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Útdráttur	

Samfélög	 eyjalanda	 Kiribati	 og	 Tuvalu	 standa	 frammi	 fyrir	 ógn	 sem	 stafar	 af	

loftslagsbreytingum,	meðal	 annars	 þeirri	 staðreynd	 að	 landsvæði	 þeirra	 sökkvi	 í	 sæ	 á	

komandi	 áratugum.	 Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 skoða	 hvernig	 samfélögin	

bregaðst	við	 loftslagsbreytingunum	og	afleiðingum	þeirra.	Þó	svo	að	Kiribati	og	Tuvalu	

standi	 frammi	 fyrir	 sömu	ógninni	þá	eru	viðbrögðin	og	aðlögunin	ólík.	Rýnt	er	 í	hvaða	

augum	 alþjóðasamfélagið	 lítur	 á	 Kiribati	 og	 Tuvalu	 út	 frá	 umræðum	 um	

loftslagsbreytingar	 og	 eru	 ímyndir	 þessara	 landa	 skoðaðar	 út	 frá	 því.	 Í	 ritgerðinni	 er	

stuðst	 við	 kenningar	 og	 hugtök	 um	 ímyndir,	 viðkvæma	 stöðu,	 seiglu,	 aðlögun	 og	

hreyfanleika.	Þessi	kenningarlegu	hugtök	eru	borin	saman	við	þær	aðstæður	sem	íbúar	

Kiribati	og	Tuvalu	standa	frammi	fyrir	og	skoðuð	út	frá	viðbrögðum	samfélaganna.		

Í	þessari	 ritgerð	er	 skoðaður	sögulegur	bakgrunnur	Kiribati	og	Tuvalu.	Auk	þess	er	

farið	 yfir	 uppbyggingu	 samfélaga	 Kiribati	 og	 Tuvalu,	 ásamt	 trúarbrögðum	 og	

atvinnuháttum.	Sögulegur	bakgrunnur	þessara	eyjalanda,	sem	eitt	sinn	tilheyrðu	sömu	

nýlendunni,	sýnir	að	þau	hafa	bæði	yfir	gríðarlegri	seiglu	að	ráða.	Í	gegnum	aldirnar	hafa	

þau	ávallt	 staðið	 fast	 á	 sinni	 sannfæringu,	hvort	 sem	þau	kljást	 við	 loftslagsbreytingar	

eða	 nýlenduherra.	 Það	 er	 sterkt	 í	menningu	 beggja	 landa	 að	 standa	 saman	 sem	 einn	

hópur.	 Með	 þessari	 ritgerð	 vonast	 ég	 til	 að	 geta	 sýnt	 fram	 á	 hvaða	 áhrif	 orðræða	

alþjóðasamfélags	 getur	 haft	 á	 ímyndir	 þjóða	 sem	 standa	 frammi	 fyrir	

loftslagsbreytingum.	 Ljósi	 er	 varpað	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 sjónarmið	 íbúa	 Kiribati	 og	

Tuvalu	séu	virt	í	aðlögunarferli	landanna.		
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Abstract	

The	 island-communities	of	Kiribati	 and	Tuvalu	 face	a	 threat	posed	by	 climate	 change,	

including	the	fact	that	 in	the	coming	decades	their	 territory	 is	sinking.	The	purpose	of	

this	essay	is	to	study	how	the	communities	respond	to	climate	change	and	their	effects.	

Even	though	Kiribati	and	Tuvalu	face	the	same	threat,	their	response	to	climate	change	

and	 adaptation	 are	 different.	 The	ways	 the	 international	 community	 see	 Kiribati	 and	

Tuvalu	 are	 examined	 in	 the	 light	 of	 the	 climate	 change	 debate	 and	 the	 identities	 of	

these	countries	are	explored.	The	essay	 is	based	on	theories	and	concepts	of	 identity,	

vulnerability,	 resilience,	 adaptation	 and	 mobility.	 The	 conditions	 which	 Kiribati	 and	

Tuvalu	inhabitants	face	are	viewed	in	theoretical	terms	as	well	as	how	the	communities	

react	to	climate	change.				

This	essay	examines	the	historical	background	of	Kiribati	and	Tuvalu.	Furthermore,	

the	 structure	 of	 Kiribati	 and	 Tuvalu	 communities	 are	 explored,	 as	 well	 as	 religious	

beliefs	 and	 employment.	 The	 historical	 background	 of	 these	 islands,	 which	 once	

belonged	 to	 the	 same	 colony,	 shows	 that	 they	 both	 have	 great	 resilience.	 Over	 the	

centuries,	 they	have	 always	 stuck	 to	 their	 convictions,	whether	 they	 are	 dealing	with	

climate	 change	 or	 colonial	 rule.	What	 defines	 the	 cultures	 of	 both	 countries	 is	 unity,	

standing	 together	as	one	group.	 In	 the	essay,	 I	hope	 to	be	able	 to	 show	how	 the	 the	

international	 community's	 discourses	 impact	 the	 identities	 of	 nations	 facing	 climate	

change.	The	importance	of	valuing	the	views	of	the	inhabitants	of	Kiribati	and	Tuvalu	is	

highlighted.	
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1 Inngangur		
Með	 hækkandi	 yfirborði	 sjávar,	 bráðnun	 íss	 og	 jökla	 og	 afar	 breyttu	 veðurfari	 eru	

loftslagsbreytingar	orðnar	mjög	greinilegar	um	allan	heim	og	varla	nokkur	maður	 sem	

þrætir	fyrir	þær	í	dag.	Samtökin	IPCC	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change)	hafa	

komist	 að	 þeirri	 samhljóða	 niðurstöðu	með	 vísindasamfélaginu	 að	 loftslagsbreytingar	

séu	 tilkomnar	 af	 mannavöldum	 og	 byggist	 sú	 niðurstaða	 á	 yfirgripsmikilli	 þekkingu	 á	

loftslagsbreytingum	og	orsökum	þeirra.	Daglegar	athafnir	mannsins	hafa	síðustu	áratugi	

leitt	 til	hratt	vaxandi	hlýnunar	 jarðar	 sem	mun	geta	valdið	hamförum	 fyrir	mannkynið	

verði	útblástur	gróðurhúsalofttegunda	ekki	minnkaður	hratt	og	bendir	allt	til	þess	að	sú	

þróun	 muni	 koma	 verst	 niður	 á	 fátækasta	 hluta	 mannkyns	 (Finan,	 2016).	

Loftslagsbreytingar	eru	því	ekki	síður	mannréttindamál	en	umhverfismál.	

Rannsóknir	 hafa	 leitt	 í	 ljós	 að	 yfirborð	 sjávar	 hefur	 hækkað	 umtalsvert	 á	 síðustu	

áratugum	 og	 muni	 halda	 því	 áfram.	 Undanfarið	 hefur	 rannsóknum	 á	 áhrifum	

loftslagsbreytinga	á	eyjalönd	verið	beint	í	auknum	mæli	að	viðbrögðum	íbúa	eyjanna	við	

þeim	(Lazrus,	2012).	Eftir	að	ég	sá	heimildamyndina	Before	the	flood	vaknaði	áhugi	minn	

á	þessari	hlið	loftslagsbreytinganna	en	í	myndinni	kom	m.a.	fram	að	landið	Kiribati	væri	

að	sökkva	vegna	hækkunar	sjávar	(Stevens,	2016).	Myndin	hafði	mikil	áhrif	á	mig.	Hún	

opnaði	augu	mín	fyrir	því	hvaða	áhrif	loftslagsbreytingar	geta	haft	á	fólkið	sjálft	í	þessum	

samfélögum	og	líf	þess	og	kveikti	hjá	mér	áhuga	á	að	kynna	mér	málið	betur.	

Það	 eru	 augljóslega	 ákveðin	 þemu	 sem	 komu	 fram	 við	 umfjöllun	 um	

loftslagsbreytingar	 á	 þessum	eyjalöndum	og	þau	 eru	mannfræðilega	 áhugaverð	út	 frá	

því	 hvaða	 afleiðingar	 samspil	 umhverfis	 og	 ímynd	 íbúanna	 hefur	 á	 daglegt	 líf	 þeirra	

(Michael	Jackson,	2008).	Þetta	samspil	getur	leitt	af	sér	staðalmyndir	sem	þá	binda	fólk	í	

tíma	og	rúmi	og	geta	falið	 í	sér	afmörkun	og	einsleitni.	Út	frá	 ímynd	íbúanna	sjálfra	er	

hægt	að	sjá	hvernig	þeir	bregðast	við	áhrifum	loftslagsbreytinga	og	hver	staða	þeirra	er,	

hvort	hún	sé	viðkvæm	(e.	vulnerable)	eða	ekki.	Mikilvægt	er	að	gera	sér	grein	fyrir	hvað	

það	er	sem	gerir	stöðu	þeirra	viðkvæma	þegar	skoðað	er	hvaða	áhrif	loftslagsbreytingar	

hafa	á	eyjalönd	og	samfélög	þeirra.	Fræðimaðurinn	Turner	(2003)	skilgreinir	viðkvæma	
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stöðu	 lands	út	 frá	því	að	hve	miklu	 leyti	 sé	 líklegt	að	 félagskerfi	þess	verði	 fyrir	 skaða	

vegna	utanaðkomandi	áhrifa,	hvort	sem	það	er	röskun	eða	álag	(Turner	o.fl.,	2003,	bls.	

8074).	

Í	ritgerð	þessari	mun	ég	fjalla	um	áhrif	loftslagsbreytinga	á	eyjalönd	í	Kyrrahafinu	og	

hvaða	breytingar	þær	geta	haft	í	för	með	sér	fyrir	samfélög	og	menningu	landanna.	Ég	

mun	 taka	 fyrir	 tvö	 lönd	 í	 Kyrrahafinu	 sem	hafa	 verið	 áberandi	 á	 alþjóðavettvangi	 og	 í	

fjölmiðlum,	annars	vegar	Kiribati	og	hins	vegar	Tuvalu.	Ástæðan	fyrir	því	að	ég	ákvað	að	

skoða	þessar	tvö	 lönd	er	sú	að	þegar	ég	fór	að	lesa	mér	til	um	Kiribati	sá	ég	að	landið	

Tuvalu	var	oft	nefnd	í	sömu	andrá.	Þessi	tvö	eyríki	höfðu	eitt	sinn	verið	sama	landið	sem	

þá	hét	Gilbert	og	Ellice	eyjarnar	(e.	Gilbert	and	Ellice	Islands)	og	var	undir	stjórn	Breta	á	

nýlendutímanum.	Mér	fannst	því	áhugavert	að	bera	þessi	tvö	lönd	saman	með	tilliti	til	

viðbragða	 íbúanna	 við	 áhrifum	 loftslagsbreytinganna.	 Ég	 mun	 fjalla	 um	 það	 hvernig	

þessi	tvö	lönd	eru	að	kljást	við	loftslagsbreytingar	í	fræðilegu	samhengi	og	raunverulegu,	

hvor	á	sinn	hátt.	

Í	 ritgerðinni	 verður	 einnig	 farið	 yfir	 orsakir	 og	 afleiðingar	 loftslagsbreytinga	 í	

pólitísku,	 vistfræðilegu	 og	menningar-	 og	 samfélagslegu	 ljósi.	 Ég	mun	 skoða	 viðbrögð	

samfélaga	eyjanna		Kiribati	og	Tuvalu	út	frá	hugtökunum	ímyndir,	viðkvæm	staða,	seigla,	

aðlögun	 og	 hreyfanleiki	 og	 leitast	 við	 að	 bera	 saman	 viðbrögð	 þessara	 tveggja	

samfélaga.	 Einnig	 verður	 fróðlegt	 að	 komast	 að	 því	 hvaða	 áhrif	 umræðan	 á	

Vesturlöndum	hefur	á	ímynd	eyjalandanna	og	hvað	stimplun	á	borð	við	það	að	kalla	fólk	

loftslagsflóttamenn	hefur	í	för	með	sér.	

Samfélög	sem	ná	að	endurskipuleggja	stöðu	sína	á	meðan	breytingar	eru	í	gangi	og	

varðveita	í	grundvallaratriðum	sömu	virkni,	formgerð	og	ímynd	(e.	identity),	eru	seig	(e.	

resilient)	eða	hafa	seiglu	(e.	resilience).	Seigla	er	skilgreind	sem	geta	samfélagsins	til	að	

takast	á	við	röskun.	Viðkvæm	staða	landa	er	ekki	aðeins	útskýrð	út	frá	hættunni	heldur	

velta	 afleiðingarnar,	 og	 það	 hversu	 alvarlegar	 þær	 eru,	 á	 því	 hvort	 samfélagið	 sem	

upplifir	hættuna	hafi	innbyggða	seiglu	(Finan,	2016,	bls.	176).	Hugtökin	viðkvæm	staða	

og	seigla	segja	til	um	ólíka	útkomu	og	hvort	aðlögunaraðgerðir	eru	vel	heppnaðar	eða	

ekki	(Finan,	2016).	Á	sama	tíma	er	einnig	áhugavert	að	skoða	hugtakið	hreyfanleika	(e.	

mobility)	 út	 frá	 umræðum	um	 loftslagsflóttamenn	 (e.	 climate	 refugees).	 	 Í	 því	 ljósi	 er	

mikilvægt	að	gera	sér	grein	fyrir	að	íbúar	landa	eins	og	Tuvalu	og	Kiribati	eru	vanir	því	að	
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ferðast	 langar	og	 stuttar	 vegalengdir,	 aðallega	 til	 þess	 að	 vinna	en	einnig	 til	 að	 sækja	

menntun	og	heilbrigðisþjónustu.	Hreyfanleiki	einkenndi	menningu	þeirra	löngu	áður	en	

loftslagsbreytingar	tóku	að	ógna	eyjunum	þeirra.			

