte.

april: de ubehagelige konsekvenser

I den anden del af rapporten beskriver forskerne, hvilke meget 

ubehagelige konsekvenser klimaforandringerne kan få, hvis 

ikke vi gør noget. Det er også i denne del, de gør det klart, at 

verdens fattige bliver ramt hårdest. 

maj: hvordan stopper vi den globale opvarmning? 

I den tredje del af rapporten giver FN’s eksperter nogle bud på, 

hvordan vi kan begrænse klimaforandringerne blandt andet ved 

at begrænse vores CO2-udslip. 

November: klimaforandringer for dummies

Klimapanelet samler deres konklusioner fra de tre andre delrap-

porter i en light-udgave til politikerne, lige inden et topmøde 

bliver afholdt på Bali i Indonesien. Her skal politikerne finde ud 

af, hvad vi gør frem mod det topmøde, der skal holdes i Køben-

havn i 2009. 

Kilde: FN’s klimapanel/IPCC

fem temmelIg 
sIkre mÅder at 
rende Ind I en 
oversvømmelse

Foto: Surpi/Reuters
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Alle er efterhånden 

enige om, at 
klimaforandringer 

er et problem, 

men der er delte 

meninger om, hvad 

vi skal gøre ved 

dem. Her er nogle 

bud …

kloden
sÅdan 
redder vI 

Danmark – vendt på en tallerken 

Der blæser nye vinde i dansk miljøpolitik. 
Efter fem år, hvor der stort set ikke blev 
snakket om miljø og global opvarmning på 
Christiansborg, er det igen blevet hot blandt 
politikerne at snakke om klimaforandringer. 
De står nærmest i kø for at komme med 
det bedste bud på, hvordan vi løser 
problemerne. Ifølge den danske regering 
skal vi:

• Gøre noget ved den globale opvarmning              
   nu i stedet for om 20 år, når det er for            
   sent. 

• I 2011 dække 20 procent af vores     
   energiforbrug med vedvarende energi som  
   vand- eller vindkraft. 

• Når alle verdens ledere mødes i 
   København til topmøde i 2009, skal de 
   lave en klimaaftale, der forpligter dem til at 
   gøre noget ved klimaforandringerne.

Kilde: Klima- og Energiministeriet 

usa – halter stadig bagefter 

I USA er de også med på, at den globale 
opvarmning er et problem. Alligevel er den 
amerikanske regering stadig ikke særlig 
vild efter at forpligte sig til at udlede mindre 
CO2. Det er der flere grunde til:

• USA står for næsten 25 procent af     
   verdens CO2-udslip, så det vil koste    
   rigtig mange penge at skære ned og   
   ændre deres energiforbrug, så de bruger  
   det samme som andre industrilande. 

• USA er i hård økonomisk konkurrence  
   med lande som Kina og Indien, der lige  
   nu brager derudad og tjener rigtig mange  
   penge. Det koster energi at konkurrere, og  
   derfor vil USA miste sit minimale forspring,                       
   hvis de skal bruge en masse kræfter på at    
   skære i deres energiforbrug.

Derfor vil USA ikke være med til at tvinge 
virksomheder og stater til at udlede mindre 
CO2 – det skal være frivilligt, om staterne vil: 

• Lave CO2-skatter for virksomheder.

• Begynde at bruge mere vedvarende energi 
   som solceller og vindkraft.

Kilde: BBC Weather Centre

kina – har noget svineri til gode 

Selvom Kina selv er et af de lande, der 
allerede nu mærker klimaforandringerne, så 
vil de ikke gå med til at formindske deres 
CO2-udslip. Kinas industrialisering er først 
rigtig startet for 30 år siden, så de har ikke 
svinet lige så lang tid som Vesten, der 
har svinet de sidste 100 år. I øvrigt sviner 
en kineser stadig langt mindre end for 
eksempel en amerikaner eller en dansker. 
Derfor mener Kinas regering, at:

• Det er den vestlige verden, der skal 
   mindske sit forbrug af kul, gas og olie.  

• Kina først skal sænke sit forbrug i 2030, 
   når landet er færdigt med sin udvikling.

Kilde: BBC
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Hvad skal vi gøre ved klimaforan-
dringerne? 

Bjørn Lomborg: ”Vi skal skære CO2-
udledningen dramatisk i dette århundrede. 
Derfor skal vi investere stort i forskning og 
udvikling af andre energiformer.” 

Dr. sivakumar: ”Alle lande er nødt til at 
investere i målesystemer, der kan måle 
udsving i vejret og forandringer i klimaet, 
så vi er bedre forberedt mod ekstremt vejr. 
Det internationale samfund kan og skal gøre 
meget for at hjælpe verdens lande med at 
tilpasse sig klimaforandringerne. Men det er 
lige så vigtigt, at vi mindsker vores CO2-
udslip.”

Hvad stiller vi op med de menne-
sker, der allerede nu betaler prisen 
for svineriet? 

Bjørn Lomborg: ”Det koster ufattelig man-
ge penge at nå EU’s løfte om at mindske 
vores CO2-udslip med 20 procent. 500 milli-
arder kroner eller mere om året. Samtidig er 
effekten ikke særlig stor. Til sammenligning 
er der i Bangladesh mere end 35 millioner 
meget fattige, og en million får malaria hvert 
år. Noget, vi let kan gøre meget ved lige nu.  
Så hvad er bedst – at vi bruger rigtig mange 
penge på at gøre meget lidt godt om 100 år, 
eller at vi bruger penge på at gøre de fattige 
samfund langt mere robuste, så de selv kan 
klare fremtidens problemer?”

Hvorfor er der ikke blevet gjort 
noget tidligere?

