
 

 

 

Klimatmigration i fokus för officiellt sidoevenmang vid 
COP21 
 – För oss inom samhällsvetenskaperna, är det mycket viktigt att betona att det inte finns någon 
enkel koppling mellan klimatförändringar och migration. I själva verket är det flera olika faktorer 
som påverkar beslutet att migrera, säger Angela Oels, gästforskare vid LUCSUS (Lund University 
Centre for Sustainability Studies) och Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. 

Angela Oels är huvudarrangör för ett sidoevenemang på COP21, som Lunds universitet är värd för i 
samarbete med universiteten i Hamburg och Lancaster. Angela Oels är innehavare av 2015 års 
Humboldt stipendium, som delas ut av Riksbankens Jubileumsfond. 

Vid detta sidoevenemang kommer de viktigaste resultaten från det europeiska projektet EU COST 
Action IS1101 "Climate Change and Migration” att presenteras. Sex europeiska universitet har under 
fyra år samarbetat kring detta, och huvudbudskapet från EU COST Action är att de politiska 
förhållandena är det som framför allt avgör människors beslut att stanna eller att migrera.  

– Om människor i slutändan verkligen beslutar sig för att migrera, beror på politiska sammanhang 
och ekonomiska strukturer. Fattigdom är en viktig faktor som gör människor mer sårbara för 
klimatförändringarna, säger Angela Oels. 

Angela Oels påpekar: 
– Det mest problematiska i diskussionen om klimatflyktingar är att den utgår från det felaktiga 
antagandet att farliga nivåer av klimatförändringarna inte kan undvikas. Jag tror att detta är ett 
politiskt mycket vilseledande budskap. En hel del av den projicerade migrationen kan fortfarande 
förhindras genom drastiska utsläppsminskningar, säger Angela Oels. 

Se en videointervju med Angela Oels (enbart på engelska) 

Läs en längre intervju med Angela Oels (enbart på engelska):  
“There is no simple link between climate change and migration”  

Om sidoevenemanget vid COP21: 

Vid detta officiella UNFCCC sidoevenemang kommer ett antal av paneldeltagarna diskutera vikten av 
samhällsvetenskaplig forskning för att förstå den migration som är kopplad till klimatförändringarna. 
Dr Andrew Baldwin från Durham University inleder och introducerar EU Cost Action och tittar på hur 
ojämlikhet påverkar sårbarheten för klimatförändringens effekter. Professor Jürgen Scheffran från 
Hamburgs universitet diskuterar vad vi vet om sambanden mellan klimatmigration och våldsamma 
konflikter. Frågan om hur synen på klimatmigration har förändrats över tid tas upp av Dr Angela Oels 
från LUCSUS och Dr Giovanni Bettini från Lancaster University kommer att kritisera "orörligheten" i 
klimatpolitiken. Dr Francois Gemenne kommer att slå ett slag för att behålla det omtvistade 
begreppet "klimatflykting". Dr Koko Warner från United Nations University kommer att tala om 
framtida strategier för att hantera människors migration och klimatförändringar.  

https://www.youtube.com/watch?v=PKBkZaSNn-c
http://www.sustainability.lu.se/article/there-is-no-simple-link-between-climate-change-and-migration


Avslutningsvis kommer Dr Andrew Baldwin från Durham University beskriva vägar framåt för 
framtida samhällsvetenskaplig forskning och politik. 

Läs mer om paneldeltagarna och sidoevenemanget på hemsidan för Lunds universitets 
Hållbarhetsforum 

Kontaktinformation för Lunds universitet: 

Vi kan hjälpa till att förmedla kontakt med Angela Oels i Paris. Vänligen kontakta följande 
pressansvariga för mer information: 

Pressansvarig Cecilia Schubert (internationellt): cecilia.schubert@kommunikation.lu.se 
Telefon: +46 (0) 46-2227046; Twitter: @Lunduniversity 

Kommunikatör Anna Kristiansson (Sverige): anna.kristiansson@cec.lu.se 
Telefon: +46 (0) 703-592609; Twitter: @sustforum_LU 

Under COP21 kommer även professor Lennart Olsson från LUCSUS att finnas tillgänglig för intervjuer: 

Lennart Olsson, professor och verksamhetsansvarig för LUCSUS, Lund University Centre for 
Sustainability Studies  
E-post: lennart.olsson@lucsus.lu.se 
Telefon: +46 (0) 46 222 0511; Mobil: +46 (+) 706 46 27 12 
www.lucsus.lu.se 

PROGRAM FÖR DET OFFICIELLA COP21 SIDOEVENEMANGET: The importance of social science 
research for understanding climate change-induced migration 

Tid: tisdagen den 1 december, 11: 30-13: 00 
Plats: The Conference Centre, Paris – Le Bourget Site, Room 8 (endast öppen för ackrediterade 
personer) 

Huvudarrangörer: 
Dr. Angela Oels, Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), and Political Science 
Department at Lund University (SVET),  i samarbete med Dr. Giovanni Bettini, Lancaster University 
and Prof. Jürgen Scheffran, University of Hamburg 

Läs mer sidoevenemanget på hemsidan för Lunds universitets Hållbarhetsforum 
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