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 er	 markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 skoða	 áhrif	

loftslagsbreytinga	 á	 Kiribati	 og	 Tuvalu	 og	 greina	 hvernig	 þessi	 samfélög	 aðlagast	

breytingum	 og	 hættum	 sem	 fylgja	 þeim.	 Ímynd	 þessara	 landa	 er	 skoðuð	 út	 frá	 því	

hvernig	 alþjóðasamfélagið	 lítur	 á	 samfélög	 sem	 verða	 fyrir	 miklum	 áhrifum	 af	

afleiðingum	 loftslagsbreytinga.	 Í	 kafla	 tvö	 er	 farið	 í	 orsakir	 og	 afleiðingar	

loftslagsbreytinga	á	lífið	á	jörðinni.	Einnig	er	kenningarleg	umfjöllun	um	viðbrögð	þjóða	

við	 loftslagsbreytingum	þar	 sem	hugtökin	 ímyndir,	 viðkvæm	 staða,	 seigla,	 aðlögun	 og	

hreyfanleiki	 eru	 skoðuð.	 	 Síðar	 í	 ritgerðinni	 verða	 þessar	 kenningar	 bornar	 saman	 við	

aðstæður	og	viðbrögð	íbúa	Kiribati	og	Tuvalu.	Í	þriðja	kafla	er	gerð	grein	fyrir	löndunum	

Kiribati	 og	 Tuvalu.	 Farið	 er	 yfir	 líf	 þessara	 þjóða	 og	 menningarlegan	 og	 sögulegan	

bakgrunn	 þeirra	 allt	 frá	 nýlendutímanum.	 Skoðuð	 er	 uppbygging	 samfélaganna,	

trúarbrögð	og	atvinnuhættir	þeirra.	Í	fjórða	kafla	er	farið	yfir	viðbrögð	beggja	landanna	

við	 loftslagsbreytingunum.	Viðbrögðin	 eru	 skoðuð	 í	 ljósi	 kenningarlegu	 hugtakanna	 úr	

öðrum	kafla.	Auk	þess	eru	viðbrögð	landanna	borin	saman,	og	skoðuð	í	samhengi,	með	

hliðsjón	af	menningarlegum	og	sögulegum	bakgrunni	þeirra.		Í	fimmta	kafla	er	svo	farið	í	

ímyndir	 landanna	 og	 rýnt	 í	 hvaða	 afleiðingar	 orðræða	 alþjóðasamfélagins	 getur	 haft.	

Farið	 er	 yfir	 hvernig	 ímyndir	 geta	 mótast	 eftir	 því	 hver	 tilgangurinn	 er	 með	

umfjölluninni,	 hvort	 sem	 það	 er	 pólitísk	 eða	 umhverfisleg	 orðræða,	 og	 oft	 	 í	 engu	

samræmi	 við	 ímyndir	 samfélaganna	 sjálfra.	 Ljósi	 er	 varpað	 á	 mikilvægi	 þess	 að	

sjónarmið	 íbúa	Kiribati	 og	 Tuvalu	 séu	 virt	 við	 aðlögunaraðgerðir	 landanna.	Ritgerðinni	

lýkur	svo	á	lokaorðum	höfundar.	
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2 Bakgrunnur	og	kenningar	

2.1 Áhrif	loftslagsbreytinga	á	eyjalönd	í	Kyrrahafinu	
Það	 var	 seint	 á	 tuttugustu	 öldinni	 sem	 hlýnun	 jarðar	 varð	 að	 alþjóðlegu	 áhyggjuefni.	

Rannsóknir	 á	 breytingum	 á	 veðurfari	 og	 augljós	 svæðisbundin	 hlýnun	 gefur	 óyggjandi	

rök	fyrir	því	að	við	erum	farin	að	sjá	stórfelldar	breytingar	á	jörðinni.	Vissar	lofttegundir	

breyta	 varmageislun	 frá	 jörðinni	 þannig	 að	 neðri	 hluti	 lofthjúpsins	 og	 yfirborð	 jarðar	

hlýna.	 Þessi	 áhrif	 eru	 nefnd	 gróðurhúsaáhrif	 og	 án	 þeirra	 væri	meðalhiti	 jarðar	 undir	

frostmarki.	Nú	er	 svo	komið	að	aukning	á	 losun	gróðurhúsalofttegunda	hefur	hækkað	

hitastig	 jarðar	 um	 of	 og	 er	 þar	 með	 farið	 að	 raska	 jafnvæginu	 sem	 ríkt	 hefur	 í	

andrúmsloftinu.	 Sú	 þróun	 er	 farin	 að	 ógna	 lífríkinu	 og	 tilvist	 mannsins	 þar	 með	 líka	

(Umhverfisráðuneytið,	2008).	

Vitað	er	að	koldíoxíð	(CO2)	er	mikilvirk	gróðurhúsalofttegund	og	því	þykir	ástæða	til	

að	 fylgjast	 með	 styrk	 þess	 í	 lofthjúpnum.	 Ef	 magn	 CO2	 og	 annarra	

gróðurhúsalofttegunda	 heldur	 áfram	 að	 aukast	 má	 búast	 við	 auknum	

gróðurhúsaáhrifum	 og	 enn	 meiri	 hnattrænni	 hlýnun	 en	 þegar	 hefur	 átt	 sér	 stað	

(Umhverfisráðuneytið,	2008).	

Ljóst	 þykir	 að	 maðurinn	 hefur	 haft	 veruleg	 áhrif	 á	 loftslag	 jarðar	 allt	 frá	 upphafi	

iðnbyltingarinnar,	 seint	 á	 átjándu	 öld.	 Helsta	 ástæðan	 fyrir	 því	 er	 mikil	 losun	

gróðurhúsalofttegunda	 út	 í	 andrúmsloftið	 vegna	 brennslu	 jarðefnaeldsneytis	 eins	 og	

kola,	olíu	og	gass.	Notkun	jarðefnaeldsneytis	hefur	margfaldast	síðan	þá,	sem	hefur	leitt	

af	 sér	mikla	 losun	 koltvísýrings	 (CO2)	 sem	 varðveist	 hafði	 í	 jarðlögum	 í	milljónir	 ára	 í	

formi	 kola	 og	 olíu.	 Meðal	 annarra	 manngerðra	 gróðurhúsalofttegunda	 eru	 metan,	

nituroxíð	 og	 ýmis	 halogen-kolefnissambönd	 sem	 framleidd	 eru	 í	 iðnaði	

(Umhverfisráðuneytið,	 2008).	 Hafa	 umsvif	mannsins	 á	 síðustu	 áratugum,	 t.d.	 í	 iðnaði,	

samgöngum	og	hitun	húsnæðis,	aukið	verulega	gróðurhúsaáhrif	og	valdið	hlýnun	jarðar	

umfram	það	sem	náttúrulegt	getur	talist	(Barnett	og	Campbell,	2010;	IPCC,	2007).	

Loftslagsbreytingar	hafa	flókin,	víðtæk	og	ólík	áhrif	um	allan	heim.	Má	þar	nefna	að	

á	 tuttugustu	 öldinni	 hækkaði	 hitastig	 jarðar	 um	 0,7°C	 umfram	 meðalhita	 vegna	

loftslagsbreytinga	af	mannavöldum.	Loftslagsbreytingar	hafa	haft	áhrif	á	árstíðabundna	
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úrkomu	þar	 sem	magn	og	 tímasetningar	 sveiflast	 verulega.	Þá	getur	 styrkleiki	og	 tíðni	

fellibylja	orðið	fyrir	áhrifum	af	hlýnun	sjávar	en	sú	hlýnun	er	eitt	af	því	alvarlegasta	sem	

loftslagsbreytingar	 hafa	 í	 för	með	 sér,	 bæði	 fyrir	 lífríki	 hafsins	 og	 það	 fólk	 sem	byggir	

afkomu	sína	á	því	(Lazrus,	2012,	bls.	288).	Hækkun	yfirborðs	sjávar	verður	einnig	vegna	

loftslagsbreytinga;	 hlýnun	 jarðar	 veldur	 þenslu	 sjávar	 og	 þar	 að	 auki	 verður	 bráðnun	

jökla	 til	 þess	 að	 meira	 vatn	 rennur	 í	 hafið	 (Lazrus,	 2012).	 Allt	 þetta	 veldur	 mikilli	

yfirborðshækkun	 sjávar	 í	 náinni	 framtíð.	 Þá	 geta	 loftslagsbreytingar	 einnig	 aukið	 áhrif	

annarra	 ferla;	 til	 dæmis	 geta	 flóðbylgjur	 orðið	 hærri	 vegna	 hækkunar	 sjávar.	 Þessar	

loftslagsbreytingar	eru	nú	þegar	farnar	að	hafa	áhrif	á	eyjalönd	og	strandsvæði	veraldar.	

Eyjasamfélög	 eru	 farin	 að	 finna	 fyrir	 þessum	 breytingum	 og	 hafa	 þurft	 að	 breyta	

lifnaðarháttum	sínum	(Lazrus,	2012).	

Það	þykir	 fyrirsjáanlegt	 að	þessi	 áhrif	muni	 ágerast	 í	 náinni	 framtíð	þar	 sem	þessi	

þróun	er	 farin	að	hafa	áhrif	á	vatnsbirgðir,	matvæli	og	öryggi	 íbúanna.	 Íbúar	 láglendra	

strandsvæða	 eru	 í	 mikilli	 hættu	 vegna	 hækkunar	 yfirborðs	 sjávar.	 Láglendar	 eyjar	 og	

strandsvæði	 eins	 og	 Maldíveyjar,	 Marshall-eyjar,	 Míkrónesía,	 Kiribati	 og	 Tuvalu	 gætu	

orðið	óbyggileg.	Hækkun	yfirborðs	sjávar	hefur	einnig	þau	áhrif	að	 ferskvatnsauðlindir	

minnka	 en	 ferskvatn	 er	 takmarkað	 fyrir	 íbúa	 eyjalanda.	 Breytingar	 á	 tímasetningu	 og	

magni	 úrkomu	 munu	 hafa	 áhrif	 á	 ferskvatnsauðlindir	 og	 það	 mun	 hafa	 bein	 áhrif	 á	

starfsemi	íbúa	eyjanna,	til	dæmis	í	landbúnaði.	Þá	munu	breytingar	á	hitastigi,	sýrustigi	

og	straumum	sjávar	hafa	áhrif	á	 	 lífsviðurværi	eyjalanda	og	sjávarútveg	(Lazrus,	2012).	

Eins	 og	 fyrr	 segir	 verða	 eyjalöndin	 í	 Kyrrahafinu	 meira	 fyrir	 barðinu	 á	 þessum	

öfgakenndu	 náttúruhamförum	 heldur	 en	 nokkur	 önnur	 lönd	 (Barnett	 og	 Campbell,	

2010).	

Rammasamningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 loftslagsbreytingar	 (e.	 United	 Nations	

Framework	Convention	on	Climate	Change)	var	undirritaður	í	Ríó	de	Janeiró	árið	1992.	

Samningurinn	 gerði	 þá	 kröfu	 til	 iðnríkja	 heims	 að	 þau	 yrðu	 að	 grípa	 til	 aðgerða	 til	 að	

sporna	 við	 losun	 gróðurhúsalofttegunda.	 Markmiðið	 er	 að	 halda	 styrk	

gróðurhúsalofttegunda	 innan	ákveðinna	marka	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 frekari	 röskun	á	

loftslagskerfinu	 af	 mannavöldum.	 Kyoto-bókunin	 (e.	 Kyoto-Protocol)	 er	 bókun	 við	

Rammasamning	Sameinuðu	þjóðanna	og	var	gerð	árið	1997	í	 japönsku	borginni	Kyoto.	
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Með	henni	skuldbundu	iðnríkin	sig	til	að	minnka	losun	gróðurhúsalofttegunda	um	5,2%	

á	árunum	2008	til	2012	(Umhverfisráðuneytið,	2008).	

Í	dag	hefur	191	land	samþykkt	Kyoto-bókunina.	Löndin	sem	bera	mestu	ábyrgðina	á	

losun	 gróðurhúsalofttegunda	 í	 heiminum	 eru	 Kína,	 Bandaríkin,	 Indland,	 Rússland	 og	

Evrópusambandslöndin.	Þessi	lönd	losa	mest	hlutfallslega	á	hvern	íbúa	af	öllum	löndum	

heims	og	hafa	öll,	fyrir	utan	Bandaríkin,	skrifað	undir	Kyoto-bókunina	(Friedrich,	Ge	og	

Pickens,	2017).		

Árið	 1988	 stofnuðu	 Sameinuðu	 þjóðirnar	 hina	 svokölluðu	 IPCC	 nefnd	

(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change),	eða	milliríkjanefnd	Sameinuðu	þjóðanna,	

um	loftslagsbreytingar	og	er	henni	ætlað	að	meta	vísindaleg	gögn.	 	Nefndin	hefur	það	

hlutverk	að	taka	saman	vísindalegar,	tæknilegar	og	félags-	og	efnahagslegar	upplýsingar	

um	grundvallarþekkingu	á	loftslagsbreytingum	af	mannavöldum.	Úttektirnar	varpa	ljósi	

á	 	 heildræna	 vísindalega	 þekkingu	 á	 loftslagsbreytingum	 af	mannavöldum,	 afleiðingar	

þessara	 breytinga	 og	 viðbrögð	 til	 að	 hægja	 á	 loftslagsbreytingum	 og	 aðlagast	 þeim	

(Wyett,	2013).		

Hækkun	 sjávar	 á	 hitabeltissvæðinu	 í	 Kyrrahafinu	 er	 einhver	 sú	mesta	 í	 heiminum.	

Ástæðurnar	fyrir	því	eru	samverkandi	umhverfisþættir	á	borð	við	breytingar	á	sjávarhita,	

magn	 seltu	 og	 dýpt	 Kyrrahafsins.	Meðal	 þeirra	 aðgerða	 sem	þarf	 að	 grípa	 til	 sem	 ein	

tegund	aðlögunar,	 einkum	á	 eyjum	og	 láglendum	 strandsvæðum,	 er	 að	 fólk	 hreinlega	

flytji	 í	burtu.	Fyrstu	 löndin	sem	líklegt	er	að	standi	 frammi	fyrir	algjörum	brottflutningi	

samfélags	eru	Kiribati	og	Tuvalu.	Þessi	 lönd	eru	sérstaklega	berskjölduð	gagnvart	þeim	

vandamálum	sem	fylgja	hækkun	yfirborðs	sjávar.	Helstu	ástæðurnar	eru	meðal	annars	

þær	að	flestar	eyjarnar	eru	ekki	meira	en	þrjá	metra	yfir	sjávarmáli	og	eru	að	meðaltali	

aðeins	 nokkur	 hundruð	 metrar	 á	 breidd.	 Þetta	 þýðir	 að	 það	 er	 ekki	 möguleiki	 fyrir	

íbúana	að	hörfa	til	öruggara	landsvæðis	(McCubbin,	Smit	og	Pearce,	2015).	