Dr. sivakumar: ”Det er, fordi det internatio-
nale samfund ikke har været overbevist om, 
hvor alvorligt det stod til. FN’s klimaeksper-
ter har ellers lavet tre grundige rapporter 
om det i 90’erne, men det er først med den 
fjerde rapport fra 2007, at verden vågnede 
op og tog problemet alvorligt.”  

Klimaforandringer er ikke et problem, verden 

fik i går. De sidste tredive år har forskere været 

klar over, at den var gal med CO2-udslippet. 

Hør, hvad to eksperter mener …

Foto: WMO

Foto: Emil Jupin
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I øjeblikket er der på grund af 
klimaforandringer høj risiko for 
væbnede konflikter i 46 lande, 
hvor der bor 2,7 milliarder 
mennesker. Mange af dem 
bor steder, hvor jorden er så 
ufrugtbar, at de hverken kan 
dyrke afgrøder eller holde kvæg. 
Og når sulten gnaver, og ens 
afgrøder er visnet væk, skal 
der ikke meget til, før konflikten 
bryder ud, og folk begynder 
at slå hinanden ihjel. Mange 
vælger at flytte. Men de flytter 
ofte steder hen, hvor der hurtigt 
bliver for mange om for lidt – og 
så begynder folk igen at tæske 
hinanden. 

Områderne, der grænser op til Sahara, bliver tørrere og tørrere. Det 

betyder, at nomader og landmænd i området skal deles om en stadig 

mindre frugtbar jord. Og det fører til stadig kraftigere spændinger mel-

lem de to grupper. 

mali/Tchad 

Foto: REUTERS

Langt det meste af Perus drikkevand kommer fra gletsjerne, som stort 

set vil være forsvundet i 2015. I 2004 protesterede massevis af fattige 

mod, at vandet nu skulle koste penge. Mange af dem havde nemlig ikke 

længere vand i hanerne, og dem, der havde, havde kun et par timer om 

dagen. Det betød, at skidtet begyndte at flyde i gaderne. 

Peru

Foto: Knud Falk
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Der er høj risiko for væbnet konflikt 
i 46 lande, hvor der samlet bor 2,7 
milliarder mennesker.

Der er høj risiko for politiske spæn-
dinger i 56 lande, hvor der samlet 
bor 1,2 milliarder mennesker

Ingen umiddelbar risiko.

kortet viser de lande, der er truet af 
væbnet konflikt og politiske spæn-
dinger på grund af klimaforandringer.

 

Kilde: 
International Alert

Der har været tørke i den vestlige del af Sudan i de sidste 20 

år, og i 2003 begyndte de første kugler at flyve. Hver dag bliver 

der slået mennesker ihjel. En del af forklaringen er, at klimaet 

har forandret sig, så der er alt for lidt jord til befolkningen, som 

plejer at dyrke jorden eller vandre rundt med kvæg.

Darfur – sudan

 Foto: REUTERS

Fem procent af verdens befolkning bor i Mellemøsten, men de 

klarer sig med en procent af vandet. Israel og De Palæstinen-

siske Områder er afhængige af Jordanfloden, men Israel kan til 

enhver tid lukke for vandet til Gaza og på den måde forværre 

den spændte stemning, der i forvejen er i området. 

Israel/gaza

Foto: Jakob Dall 

Alt for mange mennesker om alt for lidt plads. Landet er så tæt 
befolket, at hvert menneske kun har en kvadratmeter at bo på. 
Det er især i floddeltaet i syd, at folk er klemt. Nogle forsøger at 
tage nordpå og til Indien. Men her bor i forvejen masser af men-
nesker. Det har ført til voldelige konflikter. 

Foto: REUTERS

Bangladesh

Områderne, der grænser op til Sahara, bliver tørrere og tørrere. Det 

betyder, at nomader og landmænd i området skal deles om en stadig 

mindre frugtbar jord. Og det fører til stadig kraftigere spændinger mel-

lem de to grupper. 
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”Når jeg bliver voksen, vil jeg 

gerne være læge, så jeg kan 

hjælpe folk fra landsbyen, når 

de bliver syge.” 

Noget af Diiqars familie (fra 
venstre mod højre): lillesøster 
Sado Alii Abdula’ii (7 år), far Alii 
Abdula’ii (58 år), storesøster Ab-
diiyaa Alii Abdula’ii (19 år), Diiqar 
Alii Abdula’ii (15 år), mor Adoyii 
Ibreen (40 år).

Diiqar Alii Abdullah flygter ind i et buskads, 
hvor han kan se, at folk fra hans egen 
etniske gruppe Gabra og Borena-folk fra 
nabolandsbyen skyder på hinanden. Flere 
falder om og dør.

”Jeg var selv bange for at blive dræbt, så 
jeg blev ved med at gemme mig,” fortæller 
Diiqar Alii Abdullah.

Solen går ned, og først derefter begynder 
Diiqar Alii Abdullah at gå hjem.

”Jeg var meget 
sulten og tørstig, 
men først og 
fremmest bange.”

Det er ikke første gang denne sommer, at 
grupperne skyder på hinanden. Både de 
knap 7000 indbyggere i Diiqar Alii Abdullahs 
landsby og folk fra nabobyerne er frustre-
rede, fordi der er tørke og slet ikke vand 
eller græs nok til kvæget, så de er begyndt 
at kæmpe om smulerne.

”De sloges, fordi de gerne ville have 
adgang til det samme lille vandhul,” 
fortæller Diiqar Alii Abdullah om kampen 
mellem Gabra-folkene fra hans landsby 
og Borena-folkene, som tilhører den 
største etniske gruppe i Etiopien.

skolekammeraten dør
Et par dage før flygter en af familierne fra 
landsbyen, men i flugten bliver en af deres 
små sønner dræbt. Diiqar Alii Abdullah 
kender ham fra skolen og er bange for, at 
det er ham selv næste gang. 

