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Tänä vuonna on ylitetty yksi merkittävä pakkosiirtolaisuuden rajapyykki. Yli 100 miljoonaa 

ihmistä on joutunut jättämään kotiseutunsa vasten tahtoaan. Yhdistyneiden kansakuntien 

pakolaisjärjestön mukaan runsas puolet pakkomuuton uhreista on siirtynyt omassa maassaan 

paikasta toiseen. Pakolaisten eli valtion rajat ylittävien ihmisten määrä on myös noussut 

ennätyslukemiin. 

 

Aseelliset konfliktit, väkivalta ja vakavat ihmisoikeusloukkaukset ovat keskeisimpiä 

pakkomuuton syitä. Tulevaisuudessa häämöttävät kuitenkin uudet riskit, jotka ovat 

paikoittain jo konkretisoituneet.  

 

Ilmastonmuutoksen myötä äärimmäiset sääilmiöt muuttuvat yleisemmiksi. Raivokkaat 

rankkasateet ja tulvat, lämpöaallot ja pidentyneet kuivat kaudet sekä muut ilmaston 

lämpenemisestä johtuvat vahingolliset ympäristömuutokset ajavat ihmisiä vuosittain kohti 

turvallisempia seutuja.  

 

Ilmastonmuutoksen seurausten takia muuttamaan pakotetut siirtyvät tyypillisesti oman 

maansa sisällä. Valtioilla on luonnollisesti ensisijainen velvollisuus huolehtia omien 

kansalaistensa ja pysyvästi maassa asuvien ihmisten turvallisuudesta. Isojen ihmismäärien 

siirtyminen valtion alueelta toiselle on haaste mille tahansa valtiolle ja erityisen suuri 

ongelma se on köyhille maille. Muiden valtioiden avunanto on näin ollen välttämätöntä. 

Oikeudellisesti tämänkaltainen yhteistyö on linkitettävissä mm. YK:n peruskirjaan. 

Konkreettiset toimenpiteet ovat kuitenkin käytännössä riippuvaisia valtioiden poliittisesta 

halukkuudesta jakaa ilmastonmuutoksen kustannuksia.  

 

Aina siirtyminen oman maan sisällä ei riitä. Pahimmissa uhkakuvissa jotkut valtiot jäävät 

kokonaan meriveden alle. Erityisen uhanalaisina pidetään pieniä Tyynenmeren saarivaltioita, 

kuten esimerkiksi Tuvalua ja Kiribatia. Vaikea kysymys kuuluu: kuka vastaa näiden 

valtioiden asukkaista? Heidän tilanteensa on monella tavalla samankaltainen kuin 

pakolaisten, mutta he eivät täytä pakolaisuuden tiukkoja ehtoja. Uppoavan valtion 

kansalainen ei ole valtion vainon kohde, eikä häntä jahdata poliittisten tai uskonnollisten 

mielipiteiden takia tai muista pakolaisen asemaan verrattavissa olevista syistä.   

 

YK:n ihmisoikeuskomitea, joka valvoo YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevan yleissopimuksen noudattamista, päätyi vuonna 2020 tältä osin merkittävään 

kannanottoon. Komitean ratkaistavana oli kiribatilaisen Ioane Teitiotan tapaus. Mies oli 

hakenut turvapaikkaa Uudesta-Seelannista vedoten ilmastonmuutoksen seurauksiin. 

Turvapaikkaa ei kuitenkaan myönnetty ja Teitiota kääntyi ihmisoikeuskomitean puoleen.  

 

Teitiota katsoi, että Uuden-Seelannin päätös loukkasi hänen oikeuttaan elämään. 

Ihmisoikeuskomitea päätyi siihen, että olosuhteet eivät olleet vielä sellaiset, että tämä 

oikeudellinen päätelmä olisi mahdollinen. Merkittävää tapauksessa oli kuitenkin se, että 

komitea ilmaisi selvästi, että ilmastonmuutoksen seuraukset voivat synnyttää tilanteita, joissa 

valtioilla on velvollisuus tarjota kansainvälistä suojaa. Ilmastonmuutos voi siten aktivoida 

palautuskiellon, jonka mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa 

kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava 

kohtelu. 

 

Jos toiveenamme on pakkosiirtolaisuuden ehkäiseminen, ilmastonmuutoksen seurausten 

minimoiminen on otettava mukaan keinovalikoimaan.  

 



NOSTO: Ilmastonmuutoksen seuraukset voivat synnyttää tilanteita, joissa valtioilla on 

velvollisuus tarjota kansainvälistä suojaa. 