Breytingar	á	vindáttum,	eyðing	kórals	og	súrnun	sjávar	í	kringum	eyjarnar	hafa	mikil	

áhrif	á	hækkun	sjávar.	Hærri	sjávarhiti	og	súrnun	sjávar	hefur	skaðleg	áhrif	á	kóralrifin	á	

svæðinu	 og	 þar	 af	 leiðandi	 sjávarafurðir	 sem	 eru	 mikilvæg	 fæða	 íbúanna.	 Þá	 aukast	

einnig	líkurnar	á	að	það	finnist	eitur	í	fiskunum.	Eiturtegundin	nefnist	á	ensku	ciguatoxin	

og	kemur	úr	ákveðinni	tegund	af	þörungi	sem	fyrirfinnst	í	kóralrifjum.	Eitrið	safnast	fyrir	
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í	lífverum	og	verður	sterkara	eftir	því	sem	ofar	dregur	í	fæðukeðjunni	(McCubbin,	Smit,	

Pearce,	2015).		

Samkvæmt	IPCC	nefndinni	munu	Kiribati	og	Tuvalu	m.a.	standa	frammi	fyrir	mikilli	

landeyðingu	og	sjávarrofi,	aukinni	hættu	á	flóðum,	saltmengun	jarðvegs	og	eyðileggingu	

grunnvatns	 (Farbotko,	 2005).	 Einnig	 liggja	 löndin	 við	 svæði	 þar	 sem	 algengt	 er	 að	

fellibyljir	 myndist	 og	 þar	 verða	 einnig	 oftar	 en	 áður	 sjávarflóð	 og	 þurrkar.	 Allt	 þetta	

hefur	 neikvæð	 áhrif	 á	 ræktanlegt	 land	 og	 ferskt	 grunnvatn.	 Samkvæmt	 spá	

Alþjóðabankans	 sem	 kom	út	 árið	 2000	má	 búast	 við	 því	 að	 allt	 að	 55%	 af	 höfuðborg	

Kiribati,	Tarawa,	verði	horfin	eða	sokkin	í	sæ	árið	2050.	Þessi	eyðing	er	nú	þegar	byrjuð	

og	strax	farin	að	hafa	töluverð	áhrif	á	landið	(Wyett,	2013;	World	Bank,	2000).		

2.2 Kenningarleg	hugtök		

2.2.1 Ímyndir	

Mannfræðingurinn	Kristín	Loftsdóttir	 (2005)	 fjallar	um	að	 ímyndir	 (e.	 identity)	viðhaldi	

ákveðnum	hugmyndum	um	efnislegan	 veruleika	 og	 geti	mótað	 og	 endurskapað	 þær	 í	

tíma	og	rúmi.	Ímyndir	geti	því	skilgreint	eða	afmarkað	það	sem	þær	eigi	í	raun	að	vera	

eftirmyndir	af	(Kristín	Loftsdóttir,	2005,	bls.	355).	

Út	frá	skilgreiningu	Kristínar	má	ætla	að	ímyndir	séu	notaðar	til	að	ná	yfirburðum	og	

völdum.	Edward	Said	(2003)	fjallar	einnig	um	það	í	bók	sinni	Orientalism	hvernig	vestrið	

í	krafti	valds	síns	hefur	búið	 til	 ímynd	af	austrinu	 til	að	ná	völdum	yfir	því	og	viðhalda	

völdum	 sínum	með	 alls	 kyns	 kúgun.	 Vestrið	 stillir	 austrinu	 upp	 sem	 andstæðu	 sinni;	

vestrið	 er	 það	 sem	 austrið	 er	 ekki.	 Ójöfn	 tengsl	 milli	 landa	 eru	 flokkuð,	 þ.e.	 hversu	

öðruvísi	og	fjarlæg	lönd	eru	(Said,	2003).	Fólk	sem	finnur	fyrir	áhrifum	loftslagsbreytinga	

víða	um	heim	verður	hluti	af	þessum	„hinum”	í	augum	Vesturlandabúa,	því	oft	býr	það	á	

landssvæði	sem	er	fjarlægt	og	öðruvísi.	

Hugtakið	 loftslagsflóttamaður	 er	 nátengt	 hugtakinu	 umhverfisflóttamaður.	 Bæði	

hugtökin	lýsa	manneskju	sem	er	landflótta	eða	í	hættu	og	þarf	að	flytja	vegna	breytinga	

í	 umhverfinu.	Carol	 Farbotko	og	Heather	 Lazrus	 (2012)	eru	höfundar	 greinarinnar	The	

first	 climate	 refugees?	 Contesting	 global	 narratives	 of	 climate	 change	 in	 Tuvalu.	 Þar	

fjalla	þær	um	þann	stimpil	sem	Vesturlönd	virðast	setja	á	íbúa	eyjalanda	í	Kyrrahafinu,	

sem	 sagt	 loftslagsflóttamenn.	 Umræðan	 um	 loftslagsflóttamenn	 gengur	 út	 frá	 þeirri	



13	

ályktun	 Vesturlandabúa	 að	 landflótta	 fólk	 frá	 þróunarlöndunum	 flæði	 til	 Vesturlanda	

þótt	 raunin	 sé	 sú	 að	 fólksflutningar	 milli	 landa	 séu	 aðeins	 lítil	 prósenta	 af	 öllum	

fólksflutningum	 í	 heiminum.	 Flestir	 fólksflutningar	 eru	 ekki	 endilega	 til	 ríkari	 landa	

heldur	 eiga	 sér	 oftast	 stað	 innan	 ákveðinna	 svæða.	Umræðan	um	 loftslagsflóttamenn	

getur	 ýtt	 undir	 kynþáttafordóma	 þannig	 að	 óttinn	 við	 hin	 fátæku	 og	 óþekktu	

eyjasamfélög	í	Kyrrahafinu	verður	ríkjandi	(Farbotko	og	Lazrus,	2012).		

Farbotko	og	Lazrus	(2012)	taka	fram	að	notaðar	séu	sögur	af	loftslagsflóttamönnum	

til	að	vekja	athygli	almennings	á	heimsvísu	um	vandamál	 loftslagsbreytinga	og	fá	hann	

þannig	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 umræðunni.	 Blaðamenn	 og	 umhverfissamtök	 hafa	 reynt	 að	

útskýra	 flókin	 vandamál	 loftslagsbreytinga	 með	 sjónrænum	 frásögnum	 en	 bráðnandi	

jöklar,	 strandaðir	 ísbirnir	 og	 sökkvandi	 eyjar	 virðast	 sýna	 almenningi	 skýra	 mynd	 af	

áhrifum	 loftslagsbreytinga.	 Hugtakið	 loftslagsflóttamaður	 viðheldur	 ímyndinni	 um	 að	

þeir	 sem	 séu	 landflótta	 séu	 fórnarlömb;	 söluvara	 sem	 býður	 upp	 á	 spennandi	

fréttaumfjöllun.	 Það	 gefur	 pólitíkusum	 aukaatkvæði	 og	 er	 í	 raun	 sönnunargagn	 fyrir	

umhverfissamtök	um	að	loftslagsbreytingar	eigi	sér	stað	(Farbotko	og	Lazrus,	2012).	

Í	 umræðunni	 um	 loftslagsflóttamenn	 er	 íbúum	 Kyrrahafseyjanna	 stillt	 upp	 sem	

annað	hvort	hjálparvana	fórnarlömbum	eða	sem	 loftslagshetjum	sem	Vesturlönd	þurfi	

að	 koma	 til	 bjargar.	 Ímyndin	 sýnir	 hrædda	 loftslagsflóttamenn	 sem	 þurfi	 samúð	 og	

vernd	 frá	 Vesturlöndunum.	 Þetta	 sýnir	 hvernig	 litlum	 eyjalöndum	 er	 stillt	 upp	 sem	

andstæðunni	 við	 hin	 æðri	 meginlönd.	 Ímyndir	 meginlandanna	 endurspeglast	 í	

„hverfandi	 eyjalöndunum	 sem	 sýnir	 í	 raun	 þeirra	 eigin	 ótta	 og	 langanir”	 (Farbotko,	

2010:,	bls.	52).		

	

2.2.2 Viðkvæm	staða	

Füssel	 (2007)	 segir	 í	 grein	 sinni	 Vulnerability:	 A	 generally	 applicable	 conceptural	

framework	 for	 climate	 change	 research	 að	 hugtakið	 viðkvæm	 staða	 (e.	 vulnerability)	

geti	haft	margar	þýðingar	og	að	hugtakið	hafi	verið	að	mótast	í	gegnum	árin.	

Loftslagsfræðimenn	 eru	 í	 dag	 sammála	 um	 það	 að	 viðkvæm	 staða	 sé	 aðallega	

félagslegur	 eiginleiki	 frekar	 en	 náttúrufræðilegur.	 Hugtakið	 er	 útskýrt	 sem	 geta	

samfélags	 til	 að	 þola	 umhverfisbreytingar	 eða	 félagslegar	 breytingar.	 Viðkvæm	 staða	

snýst	 um	 möguleg	 viðbrögð	 samfélaga	 í	 framtíðinni	 við	 áföllum	 en	 fer	 einnig	 eftir	
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stærðargráðu	áfallanna	og	hversu	 lengi	þau	standa	yfir	 (Füssel,	2007).	Viðkvæm	staða	

samfélaga	er	í	raun	greining	á	því	hvernig	menningarleg	gildi,	félagsleg	öfl	og	stofnanir	

geta	styrkt	eða	veikt	samband	fólks	við	umhverfi	sitt	(Oliver-Smith,	2004).	

Sameinuðu	þjóðirnar	lýsa	viðkvæmri	stöðu	landa	út	frá	fjórum	þáttum:	Efnislegum,	

efnahagslegum,	 félagslegum	 og	 umhverfislegum	 (Living	 with	 risk:	 A	 global	 review	 of	

disaster	 reduction	 initiatives,	 2004,	 bls.	 41-43).	 Efnislegir	 þættir	 lýsa	 svæði	 	 sem	

viðkvæmu	 á	 þann	 hátt	 að	 þar	 er	 t.d.	 skipulagsleysi,	 þéttbýlt	 og	 byggingar	 lélegar.	

Efnahagslegir	 þættir	 lýsa	 fjárhagslegum	 auðlindum	 einstaklinga,	 hópa	 og	 samfélaga.	

Félagslegir	þættir	lýsa	velferð	einstaklinga,	hópa	og	samfélaga,	svo	sem	menntunarstigi,	

öryggi,	 aðgengi	 að	 grundvallarmannréttindum	 og	 góðum	 stjórnarháttum.	

Umhverfisþættirnir	 lýsa	 stöðu	 umhverfisins	 á	 ákveðnu	 svæði,	 t.d.	 hvort	 þar	 sé	 mikil	

mengun,	 aðgengi	 að	 hreinu	 vatni,	 frjór	 jarðvegur	 til	 ræktunar	 og	 nálægð	 að	 sjó	 svo	

eitthvað	sé	nefnt	(Living	with	risk:	A	global	review	of	disaster	reduction	initiatives,	2004,	

bls.	41-43;	Füssel,	2007;	Finan,	2016).	

Eyjasamfélög	 eru	 sérstaklega	 viðkvæm	 fyrir	 loftslagsbreytingum.	 Afleiðingar	

loftslagsbreytinga,	 eins	 og	 lýst	 er	 hér	 að	 ofan,	munu	 hafa	 slæm	 áhrif	 á	 lífsviðurværi,	

velferð	 og	 öryggi	 eyjasamfélaga.	 Á	 láglendum	 eyjum	 eins	 og	 Tuvalu	 og	 Kiribati	 er	

hreyfanleiki	 íbúanna	 partur	 af	 menningunni	 og	 er	 því	 viðkvæm	 staða	 þeirra	 ekki	

skilgreind	út	 frá	hugsanlegri	glötun	 lands	heldur	 frekar	út	 frá	því	að	flutningurinn	gæti	

sundrað	menningunni	og	þjóðarímynd	samfélagsins	(Lazrus,	2012).	

Eyjasamfélög	sem	eru	hluti	af	alþjóðlegum	þróunarsamtökum,	eins	og	t.d.	National	

Adaptation	Programmes	of	Action	(NAPA),	eru	að	mörgu	leyti	háð	samtökunum		þegar	

kemur	 að	 aðlögunaraðgerðum.	 Samtökin	 geta	 veitt	 tækifæri	 en	 geta	 einnig	 verið	

hamlandi.	 Menntun	 og	 reynsla	 samfélaganna	 til	 að	 framkvæma	 rannsóknir	 eru	

takmarkaðar	og	þeim	fylgir	strangur	tímarammi.	Einnig	þurfa	þjóðir	að	keppast	við	að	fá	

styrki	frá	samtökunum.	Sem	dæmi	má	nefna	að	Tuvalu	þurfti	sem	lítið	land,	með	aðeins	

11.000	íbúa,	að	keppa	við	mun	stærri	þróunarríki	eins	og	Bangladesh,	þar	sem	íbúar	eru	

rúmlega	150	milljónir,	um	Global	Environmental	Facility	sjóðinn	(Lazrus,	2012).	
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2.2.3 Seigla	og	aðlögun		

Hugtakið	 seigla	 (e.	 resilience)	 er	 talin	 vera	 andstæða	 viðkvæmrar	 stöðu	 þar	 sem	 það	

útskýrir	getu	heimila	eða	samfélaga	til	að	takast	á	við	álag	án	þess	að	breytingar	verði	á	

uppbyggingu	 þeirra	 eða	 virkni.	 Félagsleg	 og	 vistfræðileg	 seigla	 eru	 samvirkandi	 þættir	

sem	 efla	 hvor	 annan.	 Þessir	 þættir	 snúast	 um	 það	 hversu	 viðkvæm	 samfélög	 eru	

gagnvart	 álagi,	 eins	 og	 t.d.	 af	 völdum	 náttúruhamfara	 (Finan,	 2016;	 Adger,	 Hughes,	

Folke,	Carpenter	og	Rockström,	2005,	bls.	1037).	