Da han kommer hjem, går han i seng, som 
han plejer, men bliver pludselig vækket og 
får at vide, at nu flygter hans familie – lige 
nu! Målet er Kenya, hvor de kan bo hos 
noget familie.
”Det var midt om natten, og jeg havde 
kun noget tyndt tøj på og ingen sko. Det 

Sommeren 2007 vogter 
15-årige Diiqar Alii 
Abdullah kvæg, som han 
plejer i nærheden af sin 
landsby Dida Guchi i det 
sydlige Etiopien. Pludselig 
udbryder der skyderi. 

Etiopien

Foto: Jakob Dall
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Bag Om kOnfLikT-En i DiDa gUCHi ...
Konflikten i sommeren 2007 kostede 18 mennesker livet, men det var langt fra den første gang, at der har været kampe mellem Borana og den mindre etniske gruppe Gabra. 

I december 2006 var der også tørke og mangel på vand og græs, og over 30 døde i kampene.

Hvorfor opstår der klimakonflikter?
”Det er en kamp om frugtbar jord. Og den kamp 
har altid været der! Men klimaforandringerne 
gør det hele meget værre, fordi større og større 
områder bliver ufrugtbare. Man kan hverken bruge 
dem til at dyrke afgrøder på eller til græsning til 
dyr.” 

Hvordan ser det ud i fremtiden?
”Der vil komme flere klimakonflikter i fremtiden, 

fordi vi bliver flere og flere mennesker 
på jorden, som skal deles om færre 
ressourcer. Før har folk bare flyttet et 
andet sted hen, når det eksempelvis blev 
for tørt, hvor de boede, men nu kan man 
ikke bare finde et nyt sted at bo – der er 
allerede optaget.”
  
Hvad kan man gøre for at undgå 
klimakonflikter?
”Jorden ville kunne brødføde langt flere 
mennesker i eksempelvis det østlige 
Afrika, hvis nomaderne blev landmænd 
i stedet for. Derudover skal der blandt 
andet også bygges større og robuste 
diger, så folk er mere beskyttede, 
når der er oversvømmelser. Der skal 
plantes læbælter af buske og træer til 
at holde på jorden i områder, der er 
truet af ørkenspredning, og så skal 
veje og broer være mere robuste, 
så de ikke bryder sammen under 
oversvømmelser og orkaner.” 

Om ETiOPiEn ...

indbyggertal: 70 mil-
lioner.

Befolkningen: over 60 
forskellige etniske grup-
per.

religion: etiopisk-orto-
doks kristendom og islam 
er mest udbredte.

Kilde: www.um.dk

tre skarpe til klimaråd-
giver anne mette meyer 
i dansk røde kors 

var koldt, og jeg havde ikke noget ekstra 
tøj med. Jeg havde stadig ikke fået noget 
at spise, og vi gik hele natten, og først et 
stykke op ad dagen mødte vi nogle, der 
kunne give os lidt mad.”

Nætterne er de værste
Familien har kun nogle tynde tæpper med. 
Og det er især slemt for de mindste børn. 
”Vi gik i en hel uge, før vi kom frem til 
Kenya.” Diiqar og hans forældre og ti sø-
skende var i Kenya i et par måneder. ”Jeg 
savnede både vennerne derhjemme og 
også skolen”.

Hjemme igen
Knap et år efter flugten er Diiqar Alii Abdul-
lahs fireårige lillesøster stadig sløj. Hun 
sidder helt stille med store øjne og gør kun 
opmærksom på sig selv, når hendes heftige 
hoste fylder familiens hytte.

Uden for hytten blæser sandet ind i øjne 
og ører. Tørken har igen sat ind, og den har 
allerede varet i flere måneder.

”Der er slet ikke 
vand eller græs 
nok til kvæget, så 
vi er bange for, at 
der igen kommer 
konflikt, og at folk 
vil dø,” 
siger Diiqars far, Alii Abdula’ii.

Alle mænd i landsbyen har rifler over skulderen, når 
de vogter kvæg. 
Foto: Jakob Dall.

Foto: Jakob Dall

Foto: Dansk Røde Kors
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Baggrund: Derfor slås de …

For ti år siden fik 40 beboere i den lille 
landsby Atu i det lavtliggende sydlige Sa-
kronesien nok af, at deres huse og rismarker 
igen og igen blev oversvømmet af havvand, 
og stormene blev vildere og vildere. 

Atuerne pakkede kufferterne og slog sig ned 
ved landsbyen Kilii – 30 kilometer længere 
inde i landet. Det gik fint de første år. Men 

Du er blevet sendt ud til landsbyen Kilii i 
Sakronesien. Her slår de hinanden ihjel, fordi de 
er uenige om, hvem der har retten til jorden.

så kom der lige pludselig mange flere folk 
fra Atu til Kilii. De byggede masser af hyt-
ter, og efterhånden var der ikke jord nok. 
Samtidig fyldte atu-børn den lokale skole 
op, så der ikke længere var plads til alle 
kilii-børnene.

Sulten begyndte at gnave i kiliiernes maver 
og gjorde dem vildt frustrerede. De kunne 
se, at de snart ville være i undertal. Util-
fredsheden endte nu i slagsmål næsten 

dagligt, og i sidste måned blev to 15-årige 
drenge slået ihjel i et slagsmål. Drengene 
kom fra hver sin gruppe.

