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Säkerhet i klimatkrisens spår 
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Varför är det så viktigt att förstå sambandet mellan klimatförändringar och säkerhet? Vad behöver 
länder och beslutsfattare enligt författarna få större förståelse av?
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Klimatförändringarna kan orsaka direkta såväl som indirekta säkerhetsrisker? Ge några exempel och 
beskriv skillnaden? Ge exempel på gradvisa effekter av klimatförändringarna och förklara varför det 
kan vara svårt att förutspå konsekvenserna av sådana?

Klimatförändringarna tros komma att öka viss migration. Vilken? Vilka andra faktorer spelar in och på 
vilket sätt? Diskutera och ge några exempel.

Hur ser forskningen på orsakssambandet mellan klimatförändringar och konflikter? Vilka faktorer har 
forskare kommit fram som viktiga när det gäller detta i samband med lokala konflikter i Östafrika?

Beskriv och ge exempel på olika åtgärder som kan vidtas för att hantera säkerhetsrisker i spåren av 
klimatförändringarna. Finns det några åtgärder som är viktigare än andra, tycker du? Motivera varför.
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7 Beskriv några viktiga skillnader mellan hur FN, EU, Afrikanska unionen och Asean ser på klimatföränd-
ringar och säkerhet och hur organisationerna arbetar med dessa frågor. Vad kan de bli bättre på?

Det har varit och är fortfarande till viss del omdebatterat om klimatrelaterade säkerhetsproblem är 
något som FN:s säkerhetsråd bör hantera. Hur ser diskussionen ut och vilka länder är emot?