Greining	á	seiglu	er	sú	nálgun	sem	leggur	áherslu	á	hæfileikann	til	að	geta	ráðið	við	

óvissu	og	óvæntar	uppákomur	á	meðan	kerfisbundnum	stöðugleika	er	viðhaldið.	Seigla	

snýst	um	það	að	læra	af	mistökum	og	getuna	til	þess	að	koma	sterkari	til	baka.	Mótun	

seiglu	felur	í	sér	uppbyggingu	á	stofnunum	og	mannauði,	þar	sem	skilyrðin	eru	að	geta	

tekið	á	móti,	lært	af	og	aðlagað	sig	að	breytingum	(Barnett,	2001,	bls.	7).	

Það	 er	 mikilvægt	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	 seigla	 er	 óaðskiljanleg	 þróun	 á	

aðlögunargetu.	Seigla	er	í	raun	lykillinn	að	því	að	fólk	geti	aðlagast	sem	hópur	eða	sem	

einstaklingar	 (Lazrus,	 2012).	 Aðlögun	 snýst	 um	 getu	 mannfólksins	 til	 að	 laga	 sig	 að	

breyttu	 félagslegu	 og	 náttúrulegu	 umhverfi,	 þ.e.	 hvaða	 ákvarðanir	 eru	 teknar	 til	 að	

bregðast	við	mögulegum	breytingum	í	framtíðinni	án	þess	að	verulegar	breytingar	verði	

á	 virkni	 samfélags,	 þróun	 sjálfsmyndar	 þess	 og	 að	 samfélagið	 eigi	möguleika	 á	 frekari	

uppbyggingu.	 Aðlögun	 hefur	 lengi	 verið	 notuð	 í	 mannfræðinni	 til	 þess	 að	 lýsa	

árangursríkum	 samskiptum	milli	 menningarhópa	 í	 staðbundnu	 umhverfi	 sem	 hluta	 af	

langvarandi	þróunarferli	og	hvernig	samfélög	hafa	náð	að	aðlaga	sig	umhverfinu	(Finan,	

2016).	

Hugtökin	 viðkvæm	 staða	 og	 seigla	 lýsa	 breytileika	 í	 aðlögunarferli	 (Finan,	 2016).	

Aðlögun	 getur	 verið	 fyrirfram	 ákveðin	 eða	 sjálfstætt	 viðbragð,	 allt	 eftir	 aðstæðum	og	

tímasetningu.	 Eyjasamfélög	hafa	 tilhneigingu	 til	 að	 vera	með	 sjálfstæð	 viðbrögð	 í	 takt	

við	hefðbundnar	venjur	og	út	frá	skynjun	íbúanna	á	hættum	og	viðkvæmri	stöðu.	Sem	

dæmi	 um	 viðbrögð	 má	 nefna	 skipulagða	 flutninga,	 gróðursetningu	 fenjaviðar	 og	

byggingu	sjóvarnargarða	(Lazrus,	2012).	Rannsóknir	Campbell	(2006)	hafa	sýnt	fram	á	að	

samkvæmt	hefðbundnum	venjum	hjá	 eyjasamfélögum	 í	 Kyrrahafinu	hafa	þau	 aðlagað	

sig	umhverfinu,	t.d.	með	varðveislu	og	geymslu	á	mat	og	með	athöfnum	sem	stuðla	að	
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samvinnu	 milli	 íbúa	 (Campbell,	 2006).	 Þetta	 eru	 dæmi	 um	 eflingu	 og	 bætta	

aðlögunargetu	eyjasamfélaganna.		

Eyjar	 og	 eyjasamfélög	 standa	 frammi	 fyrir	 mikilvægum	 áskorunum	 vegna	

loftslagsbreytinga.	 Samt	 sem	 áður	 eru	 þessar	 áskoranir	 ekki	 óyfirstíganlegar	 (Lazrus,	

2012).	 Seigla	 og	 aðlögun	 eru	mikilvægir	 þættir	 til	 að	 takast	 á	 við	 loftslagsbreytingar.	

Einnig	er	hægt	að	horfa	á	 seiglu	 í	 því	 ljósi	 að	breytingar	hafa	 tilhneigingu	 til	 að	 skapa	

tækifæri	til	að	gera	nýja	hluti,	til	nýsköpunar	og	til	þróunar	(Folke,	2006).	

	

2.2.4 Hreyfanleiki	

Með	 hugtakinu	 hreyfanleiki	 (e.	 mobility)	 er	 átt	 við	 að	 manneskjur	 séu	 á	 stöðugri	

hreyfingu.	Þá	er	ekki	aðeins	átt	við	fólkið	sjálft,	heldur	einnig	menningu,	hluti,	viðskipti,	

þjónustu,	sjúkdóma,	fjölmiðla,	myndir,	upplýsingar	og	hugmyndir	sem	dreifast	og	berast	

um	allan	heim.	Mannfræðingurinn	Arjun	Appadurai	kallar	þessa	hreyfingu	flæði	(e.flow)	

og	 segir	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 þetta	 sé	 heimur	 flæðis	 þá	 fylgi	 þessu	 flæði	 hindranir	 (e.	

disjunctures)	(Appadurai,	2000,	bls.	5).	

Hreyfanleiki	 þýðir	 miklu	 meira	 en	 bara	 hreyfing	 á	 milli	 svæða	 og	 getur	 táknað	

mismunandi	hluti	fyrir	mismunandi	fólk	í	hinum	ýmsu	félagslegu	aðstæðum.	Hann	kallar	

yfirleitt	fram	jákvæð	gildi;	með	hreyfanleika	á	einstaklingur	möguleika	á	að	færa	sig	úr	

stað	 og	 hefur	 frelsi	 til	 þess	 að	 flytja	 og	 breyta.	 Hreyfanleiki	 getur	 þó	 líka	 kallað	 fram	

neikvæð	 gildi,	 til	 dæmis	 þegar	 um	 er	 að	 ræða	 nauðungarflutninga	 sem	 geta	 verið	

tilkomnir	af	mörgum	ástæðum,	þar	á	meðal	þegar	fólk	neyðist	til	að	flytja	vegna	áhrifa	

sem	loftslagsbreytingar	hafa	á	landsvæði	þess	(Eriksen,	2016).	

Hreyfanleiki	er	ekki	einstakt	 fyrirbæri	nútímans.	 	Fornleifa-	og	sagnfræðigögn	sýna	

að	 hreyfanleiki	 hefur	 alltaf	 einkennt	 mannkynið.	 Í	 gegnum	 söguna	 hefur	 fólk	 ferðast	

langar	vegalengdir	og	tekið	þátt	 í	 flóknum	tengslum	þvermenningarlegra	samskipta	og	

skapað	þannig	tengsl	milli	landa.	Það	sem	er	öðruvísi	við	hreyfanleika	mannsins	í	dag	er	

að	hann	er	partur	af	hnattrænu	pólitísku	kerfi	þjóðríkja	(e.	nation-state).	Þjóðríki	setja	á	

og	stjórna	stærð	þverþjóðlegra	flutninga	og	vilja	helst	að	íbúar	séu	ekki	að	flytja	inn	eða	

út	úr	sínum	löndum	í	einhverjum	mæli.	Þróun	vegabréfa	og	annarra	ferðaskjala,	ásamt	

landamæraeftirliti,	 endurspeglar	 hvernig	 ríkisstjórnir	 skilgreina	 réttindi	 til	 hreyfanleika	

milli	afmarkaðra	svæða	(Eriksen,	2016).	



17	

Þó	að	saga	fólksflutninga	sé	gömul	hefur	heimurinn	í	dag	aldrei	verið	jafn	tengdur.	

Mannfólkið	er	mun	fjölmennara	en	áður	fyrr	og	hver	einasti	maður	hefur	fleiri	tengingar	

við	 umheiminn	 heldur	 en	 forverar	 hans	 höfðu.	 Þessar	 tengingar	 eru	 í	 gegnum	

upplýsingaflæði,	 samskipti,	 flutninga,	 ferðalög,	 pólitíska	 þátttöku,	 viðskipti,	

þróunaraðstoð	og	svo	mætti	lengi	telja	(Eriksen,	2016).	

Eyjasamfélög	 í	 Kyrrahafinu	 eru	 vön	 hreyfanleika.	 Íbúar	 eyjanna	 fara	 lengri	 og	

skemmri	 vegalengdir	 til	 þess	 að	 stunda	 vinnu,	 sækja	 menntun	 og	 læknisþjónustu,	

viðhalda	 fjölskyldutengslum	 o.fl.	 Einnig	 hafa	 flutningar	 verið	 algeng	 viðbrögð	

eyjasamfélaga	við	vistfræðilegum	erfiðleikum	(Lazrus,	2012).	

Eitt	 af	 því	 sem	 getur	 fylgt	 hreyfanleika	 eru	 peningasendingar	milli	 landa.	 Í	 byrjun	

áttunda	 áratugarins	 var	 áætlað	 að	meira	 en	þriðjungur	 íbúa	 	 á	 eyjaklasanum	Tuvalu	 í	

Kyrrahafi	 byggju	 erlendis.	 Flestir	 þeirra	 sem	 fluttu	 voru	 að	 vinna	 í	 fosfatsnámum	 á	

Kiribati	 eða	 sem	sjómenn.	 Í	dag	hefur	námunum	verið	 lokað	en	 sjómennska	er	ennþá	

vinsæl	 atvinnugrein	 fyrir	 unga	 menn.	 Sjómenn	 Tuvalu	 eru	 vanir	 að	 greiða	 verulegan	

hluta	 af	 tekjum	 sínum	 til	 fjölskyldna	 sinna,	 eða	 allt	 að	 70%	 af	 laununum.	

Greiðslusendingar	 Tuvalu	 sjómanna	 eru	 um	 17%	 af	 vergri	 landsframleiðslu.	

Greiðslusendingarnar	fara	aðallega	í	útgjöld	fjölskyldunnar	og	samfélagsverkefni	eins	og	

uppbyggingu	á	nýjum	kirkjum	eða	 skólum.	 Flutningur	 fjölskyldumeðlima	hefur	 yfirleitt	

jákvæð	áhrif,	bæði	vegna	greiðslusendinganna	og	þegar	fjölskyldumeðlimurinn	kemur	til	

baka	 þar	 sem	 þessir	 flutningar	 hafa	 í	 heildina	 litið	 eflt	 kunnáttu,	 reynslu	 og	 fjárhag	

fjölskyldunnar	(Mortreux	og	Barnett,	2009).	

Loftslagsbreytingar	ýta	undir	 flutning	fólks	milli	staða	en	þessir	 flutningar	eru	fyrst	

og	 fremst	 innan	 landamæra.	 Láglend	 eyjalönd	 eru	 þó	 undantekningar	 þar	 sem	 þau	

standa	 frammi	 fyrir	 algjörum	 og	 endanlegum	 flutningi	 sem	 vekur	 upp	 spurningar	 um	

ríkisborgararétt	 einstaklinganna,	 sjálfstæði	 eyjalandanna,	 sjálfsmynd	 samfélaganna	 og	

varðveislu	menningararfs	þeirra	(Lazrus,	2012).	
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3 Kiribati	og	Tuvalu	

3.1 Landfræðileg	staðsetning	og	íbúar		

Eyjalöndin	Kiribati	og	Tuvalu	eru	 staðsett	 í	 Kyrrahafinu	mitt	 á	milli	Ástralíu	og	Hawaii.	

Lýðveldið	Kiribati	er	fullvalda	ríki	í	Suður-Kyrrahafinu.	Því	tilheyra	33	láglendar	eyjar	sem	

samanstanda	 af	 800	 ferkílómetra	 landsvæði	 og	 dreifast	 um	 3.500.000	 ferkílómetra.	

Meðalbreidd	eyjanna	er	um	450	metrar	og	standa	þær	aðeins	þrjá	metra	yfir	sjávarmáli.	

Íbúar	Kiribati	eru	í	kringum	100.000	og	búa	flestir	þeirra,	eða	um	60.000,	í	höfuðborginni	

Tarawa	(Wyett,	2013).	Á	Kiribati	er	 lýðræði	þar	sem	kosið	er	 til	þings	og	eru	þar	 fjórir	

stjórnmálaflokkar.	Þar	ríkir	forsetaræði	og	er	forseti	landsins,	sem	fer	með	stjórnvaldið,	

kosinn	 á	 fjögurra	 ára	 fresti.	 Opinbert	 tungumál	 Kiribati	 er	 gilbertíska	 (e.	 Gilbertese)	

ásamt	ensku	og	gjaldmiðillinn	er	ástralskur	dollari		(Republic	of	Kiribati,	e.d.).		

Í	 um	 1.500	 kílómetra	 fjarlægð	 frá	 suðurhluta	 Kiribati	 er	 ríkið	 Tuvalu	 sem	

samanstendur	af	átta	 láglendum,	byggðum	eyjum	og	einni	óbyggilegri	eyju.	Landsvæði	

eyjaklasans	er	um	26	ferkílómetrar	og	búa	þar	um	10.000	manns.	Tuvalu	er	fullvalda	ríki,	

eitt	minnsta	sjálfstæða	ríki	heims,	sem	tilheyrir	breska	samveldinu.	Þjóðhöfðingi	þess	er	

Elísabet	II	Bretlandsdrottning	(Stratford,	Farbotko	og	Lazrus,	2013).	Landinu	er	stjórnað	

af	 landsstjóra	 sem	 er	 skipaður	 eftir	 meðmælum	 frá	 lýðræðislega	 kjörnum	

forsætisráðherra.	Á	þinginu	eru	fimmtán	sæti	sem	kosið	er	um	til	fjögurra	ára	í	senn	en	á	

Tuvalu	 eru	 engir	 formlegir	 stjórnmálaflokkar	 heldur	 einkennast	 stjórnmálin	 af	

ættarböndum	 og	 persónulegum	 samböndum.	 Opinbert	 tungumál	 Tuvalu	 er	 túvalúska	

(e.	 Tuvaluen)	 og	 enska.	 	 Á	 Tuvalu	 er	 notaður	 túvalúskur	 dollari	 og	 ástralskur	 dollari	

(Globalis,	2013).	