Oven i hatten har Det Nationale Naturbe-
skyttelsesråd netop udråbt området om-
kring Kilii til naturbevaringsværdigt, fordi der 
er fundet den sjældne pungabebjørn. Der er 
kun 200 tilbage af dem i hele verden, og 73 
af dem lever i området omkring Kilii.

Hvordan løser du problemet? 
Der er reelt kun plads til, at 50 mennesker kan bo i lands-
byen, men der er 180 mennesker (88 atuer og 92 kiliier).

Hr. Miglani, leder af kiliierne
”Vi er blevet alt for mange. Vi kan ikke dyrke ris nok 
til, at alle kan blive mætte. Vi var her først, og det 
skal ikke gå ud over os, at atuerne ikke har noget 
sted at bo. Hvis de bliver, ender vi med at sulte, og 
nogle af os vil dø.”

Hr. Zia, leder af atuerne
”Jeg er rigtig ked af, at det har udviklet sig, 
som det har, men vi kan ikke bare tage hjem. 
Forleden var jeg forbi det område, hvor vi 
boede førhen. Det findes slet ikke længere. 
Havvandet dækker det fuldstændigt!”
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… fra en menneskesmugler

”Vesten er et fantastisk sted. Der er plads til alle, og 
ingen sulter. Jeg kan transportere jer over Himalaya-
bjergene. Det koster 2000 dollars for en familie. Hvis 
I ikke har pengene, kan I give mig to af jeres børn. 
De kan arbejde pengene af hos mig i løbet af et par 
år, og så sender jeg dem til Europa.” 

Få hjælp af …

En landbrugsekspert

”Har I overvejet at stoppe med at 
dyrke ris og så i stedet dyrke hvede? 
Det er måske ikke helt så lækkert som 
ris, men det mætter dejligt, og det vil 
kunne brødføde 130 af jer.”

En lokal regeringsmand

”I føder alt for mange børn! Stop med det, 
så sulter I kun kortere perioder. Vi har en 
mobil lægevogn med, hvor I både kan få 

prævention og blive steriliseret. Det vil 
løse jeres problemer.”

En missionær

”Uddannelse er vigtig. Vi vil gerne bygge 
en ny skole i Kilii, så alle børnene kan 
gå i vores helt specielle skole, hvor 
vi selv underviser eleverne på vores 

særlige måde.”

En repræsentant fra fonden 
”red Pungabebjørnen”

”Vi vil gerne bygge flydende huse til 
alle folk i Kilii, så kan de bo på en flod. 
Husene er ret modstandsdygtige over 

for cykloner.” 

… fra regeringsmand

”Kiliierne kommer fra den samme stamme 
som præsidenten. Jeg har nogle ”specielle” 

venner i politiet, som kan hjælpe med at 
fjerne fjender. Det har de gjort før.”

Sakronesien er ikke et rigtigt land, men dilem-

maet er rigtigt i mange udviklingslande.

aLLE SkaL 
HørES
røde kors forsøger at 

løse konflikter som denne 

ved at snakke med så 

mange som muligt af kon-

fliktens parter. Røde Kors 

prøver at: 

få de stridende til at 

samarbejde. Fx ved at 

placere en brønd mellem 

de stridende parter i et 

tørkeramt område og give 

dem begge ansvaret for 

at vedligeholde den.

finde nye leveveje. Kan 

befolkningen fx leve af 

noget andet end at dyrke 

jorden?

Uddanne nogle af kvin-

derne, så de fx kan starte 

deres egne små virksom-

heder.

Pssst ...
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Foto: Mike Patrick

Foto: Dansk Røde Kors

Foto: Dansk Røde Kors

Foto: Mads Nissen

Der er absolut ingen gode  
grunde til at gå i krig. Men 

det er en smule hyklerisk at for-
dømme de fattige lande, som på 
grund af klimaproblemer vælger at 
gå i krig – jeg mener, i vores vest-
lige verden har vi jo selv en lang 
tradition for at gå i krig af mange 
forskellige årsager. Derfor, hvis ikke 
en krig på nogen måde kan und-
gås, er det i princippet lige så okay 
at gå i krig for at få rent vand, som 
det er at gå i krig på grund af olie 
eller andre interesser.”

Det synes jeg ikke, jeg mener, 
at rent vand er en menneske-

ret, og at vi alle burde samarbejde for 
at give alle mennesker rent drikke-
vand, i stedet for at bekrige hinanden 
– det får vi intet ud af.” 

Jeg synes ikke, det er okay at 
gå i krig for rent vand, men 

kan godt forestille mig, at det kan 
virke som den eneste mulighed for de 
involverede parter.”

Nej, det er ikke okay. Det er 
forståeligt, at folk forsvarer 

deres livsgrundlag, men det løser jo 
ikke problemerne, at det bare er de 
stærkeste, der får vandet – alle har 
brug for rent vand. I Indien er det 
fx et kæmpe problem, at industri-
landbruget bruger så meget vand, 
at jordløse og små bønder står helt 
uden vand i visse perioder af året. De 
stærkeste får vandet, og de svageste 
taber. Heldigvis findes der metoder, 
der kan sikre rent vand, men det 
kræver bæredygtige metoder og stor 
omtanke.”
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Eu’s uDENrIgsPOLITIskE 

rEPræsENTaNT, JaVIEr 

sOLaNa: 

Der er ikke ’bare’ tale om et pres-

serende og stort miljøproblem. 

Klimaforandringerne medfører også alvorlige 

politiske og sikkerhedsmæssige risici, der 

har direkte indflydelse på Europas interes-

ser. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget ved 

problemet.”

Kilde: Politiken 11. marts 2008

En DanSkEr BrUgEr HVEr Dag:

• 48 liter på personlig           hygiejne
• 36 liter på toiletskyl • 17 liter på tøjvask • 13 liter rengøring/     opvask

• 9 liter på mad/drikke

Foto: Mike Patrick

 Foto: Europa-Kommissionen.

HVOr maNgE Har IkkE aDgaNg TIL rENT VaND?
1,1 milliard mennesker i verdens fattigste lande har ikke rent 
drikkevand. 54 procent af dem bor i Afrika syd for Sahara. 
I verden er det hvert femte barn, som ikke har rent vand at 
drikke. 

Et menneske kan leve 2-3 uger uden mad, men kun et 
par dage uden vand. 

Hvor lidt vand kan et menneske nøjes med daglig? 
• Ca. 5 liter til at drikke og til madlavning • Ca. 25-50 liter til personlig hygiejne, vask og rengøring 

mErE maLarIa, kOLEra 

Og mENINgITIs

klimaforandringer er ren guf for sygdom-

me som malaria, kolera og meningitis. Den 

første trives i varmt, fugtigt vejr, mens de 

to andre trives i meget tørre områder, hvor 

vandet ofte er snavset. 

Hjælpeorganisationen Christian Aid vur-

derer, at klimaforandringer vil betyde, at 182 

millioner afrikanere (syd for Sahara) er død 

af sygdomme som disse inden år 2100. 

Kilde: Christian Aid

Foto: Tomas Bertelsen

Foto: Jakob Dall
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pÅ flugt fra 
katastro-
ferne

Hvad skal vi kalde dem?
Du kan kalde dem klima- eller 
miljøflygtninge, men det er besværlige 
ord. Det kan nemlig være svært at afgøre, 
om lige præcis den oversvømmelse, 
der har gjort dem hjemløse, var skabt af 
klimaændringer. Men faktum er, at der i 
fremtiden kommer flere katastrofer, fordi 
Jorden er blevet varmere, og det driver folk 
på flugt. Derfor har vi valgt at kalde dem 
klimaflygtninge. 

Hvem har ansvaret?
Nogle forskere mener, at op mod 200 
millioner mennesker allerede i 2020 vil være 
på flugt på grund af klimaet – det mener 
andre er overdrevet. Uanset hvor mange det 
drejer sig om, bliver vi nødt til at finde ud af, 
hvad vi stiller op med dem, hvem der har 
ansvaret for at tage imod dem, og hvem der 
i sidste ende betaler regningen. 

Allerede i dag er flere 
millioner mennesker 
på flugt på grund af 
klimaet. Mennesker, 
hvis hjem står under 
vand, eller hvis jord 
er blevet så tør, at 
de ikke længere kan 
dyrke noget på den. 
De flygter til et andet 
land eller et andet sted 
i deres eget land. Det 
vil kun blive værre, når 
klimaændringerne for 
alvor slår igennem de 
næste 20-30 år. 
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Uganda
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2007 – en særlig våd sommer

Hvert år rammer oversvømmelser Afrika, men i 2007 var det særlig slemt. 
650.000 mennesker i over 20 lande (fremhævet med rødt) tværs over 

Afrika mistede deres hjem og ejendele i oversvømmelser. 

I Uganda blev 300.000 mennesker ramt af oversvømmelserne i 2007. 
Høsten blev ødelagt, og det havde katastrofale konsekvenser for tusindvis 

af mennesker, der i forvejen lever under fattigdomsgrænsen på en dollar 
om dagen. 

Foto: Jakob Dall

DKRK_KLIMA_RT1.indd   27 22/05/08   16:23:11



”Jeg 
vIl Ikke 
tIlBage”
Den nærmeste flod er tørret ud, folk er syge, 
og kvæget dør. Der er ikke meget at grine af 
i Kabanawa-lejren, der ligger i Etiopien på 
grænsen til Kenya. Her har 13-årige Korosho 
Mohamed boet med sin familie, siden en 
dødbringende tørke jog dem på flugt i 2006. 

Hytten er mørk og kølig og på størrelse 
med et oversize kuppeltelt. Den er bygget 
af grene og isoleret med plastik, der hurtigt 
kommer til kort, når vinden begynder at 
ruske i væggene. Her sover, spiser og lever 
pigen Korosho Mohamed med sine forældre 
og syv søskende. 

”Du kan se livet her fra 
to sider; på den ene side 
er det godt, fordi her er 
fred og sikkert at være, 
på den anden side er 
det rigtig hårdt, fordi det 
er svært at overleve.”

Foto: Jakob Dall
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Foto: Jakob Dall

Foto: Jakob Dall

Korosho Mohamed sidder på den ene af 
familiens to senge, mens hun fortæller om 
livet i lejren. Der bor 7000 mennesker i 
Kabanawa-lejren, men der kommer stadig 
nye til – mennesker, der er på flugt fra sult, 
tørke og konflikter. 

syg en gang om ugen
I øjeblikket slider en tørke voldsomt på både 
mennesker og dyr i lejren. Korosho Moha-
med og hendes venner bruger hver dag 
flere timer på at skaffe rent vand, og mange 
– særligt børn – er begyndt at blive syge. 
Folk drikker det beskidte vand, de kan finde, 
og de kan ikke vaske sig selv og deres mad 
ordentligt. Det giver maveproblemer og 
diarre, som i sidste ende kan tage livet af 
en, hvis ikke det bliver behandlet. Korosho 
Mohamed er cirka syg en gang om ugen, og 
for nylig døde naboens barn af diarre. 

Det er efterhånden også længe siden, at Ko-
rosho Mohamed sidst satte tænderne i sin 
livret, pasta og tomatsovs. Familien har kun 
lige nok til, at alle kan få en portion boshe 
om dagen (majsmel rørt op med vand). 