3.2 Nýlendutíminn	

Á	 nýlendutímanum	 voru	 Kiribati	 og	 Tuvalu	 eyjarnar	 sameinaðar	 og	 tilheyrðu	 þá	

nýlenduveldinu	 Bretlandi	 undir	 nafninu	 Gilbert	 og	 Ellice	 eyjar	 (e.	 Gilbert	 and	 Ellice	

Islands).	Frá	árinu	1892	voru	þær	undir	verndarsvæði	Breta	og	urðu	svo	bresk	nýlenda	

árið	 1916.	 Bretar	 gerðu	 tilkall	 til	 eyjanna	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 Þjóðverjar	myndu	
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eigna	sér	það	svæði	(Shlomowitz	og	Munro,	1992).	Að	mati	Breta	voru	ekki	mikil	auðæfi	

á	eyjunum	og	því	settust	þeir	hvorki	þar	að	né	stunduðu	viðskipti	 í	sama	mæli	og	þeir	

gerðu	í	öðrum	breskum	nýlendum	í	Kyrrahafinu	(Edwards,	2014).	

Árið	 1900	 fannst	 málmgrýti	 (fosfat)	 á	 nokkrum	 Gilbert	 eyjum	 (Kiribati)	 og	 þá	

aðallega	 á	 eyjunni	 Banaba	 þar	 sem	 bjuggu	 um	 500	 íbúar.	 Þessi	 fundur	 kallaði	 á	

gríðarlegan	 fosfatsnámurekstur	 á	eyjunni.	 Íbúar	Banaba	höfðu	 lítinn	áhuga	á	að	vinna	

þessa	 erfiðisvinnu	 og	 því	 þurftu	 Bretar	 að	 flytja	 inn	 verkamenn	 frá	 öðrum	 eyjum	

nýlendunnar.	Það	reyndist	þó	erfitt	því	eyjaskeggjar	nýlendunnar	höfðu	þá	þegar	margir	

aðgang	 að	 vinnu	 sem	 hentaði	 þeim	 betur,	 til	 að	 mynda	 við	 kókoshneturæktun,	 þótt	

vissulega	hafi	einhverjir	eyjaskeggjarnir	unnið	í	námunum.	Nýlenduherrarnir	 leituðu	þá	

að	vinnuafli	 í	öðrum	löndum	í	Asíu,	og	þá	aðallega	í	Kína.	Námureksturinn	hélt	áfram	í	

mörg	 ár	 sem	 leiddi	 til	 þess	 að	meirihluti	 landgæða	 Banaba	 eyðilagðist.	 Árið	 1942	 var	

búið	 að	 eyðileggja	 landið	 á	 eyjunni	 það	 mikið	 að	 erfitt	 var	 að	 búa	 þar	 lengur.	 Íbúar	

Banaba	neyddust	því	til	að	flytja	frá	eyjunni	og	finna	nýtt	landsvæði.	Þeir	kröfðust	þess	

að	fundið	yrði	landsvæði	á	Fiji	eyjum.	Bretar	lögðu	til	eyjuna	Rabi	á	Fiji	því	þar	var	gott	

land	 til	 kókoshneturæktunar.	 Íbúar	 Banaba	 vildu	 senda	 sinn	 eigin	 fulltrúa	 til	 þess	 að	

kanna	landsvæðið	á	Rabi	en	áður	en	til	þess	kom	hertóku	Japanir	Banaba.	Íbúar	Banaba	

sættu	illri	meðferð	Japana	sem	voru	með	eyjuna	undir	sinni	stjórn	í	þrjú	ár.	Þriðjungur	

íbúanna	lést	á	þessum	þremur	árum.	Árið	1945	tóku	Bretar	aftur	við	völdum	og	komust	

að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 ekki	 væri	 lengur	 hægt	 að	 búa	 á	 eyjunni.	 Íbúar	 Banaba,	 sem	

höfðu	 þá	 þegar	 þurft	 að	 þola	 erfið	 þrjú	 ár,	 samþykktu	 að	 flytja	 3.200	 km.	 til	 Rabi	

eyjarinnar	 í	Fiji	án	þess	þó	að	hafa	séð	 landsvæðið.	 Íbúarnir	endurskírðu	fjögur	þorp	á	

Rabi	eyjunni	eftir	gömlum	þorpum	á	Banaba	eyjunni	og	það	hjálpaði	þeim	að	aðlagast	

nýju	 heimkynnunum.	 Tveimur	 árum	 síðar	 fóru	 fulltrúar	 samfélagsins	 aftur	 til	 Banaba	

eyjarinnar	 og	 komust	 að	því	 að	 eyjan	 var	 ekki	 sú	 sama	og	hún	hafði	 áður	 verið.	Allar	

byggingar	og	heimili	höfðu	verið	rifin	niður	og	landsvæðið	eyðilagt.	Ákváðu	því	Banaba	

íbúar	 að	 halda	 kyrru	 fyrir	 á	 Rabi	 eyjunni	 en	 kröfðust	 þess	 að	 breska	 ríkið	 bætti	 þeim	

skaðann.	 Árið	 1977	 bauð	 Bretland	 Banaba	 íbúum	 tíu	 milljónir	 ástralskra	 dollara	 í	

skaðabætur	sem	þeir	samþykktu	(Edwards,	2014;	Shlomowitz	og	Munro,	1992).		

Eftir	 seinni	 heimstyrjöldina	 varð	 það	 stefna	 um	 allan	 heim	 að	 veita	 nýlendum	

sjálfstæði	(e.	decolonisation).	Ellice	eyjaskeggjar	sóttu	um	sjálfstæði	frá	Ellice	og	Gilbert	
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eyjunum	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 vernda	 sína	 menningarlegu	 sjálfsmynd	 því	 þeim	 fannst	

Gilbert	eyjarnar	 leggja	ofuráherslu	á	eigin	hagsmuni.	Haldin	var	þjóðaratkvæðagreiðsla	

um	 sjálfstæði	 Ellice	 eyja	og	 var	 tillagan	 samþykkt	með	94%	atkvæða.	Gilbert	 og	 Ellice	

eyjarnar	 voru	 svo	aðskildar	og	 fengu	 sjálfstæði	 árið	1976	 	undir	nöfnunum	Kiribati	 og	

Tuvalu	(Faanui,	1983;	Farbotko,	2010).		

	

3.3 Eyjasamfélagið	á	Kiribati	

Menningarleg	 gildi	 Kiribati	 hafa	 þróast	 og	 aðlagast	 út	 frá	 mörgum	 atburðum	 í	 sögu	

landsins,	eins	og	á	nýlendutímanum,	með	 trúboði	og	þegar	 landið	varð	 fullveldi.	Þrátt	

fyrir	 ýmis	 utanaðkomandi	 áhrif	 virðast	 íbúarnir	 viðhalda	 menningarlegum	 gildum	

samfélagsins.	Þeirra	helsta	lífsviðurværi	er	kókoshneturæktun	og	veiði.	Mikil	áhersla	er	

lögð	 á	 jöfnuð	 í	 samfélaginu	 og	 það	 að	 tilheyra	 stærri	 samfélagslegum	 hópum,	 líkt	 og	

kirkjunni	eða	þorpinu,	er	sett	í	forgang.	Flestir	íbúar	Kiribati	eru	mótmælendatrúar	eða	

kaþólskir.	Íbúarnir	aðhyllast	ennþá	trú	á	yfirnáttúrulega	hluti,	í	það	minnsta	að	einhverju	

leyti	en	það	fer	minna	fyrir	því	nú	en	áður	(Kuruppu,	2009).	

Íbúar	Kiribati	hafa	yfir	að	ráða	miklum	auðlindum	til	lands	og	sjávar	og	geta	því	verið	

sjálfbærir	 að	 stórum	 hluta.	 Samt	 sem	 áður	 vantar	 töluvert	 upp	 á	 að	 íbúar	 hafi	 næga	

vinnu,	menntun	og	hreint	 vatn.	Á	 flestum	eyjum	Kiribati	 er	 aðallega	 stunduð	 veiði	 og	

landbúnaður,	þ.e.	banana-	og	kókoshneturæktun	(Kuruppu,	2009).	Margir	íbúar	Kiribati	

vinna	 sem	 sjómenn	og	 senda	peninga	heim	 til	 fjölskyldna	 sinna.	Ætlast	 er	 til	 að	ungir	

menn	sjái	um	fjölskyldur	sínar	og	því	er	sjómennskan	hagstæðust	fyrir	þá.	Sjómenn	eru		

skyldugir	til	þess	að	senda	peninga	heim	til	fjölskyldna	sinna	en	þeir	ákveða	sjálfir	hversu	

háa	upphæð	þeir	senda	til	hvers	fjölskyldumeðlims.	Þeim	ber	einnig	skylda	til	að	senda	

peninga	til	 foreldra	sinna,	eiginkonu	og	mögulega	annarra	fjölskyldumeðlima	sem	hafa	

fjárfest	 í	 menntun	 þeirra.	 Á	 Kiribati	 tákna	 peningar	 ekki	 bara	 sjálfstæði	 fyrir	

einstaklingana	heldur	einnig	samfélagslega	ábyrgð	því	þeir	leggja	mikla	peninga	í	þorpið	

og	kirkjuna	(Borovnik,	2006).		

Í	grein	Kelly	Wyett,	Escaping	a	Rising	Tide:	Sea	Level	Rise	and	Migration	in	Kiribati,	

sem	kom	út	árið	2013,	kemur	fram	að	fólksfjöldi	Kiribati	hafði	vaxið	um	2,2%	frá	árinu	

2005.	Aftur	á	móti	býr	um	helmingur	íbúanna	á	Tarawa	eyju	þar	sem	höfuðborg	Kiribati	

er	og	þar	hafði	fólksfjölgun	verið	allt	að	4,4%.	Ástæðan	er	sú	að	íbúar	frá	mörgum	eyjum	
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Kiribati	flytja	til	eyjunnar	Tarawa	í	leit	að	vinnu	og	betra	lífsviðurværi	en	atvinnuleysi	er	

um	 30%	 í	 landinu.	 Sú	 atvinna	 sem	 er	 í	 boði	 krefst	 lítillar	 menntunar	 og	 einkennist	

atvinnulífið	 því	 af	 einsleitum	 störfum	 eins	 og	 bananarækt	 og	 sölu	 og	 vinnslu	 á	

þurrkuðum	kókoshnetum.	Aðeins	12%	af	íbúum	landsins	starfa	við	formlega	atvinnu	og	

starfa	 flestir	þeirra	hjá	hinu	opinbera.	Meðalárstekjur	 á	mann	á	Kiribati	 eru	um	1.650	

Bandaríkjadalir	sem	samsvara	um	172	þúsund	íslenskum	krónum	(Wyett,	2013).		

Fátækt	veldur	því	að	dánartíðni	barna	á	Kiribati	er	mjög	há.	Einnig	hafa	landfræðileg	

einangrun,	óstöðugleiki	 í	 landbúnaði,	 lítill	 grundvöllur	 til	 útflutnings	og	mikil	 þörf	 fyrir	

utanaðkomandi	þróunaraðstoð	mikil	áhrif	á	samfélagið	og	viðkvæma	stöðu	þess.	Eitt	af	

viðkvæmustu	svæðunum	á	Kiribati	fyrir	loftslagsbreytingum	er	eyjan	Betio	sem	staðsett	

er	við	suðurhluta	eyjunnar	Tarawa.	 Íbúaþéttleikinn	á	Betio	er	gríðarlegur,	 jafnvel	meiri	

en	 í	 Hong	 Kong,	 og	 þar	 af	 leiðandi	 er	 mikil	 mengun	 og	 aðstæður	 til	 hreinlætis	 mjög	

slæmar	(Wyett,	2014).		

Nýlendutíminn	 og	 innleiðing	 kristinnar	 trúar	 á	 Kiribati	 leiddi	 til	 töluverðrar	

upplausnar	 á	 menningarlegum	 hefðum	 sem	 fram	 að	 því	 höfðu	 snúist	 um	 sterk	

fjölskyldutengsl.	 Með	 tilkomu	 kristninnar	 mótuðust	 þó	 ný	 gildi	 hjá	 samfélaginu	 að	

einhverju	 leyti.	 En	 þrátt	 fyrir	 það	 byggist	 menning	 Kiribati	 á	 sterkum	 félagslegum	

skuldbindingum	 og	 siðareglum	 um	 jöfnuð	 til	 að	 tryggja	 velferð	 allra	 í	 samfélaginu	

(Borovnik,	2006).			

	

3.4 Eyjasamfélagið	á	Tuvalu	

Nafnið	Tuvalu	merkir	„átta	standa	saman”	(Stratford,	Farbotko	og	Lazrus,	2013,	bls.	67),	

en	 eyjarnar	 eru	 átta	 talsins.	 Sú	 merking	 stendur	 fyrir	 sameiningu	 þjóðarinnar	 og	 er	

einnig	 skírskotun	 í	 íbúa	 Tuvalu	 sjálfra,	 þeirra	 sjálfsmynd	 og	 það	 að	 tilheyra	 hóp	

(Stratford,	Farbotko	og	Lazrus,	2013,	bls.	67).	

Sameinuðu	þjóðirnar	 hafa	 flokkað	Tuvalu	 sem	vanþróað	 lágtekjuríki.	 Landið	 glímir	

við	 fólksfjölgun	 með	 þeim	 félagslegu	 vandamálum	 sem	 henni	 fylgja	 eins	 og		

íbúaþéttleika,	 breytinga	 á	 fólksflutningum	 og	 aukinni	 eftirspurn	 eftir	 þjónustu	 og	

atvinnu.	Flestir	búa	í	höfuðborginni,	Funafuti,	eða	um	6.000	manns.	Flestir	íbúar	Tuvalu	
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eru	mótmælendatrúar	en	þeir	eru	með	ríkisrekna	þjóðkirkju	(McCubbin,	Smit	og	Pearce,	

2015;	Farbotko,	2005).	

Það	 þrengir	 að	 efnahag	 Tuvalu	 vegna	 smæðar	 og	 fjarlægðar	 landsins	 frá	 öðrum	

löndum.	Landbúnaður	hefur	gengið	illa	í	landinu,	aðallega	vegna	þess	að	ekki	er	nægur	

jarðvegur	 til	 akuryrkju.	 Eitthvað	 er	 þó	 um	 kókoshneturæktun	 og	 ræktun	 á	 pulaka	

rótargrænmeti,	en	jafnvel	það	gengur	ekki	eins	vel	og	á	öðrum	Kyrrahafslöndum	og	því	

er	mikið	 flutt	 inn	 af	 dósamat.	 Um	 helmingur	 íbúa	 Tuvalu	 vinnur	 við	 fiskveiði	 og	 fara	

margir	ungir	menn	að	vinna	við	sjómennsku	til	að	geta	sent	fjölskyldum	sínum	peninga.	