Foto: Jakob Dall

Etiopien

kenya

Surpa

Yabelo

Moyale

Kabanawa

Etiopien

Kenya

”Jeg kan ikke lide det, men jeg får ikke an-
det, så jeg bliver nødt til at spise det.” 

flugten fra surpa
Før boede Korosho Mohamed i byen Surpa. 
Den var ramt af en dræbende tørke, og for 
at overleve var folk begyndt at slås om den 
smule frugtbare jord, der var tilbage, og 
stjæle kvæg fra hinanden.

”Vi flygtede tidligt om morgenen og efterlod 
alt. Jeg vidste intet, da jeg gik i seng aftenen 
inden. Mine forældre fortalte os det først om 
morgenen, lige inden vi forlod Surpa.” 

Korosho husker ikke meget fra tiden op til 
flugten. 

”Jeg var kun 11 år. Jeg 
kan bare huske, at folk 
slog hinanden ihjel, og 
jeg var bange for at dø.”

Det tog Korosho og hendes familie ti dage 
at gå den flere hundrede kilometer lange vej 
til lejren. Korosho Mohamed flygtede i en 
tynd kjole og klipklappere. ”Jeg var sulten, 
mine fødder gjorde ondt, og nætterne i bu-
skadset var virkelig kolde.” Familien efterlod 
alt i Surpa. De havde ikke engang mad og 
vand til flugten, og de måtte klare sig med 
det, de kunne tigge sig til på vejen. 

savner vennerne
”Jeg savner min madras, mit tøj og vores 
køkkengrej. Og så savner jeg mine tre 
bedste venner – Baredu, Nuria og Abdia. Vi 
lavede alting sammen – gik i skole, lavede 
lektier og hentede brænde.” 

Selvom Korosho savner livet og vennerne i 
Surpa, og livet i lejren er hårdt, vil hun ikke 
tilbage. 

”Alle vores ting er væk. Og selvom der er 
fredeligt nu, er jeg er bange for, at der bliver 
konflikt igen.” 

Ca. 100 km.
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Tataua Pese instruerer nogle øboere i, hvordan en satellittelefon virker. 
På flere af øerne har beboerne hverken telefon eller internet, så når fx 
en flodbølge rammer, kan de ikke ringe efter hjælp. Derfor har Tuvalu 
og New Zealands Røde Kors placeret satellittelefoner rundt om på 
øerne, så de kan ringe efter hjælp efter en katastrofe.

”Hvis vi vil sørge for, at den næste 
generation også kan vokse op og se de 
smukke øer, vi ser nu, så må vi blive ved 
med at kæmpe i stedet for at give op og 
flygte til andre lande,” siger Tataua Pese, 
der arbejder med klimaforandringer og 
forebyggelse af katastrofer i Tuvalus Røde 
Kors.

Et land af øer
Tuvalu er et land, der består af ni små øer, 
der ligger i den sydlige del af Stillehavet. 
Der bor 10.000 mennesker på øerne. Det 
højeste punkt ligger 3-4 meter over havet, 
så når tidevandet kommer, eller stormen 

Tuvalu

puster store bølger ind over land, er der 
ingen steder at flygte til. 

Befolkningen flygter
Tuvalus befolkning flygter, fordi havet stiger, 
og storme æder landets skrøbelige kyster. 
Øerne er ganske enkelt ved at forsvinde 
i havet, og Tuvalus regering har derfor 
lavet en aftale med New Zealand om, at 
75 tuvalesere hvert år kan flytte til New 
Zealand.

mange lande er truet
Tuvalu er ikke det eneste land, der er i fare 
for at blive en del af havbunden. Mange 
Stillehavsøer er truede, og turistparadiset 
Maldiverne i Det Indiske Ocean er også 
i fare. Havet omkring Maldiverne stiger 
cirka en centimeter om året. 80 procent 
af landets øer rager kun en meter op 
over vandoverfladen, så det kan hurtigt 
gå galt, og her har de ingen aftale om, at 
befolkningen kan flytte et andet sted hen. 

Fotos: Giora Dan/IFRC
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Verdens politikere 
og organisationer 
ved ikke, hvad de 
skal gøre med de 
folk, der flygter 
på grund af 
klimaforandringer. 
Hør, hvad Louise 
Juelskjær, der er 
jurist hos Dansk 
Flygtningehjælp, 
mener … 

Hvilke rettigheder 
har mennesker, der 
flygter på grund af 
en naturkatastrofe?
”Der gælder ingen særlige 
regler for disse flygtninge. 

FN har ikke lavet en definition for, hvad 
ordet klimaflygtning betyder, og hvem 
det dækker. Klimaflygtninge har altså 
ikke de samme rettigheder som normale 
flygtninge.”

Hvorfor er klimaflygtning så 
betændt et begreb? 
”Antallet af klimaflygtninge er stærkt 
stigende. For nogle år siden vurderede 
FN, at der var flere klimaflygtninge end 
flygtninge fra krige og forfølgelse. Alle 
tror, at antallet vil stige meget kraftigt 
fremover. Derfor kan man godt forestille 
sig, at FN må lave en eller anden form 
for international aftale.”

Foto: Privatfoto

Hvorfor 
er det sÅ 
svært?  

HVOrNår kaN Du kaLDE DIg 

fLygTNINg? 

Du skal have oplevet lidt af hvert, før du kan få betegnelsen ’flygtning’: 

Du skal være forfulgt på grund af din race, religion, politiske aktiviteter 

eller lignende. Og så skal der være stor risiko for, at myndighederne i 

dit hjemland er ude på at slå dig ihjel, fængsle og torturere dig eller på 

anden måde gøre livet surt for dig.