Um	20%	af	þjóðartekjum	landsins	eru	greiðslusendingar.	Helstu	tekjur	ríkisins	koma	frá	

sölu	 á	 veiðileyfum	 og	 frá	 fjárframlögum	 úr	 sjóðnum	 Tuvalu	 Trust	 Fund,	 sem	 var	

stofnaður	árið	1987.	England,	Ástralía	og	Nýja-Sjáland	stofnuðu	þennan	sjóð	í	samvinnu	

við	 ríkisstjórn	 Tuvalu	 til	 að	 bæta	 fjárhagshalla	 þjóðarinnar,	 styrkja	 fjárhagsaðstoð	 og	

hjálpa	 Tuvalu	 að	 ná	 meira	 fjárhagslegu	 sjálfstæði	 (Connell,	 2003).	 Heimilistekjur	 og	

innlendar	 tekjur	 eru	 almennt	 lágar	 og	 aðgengi	 að	 tækni	 og	 uppbyggingu	 takmarkað	

(Mortreux	og	Barnett,	2009).	

Sandra	McCubbin,	Barry	 Smit	og	Tristan	Pearce	 (2015),	 eru	höfundar	 greinarinnar	

Where	 does	 climate	 fit?	 Vulnerability	 to	 climate	 change	 in	 the	 context	 of	 muliple	

stressors	 in	 Funafuti,	 Tuvalu.	 Í	 greininni	 kemur	 m.a.	 fram	 að	 vegna	 félagslegra	 og	

vistfræðilegra	vandamála	 í	Tuvalu	séu	allar	 líkur	á	því	að	vandamál	sem	fylgja	 í	kjölfar	

loftslagsbreytinga	eigi	eftir	að	verða	umfangsmeiri	með	tímanum.	Mataræði	íbúa	Tuvalu	

er	mjög	háð	sjávarútvegi	og	 landbúnaði	en	 langvarandi	þurrkatímabil	og	sterkir	vindar	

geta	valdið	því	að	uppskera	eyðileggst.	Einnig	getur	mikil	hækkun	sjávar	eyðilagt	garða	

og	uppskeru	(McCubbin,	Smit	og	Pearce,	2015).	

Heimilistekjur	 og	 innlendar	 tekjur	 eru	 almennt	 lágar	 og	 aðgengi	 að	 tækni	 og	

uppbyggingu	 takmörkuð	 (Mortreux	 og	 Barnett,	 2009).	 Regnvatn	 er	 aðaldrykkjarvatnið	

og	er	 af	 skornum	skammti	 vegna	þurrka.	 Tillögur	hafa	 verið	 gerðar	 að	aukinni	 söfnun	

regnvatns	en	kostnaður	við	það	krefst	utanaðkomandi	fjármagns	þar	sem	tekjur	ríkisins	

nægja	 ekki	 til	 að	 sinna	 því	 verkefni.	 Flestar	 eyjarnar	 hafa	 brunna	 en	 vatnið	 í	 þeim	 er	

yfirleitt	 mengað	 og	 sjaldan	 notað	 til	 drykkjar.	 Grunnvatn	 er	 aðeins	 notað	 í	 neyð	 á	

þurrkatímabilum	en	drykkja	þess	getur	leitt	til	sjúkdóma	(Kuruppu,	2009).	
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Þéttbýlið	er	mikið	í	landinu	og	litla	sem	enga	vinnu	að	fá	á	ytri	eyjum	Tuvalu.	Tuvalu	

er	að	miklu	leyti	án	pólitísks	ofbeldis	og	borin	er	virðing	fyrir	mannréttindum	(Farbotko	

og	Lazrus,	2012).		
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4 Hver	eru	viðbrögð	Kiribati	og	Tuvalu	við	loftslagsbreytingum?	

4.1 Viðbrögð	Kiribati
Árið	 2003	 ákváðu	 stjórnvöld	 Kiribati	 að	 setja	 á	 laggirnar	 samtökin	 Kiribati	 Adaptation	

Programme	(KAP).	Samtökin	hafa	verið	leiðandi	í	aðlögunaraðgerðum	í	landinu	og	hafa	

t.a.m.	bætt	vatnsbirgðir	 landsins,	byggt	sjóvarnargarða	til	að	vernda	strandlengjuna	og	

gróðursett	 fenjavið.	 Fenjaviður	 er	 mikilvægur	 fyrir	 viðgang	 fiskistofna,	 hann	 er	

heimkynni	þeirra,	en	auk	þess	virkar	fenjaviður	sem	vörn	gegn	sjávarflóðum,	tekur	í	sig	

næringarefni	 úr	 jarðveginum	 og	 dregur	 úr	 sjávarmengun.	 Með	 aðgerðum	 KAP	

samtakanna	 jókst	 þátttaka	 almennings	 og	 meðvitund	 um	 áhrif	 loftslagsbreytinga.	

Þjóðþing	 Kiribati	 setti	 á	 laggirnar	 nefnd	 um	 loftlagsbreytingar,	 Parliament	 Select	

Committee	on	Climate	Change	(PSCCC),	til	þess	að	efla	þekkingu	almennings	og	skilning	

á	 loftlagsbreytingum.	PSCCC	hefur	 tekið	 virkan	þátt	 í	 svæðisbundnum	og	 alþjóðlegum	

ráðstefnum	 um	 loftslagsbreytingar	 (Korauaba,	 2015;	World	 Bank,	 2014).	 	 Samkvæmt	

ríkisstjórn	 Kiribati	 er	 stefnumótun	 þeirra,	 sem	 gerð	 var	 til	 að	 kljást	 við	 afleiðingar	

loftslagsbreytinga,	 skjalfest	 í	 þróunaráætlun	 fyrir	 árin	 2012	 til	 2015	 (Korauaba,	 2015;	

Pala,	2014).	

Með	 innleiðingu	 Kiribati	 Adaptation	 Programme	 (KAP)	 árið	 2003	 fengu	 íbúar	

þekkingu	og	skilning	á	mörgum	aðferðum	sem	hægt	er	að	beita	til	að	aðlagast	breyttu	

umhverfi	 eyjalanda	 í	 Kyrrahafinu.	 Þessi	 þekking	 íbúa	 Kiribati	 hefur	 gert	 þeim	 kleift	 að	

deila	reynslu	sinni	með	alþjóðasamfélaginu	(Kuruppu	og	Liverman,	2011).		

Í	 maímánuði	 árið	 2015	 kom	 þáverandi	 forseti	 Kiribati,	 Anote	 Tong,	 fram	með	 þá	

yfirlýsingu	að	Kiribati	hefði	keypt	22	ferkílómetra	landssvæði	á	Fiji	eyjunum	fyrir	tæplega	

níu	milljónir	Bandaríkjadollara.	Landsvæðið	er	staðsett	á	Vanua	Levu,	næst	stærstu	eyju	

Fiji,	og	var	það	hugsað	sem	griðastaður	fyrir	fyrstu	 loftslagsflóttamenn	Kiribati.	Aftur	á	

móti	hefur	komið	fram	að	Tong	hafi	sagt	að	ríkisstjórn	Kiribati	hafi	ekki	ætlað	að	byggja	

það	 svæði	upp	heldur	 aðeins	hugsað	það	 sem	 fjárfestingu	 fyrir	 ríkið	 (Korauaba,	2015,	

bls.	233).	

Tong	 hefur	 verið	 gagnrýndur	 fyrir	 ýmsar	 áætlanir	 sínar	 sem	 virðast	 ekki	 standast	

nein	 rök	 (Korauaba,	 2015,	 bls.	 235),	 t.d.	 það	 að	 ætla	 að	 verja	 mörgum	milljörðum	 í	
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fljótandi	eyju	sem	átti	að	vera	svarið	við	hækkun	yfirborðs	sjávar.	Hugmyndir	Tongs	voru	

að	 flytja	 alla	 íbúa	 landsins	 á	 manngerða	 fljótandi	 eyju	 sem	 japanskir	 verkfræðingar	

vonast	til	að	byggja	á	næstu	áratugum	með	tækni	sem	enn	hefur	ekki	verið	fundin	upp	

(Dalton,	2015).	Tong	hefur	komið	með	þá	yfirlýsingu	í	fjölmiðlum	að	hann	vilji	að	íbúar	

Kiribati	 geti	 flutt	 af	 eyjunni	 með	 sæmd	 en	 ekki	 sem	 loftslagsflóttamenn	 (Korauaba,	

2015,	bls.	234).	Honum	hefur	þó	tekist	með	ummælum	sínum	að	koma	Kiribati	á	kortið	

og	þannig	 náð	 að	 varpa	 ljósi	 á	 vandamál	 landsins	 vegna	 loftslagsbreytinga	 (Korauaba,	

2015;	Pala,	2015). 	

Tvö	lönd,	Ástralía	og	Nýja-Sjáland,	hafa	verið	nefnd	sem	mögulegir	áfangastaðir	fyrir	

íbúa	 Kiribati.	 Bæði	 hafa	 þó	 neitað	 opinberlega	 þeirri	 hugmynd	 að	 taka	 á	 móti	

loftlagsflóttamönnum,	 en	 hafa	 sýnt	 vilja	 til	 að	 aðstoða	 á	 annan	 hátt.	 Árið	 2001	 voru	

samtökin	Pacific	Access	Category	 (PAC)	stofnuð	af	Tuvalu,	Fiji,	Kiribati,	Tonga	og	Nýja-

Sjálandi.	Samtökin	gerðu	samning	um	að	ár	hvert	geti	75	íbúar	Kiribati	og	Tuavalu	flutt	

til	Nýja-Sjálands	en	með	því	skilyrði	þó	að	tilboð	um	atvinnu	væri	til	staðar.	Einnig	hafa	

nýsjálensku	 samtökin	 Recognised	 Seasonal	 Employer	 (RSE)	 unnið	 að	 því	 að	 fá	

tímabundið	vinnuafl	 frá	Kiribati	og	Tuvalu	 til	þess	að	starfa	við	garðyrkju	og	vínrækt	á	

uppskerutímum.	Árið	2012	bjuggu	yfir	2000	Kiribati-búar	á	Nýja-Sjálandi.	Færa	má	rök	

fyrir	því	að	þetta	sé	hugsað	út	 frá	efnahagslegum	hagsmunum	Nýja-Sjálands	 frekar	en	

sem	 mannúðlegur	 flutningur	 fyrir	 íbúa	 Kiribati	 og	 Tuvalu.	 Nýja-Sjáland	 er	 því	 ekki	

endilega	 að	 taka	 tillit	 til	 vandamála	 tengdum	 loftslagsbreytingum	 á	 eyjalöndum	 í	

Kyrrahafinu	en	með	því	að	flokka	þetta	sem	loftslagsflóttamannaverkefni	fær	það	betri	

fjölmiðlaumfjöllun	(Gillard	og	Dyson,	e.d.;	Farbotko	og	Lazrus,	2012).			

Árið	 2013	 fóru	 tvö	mál	 fyrir	 hæstarétt	 á	 Nýja-Sjálandi	 þar	 sem	 deilt	 var	 um	 það	

hvort	 íbúar	 sem	 flutt	 höfðu	 frá	 Kiribati	 vegna	 loftlagsbreytinga	 fengju	 hæli	 sem	

flóttamenn	 á	 Nýja-Sjálandi.	 Málið	 þótti	 mjög	 mikilvægt	 á	 þessum	 tíma	 í	 ljósi	 áhrifa	

loftslagsbreytinga	á	 íbúa	Kiribati.	Málinu	var	samt	sem	áður	synjað	af	hæstarétti	Nýja-

Sjálands	á	þeim	grundvelli	að	kröfuhafi	félli	ekki	undir	hugtakið	flóttamaður	eins	og	það	

kemur	 fram	 í	 alþjóðlegum	 lögum	 og	 hæstiréttur	 gæti	 ekki	 breytt	 inntaki	

flóttamannasamningsins	(Thompson,	2015).		

Í	 rannsókn	 sem	Natasha	 Kuruppu	 og	Diana	 Liverman	 gerðu	 árið	 2011	 kom	meðal	

annars	 fram	 að	 með	 aukinni	 meðvitund	 samfélags	 Kiribati	 fyrir	 áhrifum	
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loftslagsbreytinga	 hefur	 meiri	 áhersla	 verið	 lögð	 á	 að	 afla	 frekari	 upplýsinga	 um	

ástandið.	 Til	 dæmis	 hafa	 loftslagsbreytingar	 verið	 færðar	 inn	 í	 námskrá	 grunnskóla	 í	

Kiribati.	 Árið	 2005	 var	 framleitt	 innlent	 fræðsluefni	 um	 Kiribati	 og	 loftslagsbreytingar	

sem	fjallaði	um	vísindi,	áhrif	loftslagsbreytinga	á	landið	og	nokkra	aðlögunarvalkosti.	Var	

fræðsluefnið	sýnt	í	mörgum	fundarhúsum	þorpanna	um	allt	landið.	Á	svipuðum	tíma	var	

útvarpsþáttur	 sendur	út	 á	 fimm	vikna	 fresti	 sem	 fjallaði	 um	 svipuð	mál	 auk	þess	 sem	

lögð	var	 áhersla	 á	 fyrirhugaðar	aðgerðir	KAP-samtakanna.	 Samt	 sem	áður	hafa	þessar	

aðgerðir	ekki	fjallað	nógu	mikið	um	mikilvægi	þess	að	samfélög	þurfi	að	gera	ráðstafanir	

áður	en	breytingarnar	eru	orðnar	óyfirstíganlegar,	eins	og	t.d.	að	nægur	aðgangur	sé	að	

hreinu	vatni	í	tæka	tíð	og	hvaða	undirbúning	þarf	að	vinna	fyrir	það.		Um	47%	íbúanna	

höfðu	áhyggjur	af	loftslagsbreytingum	og	þá	sérstaklega	hækkun	yfirborðs	sjávar	og	um	

33%	 íbúa	 voru	 óvissir	 um	 hvort	 þeir	 ættu	 að	 hafa	 áhyggjur	 eður	 ei	 (Kuruppu	 og	

Liverman,	 2011,	 bls.	 8).	 Aðrir	 íbúar,	 eða	 20%,	 höfðu	 engar	 áhyggjur	 af	

loftslagsbreytingum,	aðallega	vegna	trúar	þeirra	á	Guð.	Íbúarnir	sem	höfðu	áhyggjur	af	

loftslagsbreytingum	 var	 aðallega	 umhugað	 um	 hækkun	 yfirborðs	 sjávar	 út	 frá	 því	 að	

eyjan	 þeirra	 myndi	 sökkva	 og	 samfélag	 þeirra	 yrði	 landflótta	 (Kuruppu	 og	 Liverman,	

2011).		