Du skal flygte til et andet land. Rigtig mange flygter inden for grænserne 

af deres eget land – dem kalder man i stedet for internt fordrevne. De 

har for det meste de samme behov for hjælp og beskyttelse som ’nor-

male’ flygtninge.

Fotos: Giora Dan/IFRC
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”Ligesom vi har et ansvar, når verden lider nød under krig og kriser, har vi også 
et ansvar, når for eksempel indlandsisen smelter, og fangere mister jagtområder 
– selvfølgelig har vi et ansvar. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi ikke glemmer at 
hjælpe ulande til at hjælpe sig selv. Vi skal skære kraftigt ned på vores energiforbrug, 
men det er vigtigt, vi ikke sætter en stopper for den udvikling, der foregår hos de 
underudviklede lande. Kina oplever lige nu en vækst, der sikrer dem større velstand – 
ligesom europæerne gjorde i 1900-tallet. Større velstand betyder større overskud, og 
man har brug for overskud, hvis man skal hjælpe andre end sig selv. Så sælg vores 
viden om grøn energi for en slik til ulandene, og mens de opruster for at kunne klare 
sig selv, bør vi tage ansvar og tage imod alle de klimaflygtninge, vi har plads til.”

 ”Jeg mener, at vi skal begynde et andet sted. 
Nemlig med at sørge for, at der ikke er grund til, 
at folk skal flygte fra det land og det område, de 
er vokset op i. Det kan vi gøre ved dels at bremse 
klimaforandringerne via en global aftale, og dels 
ved at hjælpe de fattige lande med at tilpasse 
sig til klimaforandringerne. Det kan fx være ved 
at give dem viden om, hvordan man bygger 
dæmninger, eller hvilke typer korn der er mest 
modstandsdygtige.” 

”Vi skal ikke lukke flygtninge ind pga. skyldfølelse for, at det er os, der har udledt 
det meste af CO2’en. Vi skal lukke disse klimaflygtninge ind, fordi det er blevet 
umuligt for dem at bo i deres hjemland. Det samme kunne jo ske i Vesten – at 
en naturkatastrofe ramte, og vi blev nødt til at flygte. Så ville det jo være dejligt, 
at andre lande ville lukke os ind. Naturkatastrofer tænker jo ikke over, hvor de 
rammer. Om det er rig eller fattig, den rammer bare.” 

”Ja, det synes jeg helt klart. Det er os i Vesten, 
der er med til at gøre verdens CO2-udslip så 
stort, så derfor har vi også et ansvar.”

HVOrnår kan DU få aSyL? 

Lever du op til kravene for en flygtning, kan du søge asyl i det land, 

du er kommet til. I Danmark får flygtninge lov til at blive i landet, 

indtil tingene bliver bedre i deres hjemland. Det betyder, at du bliver 

sendt tilbage, hvis du ikke længere risikerer at blive forfulgt. Det kan 

fx være, hvis en krig stopper, eller en regering bliver skiftet ud. 

Danmark giver ikke asyl til mennesker, der er flygtet på grund af 

naturkatastrofer, fattigdom, sult eller ringe levevilkår i øvrigt. De kan 

ganske enkelt ikke opnå betegnelsen ”flygtning”. 

Kilde: Dansk Flygtningehjælp

Da flygtninge blev 
opfundet …
Krig driver folk på flugt, og efter 2. Verdenskrig – helt præcist i 1951 – satte næsten alle verdens lande sig ned og skrev Flygtnin-gekonventionen. Den beskriver, hvad en flygtning er, og hvilke rettigheder de har.

Foto: Gregers Tycho

Foto: Privatfoto

Foto: Privatfoto

Foto: Jakob Dall
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skole
Lukket

Foto: Jakob Dall

flest [a]’er: 
Du ville faktisk ikke være helt elendig i en flygtningelejr. Du er 
tolerant og bukker ikke under for noget. Ornli syg overlevel-
sesevne, der ville gøre B.S. Christiansen stolt. Meld dig som 
flygtning NU!

flest [B]’er: 
Vi må ikke håbe, at du bliver drevet på flugt lige foreløbig. Du 
tåler mindre end Bubber i vildmarken. Med alt det sorte tøj og 
nitter, din generation render rundt med, burde I sgu være mere 
hardcore.

flest [C]’er: 
Du er hverken den fødte overlever eller en ægte tudeprins. Nu 
må du bestemme dig, den bløde mellemvej fører sgu ingen 
steder hen. Træd i karakter, og bliv en ægte flygtningelejr-
pimp, eller fis af. 

Forestil dig, at klimaeksperternes værste forudsigelser bliver til virkelighed, så vil store dele af Danmark stå under vand. Du og din familie bor nu i et telt i en flygtningelejr på en bakketop et sted i Danmark.

1.  

 
a: 

B: 

C: 

I går var der en, der nakkede dit vand, så du er 

sygt tørstig. Nu er vandbilen tilbage, men vandet 

ser nasty ud i dag. Hvad gør du? 

Drikker hver en dråbe og håber på det bedste.

Du kigger skævt på den smilende nødhjælpsarbejder 

med kruset i hånden og ryster på hovedet, den idiot 

burde da vide, at du kun drikker kildevand fra Evian.

Smager på det, men spytter ud, fordi det smager af 

muggen røv, og giver resten til ham bagest i køen.

4.  

 
a: 

B: 

C: 

Du og din familie bor i et lille skod-telt. I deler alle sam-

men én seng. Din far snorker, din mor hoster, og din 

lillebror vender sig hele tiden. Hvad gør du?

Bliver liggende og vækker alle tre, så du kan sove, de kan jo 

bare lade være med at fucke med din søvn.

Lægger dig neden for sengen, selvom det er koldt, og du 

måske bliver syg, så kan du da i det mindste sove i nat.

Går dig en tur i regnen og håber, de chiller, når du kommer 

tilbage.

3.  

 

a: 

B: 

C: 

En af de få ting, du har til at lyse op i hverdagen, er din iPod, men nu er den væk. Du får øje på Brian på 19 år, der står og boun- cer med den. Hvad gør du?
Går over og stikker ham en flad og siger: Aflevér nu, bitch!

Han ser ud til at være meget stær-kere end dig, så du holder dig på afstand af den syge stodder.
Lægger en detaljeret plan, som i løbet af et par måneder kan få din iPod tilbage, måske …

2.  

 
a: 

B: 

C: 

Du hænger ud med nogle unge i lejren omme bag teltene. Pludselig rumler din mave voldsomt. Du skal virkelig på toilettet. Hvad gør du?

Går om bag det nærmeste træ og gør det, du trænger til.
Du holder dig, selvom det gør ondt, for du skal fandeme ikke skide foran vennerne, det er sgu da for klamt.

Du kniber balderne sammen, løber langt ind i skoven for at grave et hul og håber, du kan holde dig.

5.  

 

a: 

B: 

C: 

Du har været i den her lorte 

flygtningelejr et par måneder. 

men du har ikke været i skole en 

eneste dag. Hvad gør du?

Får de voksne til at undervise dig 

og de andre børn.

Tænker: Shit, det’ for nice, det her, 

og stener rundt i lejren.

Sætter dig ned og læser en bog.
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Foto: J. Bjrörgvinsson/UNHCR

fremtIdens 
klIma 
– I asIen, afrIka 
og europa

afrikanerne kommer …

Allerede nu driver fattigdom og konflikt tusindvis af 

afrikanere på flugt til Europa i håbet om en bedre 

fremtid. Alene i 2006 blev 30.000 mennesker fanget 

i forsøget på at nå de spanske øer, men antallet af 

flygtninge er langt større – de når bare aldrig frem. Med 

klimaforandringerne har de afrikanske lande fået endnu 

et uoverskueligt problem, og den enkelte afrikaner 

endnu en god grund til at flygte.

Kilde: BBC
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Foto: Stock.xchng

asiens byer eksploderer ...

Hver dag flytter 180.000 mennesker til verdens byer – langt størstedelen 

til Asiens storbyer. En del flytter til byerne på grund af klimaforandringer. 

Forureningen fra byerne lægger et massivt pres på indbyggernes helbred 

og truer samtidig det globale klima. Nogle steder er folk begyndt at 

kræve renere luft – fx i New Delhi i Indien – men det er langt fra alle 

steder, at de har overskud til at tænke på renere luft. For millioner af 

mennesker handler det bare om at få et liv, der ligner vores i Vesten.

Kilde: BBC

Foto: Daniel Schwensen

Tørstige og svedende europæere ...
Klimaforandringerne rammer også Europa, men på forskellige måder: 

sydeuropa er et af de steder, der bliver hårdest ramt af både hedebølger, tørke, vandmangel og skovbrande. 
I Central- og Østeuropa kommer de også til at mangle vand på grund af mindre regn, og så vil hedebølger formentlig også komme til at koste menneskeliv. 
I Nordeuropa slipper vi billigere. I første omgang vil klimaforandringerne betyde lavere el-regning og flere eksotiske grøntsager i køkkenhaven. Men hvis ikke vi gør noget ved de stigende temperaturer, kommer vi også til at slås med stigende vandstande og voldsommere regnskyl.

Kilde: FN’s klimaeksperter/IPCC
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Som udgangspunkt er det 
politikerne, der skal skabe 

retningslinjerne for, hvordan vi be-
grænser udledningen af CO2 gen-
nem lovgivningen. Jeg har dog stor 
forståelse for, at miljøområdet ikke 
har været et særligt attraktivt emne 
at gå til valg på. men ansvaret ligger 
også hos vælgerne, der igennem en 
årrække har undladt at bakke op om-
kring de partier og politikere, der har 
miljøet som mærkesag.”

Der er ikke nogen, der har 
sovet i timen! Verden er styret 

af penge, og det må man forstå, 
uanset hvilket plan man opererer på. 
Penge er som regel roden til alt ondt, 
og dem, der har dem, vil have flere    
– også selvom det har konsekvenser 
for miljøet. Man har kunnet ændre 
dette ved for eksempel afgifter eller 
forbud af forskellig art. Men det er lidt 
svært at forbyde for eksempel USA at 
køre i biler, udvikle militær industri 
eller fremstille produkter så billigt som 
muligt, når hele landet er bundet op 
omkring det.”

Alle har sovet i timen. Vi er 
fælles om klodens konsekven-

ser. Den, der først får fingeren ud og 
gør noget ved problemerne, får min 
stemme.”

Mange! I 90’erne fik vi presset 
SR-regeringen til en energi-

politik med faldende CO2-udslip og 
udvikling af moderne vindmøller. Det 
kan vi være stolte af. Men Vk-rege-
ringen lukkede øjnene for problemet 
og forsøgte at få Lomborg til at messe 
danskerne i søvn. Fem spildte år i 
klimapolitikken – og de seneste ener-
giforhandlinger viser igen, at rege-
ringen er uambitiøs og fodslæbende 
i klimapolitikken: stigende kulforbrug 
og kun lige akkurat accept af EU’s 
målsætninger, som i forvejen er util-
strækkelige. Regeringen sover stadig 
her i tolvte time.”

Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Foto: Zille

Foto: SF

Foto: Privatfoto

www.skole.drk.dk
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