	

4.2 Viðbrögð	Tuvalu	
Árið	2009		gáfu	Colette	Mortreux	og	Jon	Barnett	út	greinina	Climate	change,	migration	

and	 adaptation	 in	 Funafuti,	 Tuvalu.	 Greinin	 fjallar	 um	 þá	 algengu	 ályktun	 að	

loftslagsbreytingar	muni	valda	stórfelldum	flutningum	frá	Tuvalu.	Mortreux	og	Barnett	

(2009)	 tóku	 í	 heildina	 40	 hálfstöðluð	 viðtöl	 við	 28	 viðmælendur	 sem	 bjuggu	 í	

höfuðborginni	 Funafuti,	 og	 spurðu	 þá	 út	 í	 þeirra	 eigin	 reynslu	 og	 upplifun	 á	

loftslagsbreytingum.	Um	64%	viðmælendanna	voru	konur	þar	sem	flestir	karlarnir	voru	

að	vinna	erlendis	eða	 sem	sjómenn.	Rannsóknin	 leiddi	 í	 ljós	að	 flestir	 viðmælendurnir	

töldu	loftslagsbreytingar	ekki	vera	áhyggjuefni,	hvað	þá	að	það	væri	ástæða	til	þess	að	

flytja.	 Flestir	 sem	 sögðust	 vera	 að	 íhuga	 flutninga	 voru	 ekki	 að	 því	 vegna	

loftslagsbreytinga,	 þrátt	 fyrir	 umfjallanir	 í	 fjölmiðlum	 og	 fræðigreinum.	 Fram	 kom	 í	

rannsókninni	 að	 íbúar	 Funafuti	 höfðu	 ekki	 tekið	 eftir	 neinum	 athugaverðum	 eða	

óvenjulegum	umhverfisbreytingum.	Einnig	hafði	 trúin	á	Guð	mikið	að	 segja	hjá	 íbúum	
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Tuvalu	 þar	 sem	 meira	 en	 helmingur	 viðmælendanna	 taldi	 ekki	 stafa	 mikla	 hættu	 af	

loftslagsbreytingum	 því	 Guð	 hefði	 sterkt	 og	 gott	 samband	 við	 landið	 þeirra.	

Einkunnarorð	þjóðarinnar	eru	Tuvalu	mo	te	Atua	sem	þýðir	„Tuvalu	er	fyrir	Guð,	Guð	er	

fyrir	Tuvalu”	(Mortreux	og	Barnett,	2009,	bls.	109).	

Fyrir	 íbúa	 Tuvalu	 er	 heimilið	 og	 fjölskyldan	 stór	 partur	 af	 sjálfsmynd	 þeirra	 og	

meginástæða	 þess	 að	 íbúar	 Tuvalu	 vilja	 ekki	 yfirgefa	 eyjuna	 er	 tilfinningin	 að	 tilheyra	

hóp	 þar	 sem	 samfélagið	 er	 náið,	 fjölskyldutengsl	 eru	 mikil	 og	 menning	 íbúanna	

mikilvæg.	Í	grein	Mortreux	og	Barnett	(2009)	kemur	fram	að	mikilvægt	sé	að	átta	sig	á	

því	að	fólk	síar	upplýsingar	út	frá	margra	ára	reynslu,	athugunum	og	gildum	(Mortreaux	

og	 Barnett,	 2009,	 bls.	 111).	 Það	 bregst	 við	 á	 hátt	 sem	 endurspeglar	 mismunandi	

upplifanir	og	aðstæður.	Þetta	 ferli	 í	ákvarðanatöku	fólks	þarf	að	hafa	 í	huga	við	mat	á	

flutningum	fólks	vegna	loftslagsbreytinga.	Höfundar	vilja	meina	að	samkvæmt	rannsókn	

þeirra	 ætti	 að	 forðast	 flutninga	 hvað	 sem	 það	 kostar,	 þar	 sem	 þeir	 brjóti	 í	 bága	 við	

samfélagsleg	gildi	og	séu	brot	á	mannréttindum	(Mortreux	og	Barnett,	2009,	bls.	111).	

Auðvitað	eigi	íbúar	Tuvalu	þó	að	eiga	þess	kost	að	flytja	þó	það	væri	ekki	eina	lausnin	í	

boði	þegar	 talað	er	um	aðlögunaraðgerðir	á	Tuvalu	við	 loftslagsbreytingum	 (Mortreux	

og	Barnett,	2009).		

Niðurstöður	 Mortreux	 og	 Barnett	 (2009)	 eru	 svipaðar	 og	 niðurstöður	 McCubbin,	

Smit	 og	 Pearce	 (2015)	 þar	 sem	 rannsókn	 þeirra	 sýndi	 fram	 á	 að	 helstu	 áhyggjuefni	

viðmælendanna	tengdust	efnahag,	fæðuskorti	og	þrengslum	vegna	þéttbýlis	(McCubbin,	

Smit	 og	 Pearce,	 2015,	 bls.	 52).	 Íbúarnir	 settu	 þessi	 áhyggjuefni	 ofar	 áhyggjunum	 af	

loftslagsbreytingum.	 Þessar	 niðurstöður	 komu	 greinarhöfundum	 á	 óvart	 því	 almennt	

hafði	verið	talið	að		loftslagsbreytingar	og	hækkun	yfirborðs	sjávar	væru	helstu	valdar	að	

viðkvæmri	 stöðu	 á	 eyjum	 í	 Kyrrahafinu	 og	 þá	 sérstaklega	 Tuvalu.	 Helsta	 áhyggjuefni	

tengt	 loftslagsbreytingum	 var	 vatnsskortur	 en	 42%	 viðmælenda	 nefndu	 hann	

(McCubbin,	Smit	og	Pearce,	2015,	bls.	48).	Aðrir	þættir	sem	viðmælendur	nefndu	voru	

hækkun	 yfirborðs	 sjávar,	 strandrof,	 sterkir	 vindar,	 fellibyljir,	 hærra	 hitastig	 og	

ófyrirsjáanlegt	 veðurfar.	 Þessar	 loftslagsbreytingar	 hafa	 þó	 sjaldan	 bein	 áhrif	 á	

lífsviðurværi	íbúanna	(McCubbin,	Smit	og	Pearce,	2015).		

McCubbin,	 Smit	 og	 Pearce	 (2015)	 fjölluðu	 einnig	 um	það	 hvað	 íbúar	 höfuðborgar	

Tuvalu,	 Funafuti,	 höfðu	 gert	 til	 að	 aðlagast.	 Tóku	 höfundarnir	 fram	 að	 erfitt	 væri	 að	
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skilgreina	hvað	 fælist	 í	hugtakinu	aðlögun	og	það	gæti	verið	 flokkað	og	 túlkað	á	ýmsa	

vegu.	 Í	 grein	 sinni	 notuðust	 þeir	 við	 skilgreiningu	 á	 hugtakinu	 sem	 íbúar	 Tuvalu	 túlka	

sjálfir	 sem	 aðlögunarviðbrögð	 við	 breytingum	 á	 lífsviðurværi	 sínu	 vegna	

loftslagsbreytinga	(McCubbin,	Smit	og	Pearce,	2015,	bls.	44).	Mismunandi	aðferðir	voru	

notaðar	 til	 að	 leysa	 vandamál	 sem	 komu	 upp.	 Til	 að	mynda	 var	 dæmi	 tekið	 um	 það	

hvaða	viðbragðsáætlun	íbúarnir	settu	af	stað	til	að	kljást	við	vatnsskort.	Ein	aðferðin	var	

að	spara	sérstaklega	vatnið,	sem	þó	var	einungis	viðbragðsáætlun	til	bráðabirgða.	Auk	

þess	 söfnuðu	þeir	vatni	 í	 vatnstanka	sem	voru	 í	eign	samfélagsins.	McCubbin,	Smit	og	

Pearce	gagnrýndu	það	að	mörg	þessara	viðbragða	myndu	ekki	draga	úr	hinni	viðkvæmu	

stöðu	samfélagsins	því	þetta	væru	ekki	langtímalausnir.	

Aðlögunarviðbrögð	 geta	 líka	 skapað	 vandamál.	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 að	 yfirvöld	

ákváðu	að	hækka	verðið	á	matvælum	svo	það	kæmi	meiri	peningur	í	ríkiskassann.	Þetta	

skapaði	vandamál	hjá	fátækum	og	fjölmennum	fjölskyldum	(McCubbin,	Smit	og	Pearce,	

2015).			

Samfélagið	 í	 Tuvalu	 hefur	 sterk	 tengsl	 við	 umheiminn.	 Þrátt	 fyrir	 að	 íbúar	 Tuvalu	

virðist	ekki	hafa	miklar	áhyggjur	af	 loftslagsbreytingum	eru	þeir	duglegir	að	taka	þátt	 í	

umræðum	 um	 loftslagsbreytingar	 á	 alþjóðlegum	 vettvangi.	 Áhyggjur	 tengdar	

loftslagsbreytingum	 og	 hækkun	 yfirborðs	 sjávar	 hafa	 verið	 til	 umræðu	 í	 landinu	 í	 yfir	

tuttugu	 ár.	 Samfélög	 eyjanna	 og	 fjölskyldur	 þar	 ræða	 hvernig	 hægt	 er	 að	 viðhalda	

menningunni,	sjálfsmynd	og	réttinum	til	sjálfstjórnar	ef	eyjarnar	verða	óbyggilegar	einn	

daginn	(Farbotko	og	Lazrus,	2012).		

	

4.3 Samanburður	og	samhengi	

Kyrrahafseyjarnar	Kiribati	og	Tuvalu	verða	fyrir	sömu	áhrifum	frá	loftslagsbreytingum	og	

því	 er	 áhugavert	 að	 bera	 saman	 viðbrögð	 þeirra	 við	 þessari	 ógn.	 Það	 er	 margt	

sameiginlegt	 í	 samfélagsvitund	 íbúanna	 og	 sterkt	 í	 menningu	 beggja	 landa	 að	 standa	

saman	 sem	 einn	 stór	 hópur.	 Fjölskyldan,	 kirkjan	 og	 það	 að	 vera	 hluti	 af	

þorpsmenningunni	 skipar	 mjög	 stóran	 sess	 í	 báðum	 þessum	 löndum.	 Gott	 dæmi	 um	

þetta	 er	 hve	miklum	 fjárhæðum	 íbúar	 beggja	 landa	 verja	 í	 uppbyggingu	 á	 stofnunum	

samfélagsins.	 Einnig	merkir	 nafnið	 Tuvalu	 að	eyjarnar	 standi	 saman,	 sem	 sýnir	 hversu	

samheldið	landið	er	(Mortreux	og	Barnett,	2009,	bls.	109).	
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Trúin	spilar	stóran	þátt	í	menningu	íbúa	Kiribati	og	Tuvalu	og	hefur	hún	haft	áhrif	á	

viðbrögð	 íbúanna	 við	 loftslagsbreytingum.	 Margir	 íbúar	 Tuvalu	 segjast	 setja	 örlög	

landsins	í	hendur	Guðs	og	treysta	því	að	hann	verndi	landið	frá	því	að	sökkva	undir	sæ	

(Mortreux	 og	 Barnett,	 2009,	 bls.	 109).	 Þar	 af	 leiðandi	 er	 stór	 hluti	 íbúa	 Tuvalu	

áhyggjulaus	gagnvart	loftslagsbreytingum.		Það	sama	er	ekki	upp	á	teningnum	hjá	íbúum	

Kiribati	 því	 þar	 trúa	 einungis	 20%	 íbúanna	 því	 að	 Guð	 muni	 vernda	 landið	 þeirra	

(Mortreux	og	Barnett,	2009).	

Svo	virðist	sem	íbúar	Kiribati	séu	á	einhvern	hátt	meðvitaðri	um	hættuna	sem	stafar	

af	 loftslagsbreytingum	því	 þar	 í	 landi	 hafa	 verið	 stofnuð	 fjölmörg	 samtök,	 eins	 og	 t.d.	

KAP	 og	 PSCCC,	 sem	 einbeita	 sér	 að	 því	 að	 upplýsa	 almenning	 um	 áhrif	

loftslagsbreytinga.	Ríkisstjórn	Tuvalu	hefur	aftur	á	móti	ekki	lagt	eins	mikla	áherslu	á	að	

fræða	 almenning	 um	 hætturnar	 sem	 stafa	 af	 loftslagsbreytingum.	 Þar	 einblínir	 fólk	 á	

vandamál	dagsins	í	dag	en	síður	á	að	skoða	framtíðarlausnir	við	vandanum	sem	steðjar	

að.	Þeirra	aðaláhyggjuefni	eru	tengd	efnahag,	fæðuskorti	og	of	miklu	þéttbýli	frekar	en	

áhyggjum	af	loftslagsbreytingum.		

Tuvalu	 virðist	 vera	 meira	 áberandi	 en	 Kiribati	 á	 alþjóðavettvangi	 og	 er	 vitnað	 í	

ástand	 þeirra	 oftar	 á	 loftslagsráðstefnum	 og	 þá	 sem	 viðkvæmt	 ríki	 sem	 standi	

andspænis	 loftslagsbreytingum.	 Tuvalu	 virðist	 því	 oftar	 koma	 fram	 sem	 tákn	

umhverfissamtaka	 sem	 sönnun	 þess	 hvaða	 áhrif	 losun	 gróðurhúsalofttegunda	 hefur	 á	

jörðina.	Farbokto	og	Lazrus	(2012)	veltu	upp	þeirri	spurningu	hvort	íbúar	Tuvalu	hagnist	

á	 því	 að	 fá	 svona	 mikla	 fjölmiðlaumfjöllun	 sem	 ríki	 í	 viðkvæmri	 stöðu	 gagnvart	

loftslagsbreytingum	 sem	 önnur	 viðkvæm	 ríki,	 eins	 og	 Kiribati,	 fái	 ekki	 (Farbotko	 og	

Lazrus,	2012,	bls.	387).	Á	loftslagsráðstefnunni	Conference	of	Parties	 í	Kaupmannahöfn	

árið	2009	komu	íbúar	Tuvalu	fram	sem	fulltrúar	viðkvæms	ríkis	til	að	hvetja	til	þess	að	

skrifað	yrði	undir	samkomulag	um	að	hlýnun	jarðar	yrði	haldið	undir	1,5°C.	Á	sama	tíma	

fór	ríkisstjórn	Kiribati	aðra	og	nýja	leið	í	sömu	erindagjörðum.	Fulltrúar	hennar	gerðu	sér	

grein	fyrir	því	að	Ástralía	vildi	ekki	skrifa	undir	samkomulag	um	að	halda	hlýnun	jarðar	

undir	 1,5°C	 og	 gerðu	 því	 samning	 við	 forsætisráðherra	 Ástralíu	 þess	 efnis	 að	 landið	

myndi	veita	fjárframlög	til	aðlögunaraðgerða	fyrir	Kiribati.	Það	má	færa	rök	fyrir	því	að	

Tuvalu	 hafi	 ekki	 grætt	 jafn	 mikið	 á	 því	 að	 setja	 sig	 í	 viðkvæma	 stöðu	 gagnvart	

alþjóðasamfélaginu	því	 þeir	 náðu	ekki	 sama	árangri	 og	Kiribati.	 En	 á	hinn	bóginn	þarf	
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meira	 til	 en	 bara	 peninga	 svo	 að	 samfélög	 komist	 klakklaust	 undan	 áhrifum	

loftslagsbreytinga.	 Miðað	 við	 þessi	 rök	 er	 ekki	 endilega	 víst	 að	 Kiribati	 hafi	 spilað	

sterkasta	 leikinn,	 þó	 að	 fljótt	 á	 litið	 hafi	 landið	 komið	 út	 sem	 sterkari	 aðilinn.	 Því	má	

deila	 um	 það	 hvort	 lönd	 græði	 á	 því	 að	 setja	 sig	 í	 viðkvæma	 stöðu	 gagnvart	

alþjóðasamfélaginu	(Farbotko	og	Lazrus,	2012).		

Með	því	að	bera	saman	og	skoða	í	samhengi	viðbrögð	Tuvalu	og	Kiribati	við	áhrifum	

loftslagsbreytinga	má	 sjá	 að	 þjóðirnar	 bregðast	 ekki	 á	 sama	 hátt	 við	 ógninni	 sem	 að	

þeim	 og	 þeirra	 löndum	 steðjar.	 Í	 grein	 Mortreux	 og	 Barnett	 (2009)	 kemur	 fram	 að	

mikilvægt	 sé	 að	 átta	 sig	 á	 því	 að	 fólk	 síar	 út	 upplýsingar	 út	 frá	 margra	 ára	 reynslu,	

athugunum	 og	 gildum.	 Það	 bregst	 við	 á	 þann	 hátt	 sem	 endurspeglar	 mismunandi	

upplifanir	og	aðstæður.	Þetta	ferli	 í	ákvörðunatöku	fólks	þarf	að	hafa	 í	huga	við	mat	á	

flutningum	fólks	vegna	loftslagsbreytinga	(Mortreux	og	Barnett,	2009,	bls.	111).	
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5 Ímyndir	hverfandi	eyja	
Hreyfanleiki	 er	 mikilvægur	 í	 lífi	 íbúa	 Tuvalu	 og	 eru	 fólksflutningar	 og	 vörusendingar	

mikilvægur	 hluti	 af	 atvinnulífi	 þeirra.	 Það	 að	 flytja	 er	 viðurkenndur	 hluti	 af	

samfélagslegri	þátttöku	 til	 að	viðhalda	 tengslaneti	milli	 landa	og	 leið	 til	þess	að	mæta	

skyldum	og	 vilja	 fjölskyldunnar.	Með	því	 að	nota	 vöruflutninga	milli	 eyjanna,	 viðhalda	

félagslegum	tengslum	milli	þeirra	og	til	fjarlægra	landa	og	með	því	að	stunda	nám	eða	

vinnu	erlendis,	styrkja	þeir	hag	þjóðarinnar	(Farbotko	og	Lazrus,	2012).	

Í	 gegnum	 aldirnar	 hefur	 saga	 íbúa	 Tuvalu	 og	 Kiribati	 einkennst	 af	 miklum	

hreyfanleika.	Flutningar	eru	því	ekki	endilega	það	sem	gerir	 líf	þeirra	erfiðara	þar	sem	

flutningar	 eru	 hluti	 af	 þeirra	 daglega	 lífi,	 heldur	 það	 hvernig	 alþjóðasamfélagið	 stillir	

þeim	upp	sem	varnarlausum	loftslagsflóttamönnum	og	skaðar	þar	með	ímynd	þeirra.	 Í	

dag	búa	þúsundir	manna	 frá	Tuvalu	og	Kiribati	á	Nýja-Sjálandi.	Þangað	 fluttu	þeir	ekki	

vegna	hækkunar	sjávar	heldur	vegna	aukinna	 tengsla	milli	 landanna.	Þar	bjóðast	þeim	

einnig	betri	tækifæri	til	menntunar	og	vinnu	(Farbotko	og	Lazrus,	2012).		

Hverfandi	 eyjar	 og	 loftslagsflóttamenn	 eru	 hugtök	 sem	 oft	 eru	 notuð	 í	 almennri	

umræðu.	Þó	hefur	ekki	verið	rannsakað	nógu	mikið	hvað	þessi	hugtök	fela	í	raun	í	sér	út	

frá	 menningarlegum	 og	 pólitískum	 þáttum	 (Farbotko,	 2010).	 Þær	 þjóðir	 sem	 eru	

viðkvæmar	 fyrir	 loftslagsbreytingum	 laða	 að	 sér	 fjölmiðla	 og	 fræðimenn	 frá	 iðnríkjum	

heims.	Máluð	er	mynd	af	þeim	sem	fórnarlömbum	loftslagsbreytinga	en	einnig	er	litið	á	

þær	 sem	 sönnun	 þess	 hvaða	 áhrif	 loftslagsbreytingar	 hafa	 virkilega	 á	 samfélög.	

Fjölmiðlar	 birta	 myndir	 af	 fólkinu	 með	 vatnið	 allt	 í	 kringum	 sig	 og	 tala	 um	 það	 sem	

verðandi	 loftslagsflóttamenn.	 Aftur	 á	 móti	 fá	 þeir	 sem	 eru	 með	 stöðu	

loftslagsflóttamanna	 eða	 umhverfisflóttamanna	 ekki	 lögvernd	 líkt	 og	 pólitískir	

flóttamenn	 fá	 hjá	 Flóttamannastofnun	 Sameinuðu	 þjóðanna	 (UNHCR)	 (Farbotko	 og	

Lazrus,	2012).			

Raddir	 íbúa	 Tuvalu	og	 andlit	 eru	notuð	 í	 herferðir	 alþjóðlegra	 samtaka	 til	 þess	 að	

vekja	 athygli	 á	 vandamálinu	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 reyna	 að	 persónugera	 áhrif	
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loftslagsbreytinga.	 Hafa	 þarf	 hugfast	 að	 alþjóðleg	 samtök	 eru	 ekki	 endilega	 að	 setja	

hagsmuni	 íbúa	 Tuvalu	 í	 forgang	 þegar	 þau	 nota	 andlit	 þeirra	 til	 að	 vekja	 athygli	 á	

málstað	 sínum	 heldur	 eru	 þau	 mögulega	 að	 nota	 íbúana	 sem	 sönnun	 þess	 að		

loftslagsbreytingar	séu	raunverulegt	vandamál.	Umhverfissamtök	eru	aðallega	að	vekja	

athygli	 á	 að	 draga	 þurfi	 úr	 losun	 koltvísýrings	 frekar	 en	 hagsmunum	 Tuvalu.	

Aðgerðarsinnar	frá	Tuvalu	sem	vinna	fyrir	alþjóðleg	umhverfissamtök	reyna	að	finna	leið	

til	að	flétta	áhyggjur	íbúa	Tuvalu		inn	í	orðræðu	alþjóðlegra	umhverfissamtaka	(Farbotko	

og	Lazrus,	2012;	Mortreux	og	Barnett,	2009).		

Frönsk	umhverfissamtök,	Alofa	Tuvalu,	hafa	aðra	nálgun	á	það	hvernig	íbúar	Tuvalu	

eru	notaðir	 sem	sönnunargögn	 fyrir	 loftslagsbreytingum.	Samkvæmt	 samtökunum	eru	

Tuvalu	 íbúar	 staðsettir	 nær	náttúrunni	og	þeir	 settir	 í	 rómantískan	hetjubúning	 (Alofa	

Tuvalu,	e.d.).	Þau	vilja	umbreyta	eyjunum	með	100%	endurnýjanlegum	orkugjöfum	og	

nota	 Tuvalu	 íbúa	 sem	 fyrirmynd	 fyrir	 heiminn	 til	 þess	 að	 minnka	 neysluhyggjuna.	

Samkvæmt	Farbotko	og	Lazrus	(2012)	er	til	þess	ætlast	af	íbúum	Tuvalu	að	þeir	minnki	

orkunotkun	og	útblástur	og	þeir	 í	 raun	 látnir	spila	hlutverk	sem	var	aldrei	ætlunarverk	

íbúanna	 sjálfra.	 Þessar	 aðgerðir	 einar	 sér	 myndu	 aldrei	 stemma	 stigu	 við	

kolefnislosuninni	í	hinum	ríkari	hluta	heimsins	(Farbotko	og	Lazrus,	2012).	

Mannfræðingurinn	 Epeli	 Hau’ofa	 (1994)	 er	 ættaður	 frá	 Tonga	 og	 Fiji	 og	 hefur	

áhyggjur	 af	 niðurlægjandi	 orðræðu	 um	 eyjalönd	 í	 Kyrrahafinu.	 Í	 greininni	Our	 Sea	 of	

Islands	 ræðir	 hann	 um	 það	 hvernig	 orðræðan	 um	 eyjalöndin	 í	 Kyrrahafinu	 í	 mörgum	

nýrri	 fræðigreinum	 er	 lítillækkandi	 fyrir	 þjóðirnar.	 Í	 mörgum	 fræðigreinum	 er	

eyjalöndunum	lýst	sem	of	litlum	þjóðum	með	fátæklegar	auðlindir	sem	séu	einangraðar	

frá	 þungamiðju	 efnahagslegs	 hagvaxtar	 og	 íbúar	 eyjalandanna	 þurfi	 að	 treysta	 á	 ríku	

þjóðirnar	 (Hau’ofa,	 1993,	 bls.	 3).	 Einn	 þeirra	 fræðimanna	 sem	 taka	 undir	 orðræðuna	

sem	Hau‘ofa	gagnrýnir	er	 John	Connell,	prófessor	 í	 landafræði	við	Háskólann	 í	Sidney.	

Hann	hefur	gert	margar	rannsóknir	á	eyjalöndum	í	Kyrrahafinu,	þar	með	talið	Tuvalu.	Í	

greininni	Population,	migration,	and	problems	of	atoll	development	in	the	South	Pacific	

(1986)		gaf	lýsing	hans	á	Tuvalu	til	kynna	að	eyjarnar	ættu	ekki	góðar	auðlindir	og	þar	af	

leiðandi	 væru	ekki	mikil	 tækifæri	 til	 þróunar.	Hann	 talaði	 um	að	eyjarnar	 byðu	 í	 raun	

ekki	upp	á	neitt	annað	en	nauðþurftir	og	gætu	því	ekki	orðið	nútímavæddar	 (Connell,	

1986).	 	 Í	 grein	 sem	Connell	 skrifaði	 árið	2003,	Losing	ground?	Tuvalu,	 the	greenhouse	
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effect	 and	 the	 garbage	 can,	 segir	 hann	 að	 hugtökin	 loftslagsbreytingar	 og	

umhverfislegar	áhættur	séu	of	vísindaleg	hugtök	til	þess	að	 íbúar	Tuvalu	hafi	getu	eða	

forsendur	til	að	taka	þátt	í		fræðilegum	umræðum	um	þau	(Connell,	2003,	bls.	103).		

Í	grein	Farbotko	(2010)	Wishful	sinking:	Disappearing	islands,	climate	refugees	and	

cosmopolitan	 experimentation,	 kemur	 hún	 með	 dæmi	 frá	 umhverfissinnanum	 Mark	

Lynas	 þar	 sem	 hann	 fjallar	 um	 Tuvalu,	 að	 hennar	 mati,	 á	 mjög	 öfgafullan	 hátt	 í	

fjölmiðlum.	Hann	birtir	mynd	af	tveimur	mönnum	og	barni	í	Funafuti	sem	standa	í	vatni	

upp	 að	 hnjám	og	 er	 annar	maðurinn	 er	 að	 grilla.	Myndatexti	 segir:	 „Nú	 standa	 sumir	

íbúar	 Tuvalu	 með	 blauta	 fætur	 í	 sex	 mánuði	 ársins	 vegna	 breytinga	 á	 sjávarföllum”	

(Farbotko,	 2010,	 bls	 56.).	 Þetta	 er	mjög	 sjónrænt	 og	 gefur	 sterklega	 til	 kynna	 að	 fólk	

upplifi	flóð	í	marga	mánuði	á	ári	í	Tuvalu.	UNESCO	birti	þessa	mynd	einnig	á	vefsíðu	sinni	

og	 jók	 þar	 með	 trúverðugleika	 þessarar	 túlkunar	 í	 hugum	margra	 lesenda	 (Farbotko,	

2010,	bls.	 56).	Þetta	er	 samt	 sem	áður	verulega	ýkt	útgáfa	af	 aðstæðunum	 í	 Tuvalu.	 Í	

rauninni	standa	flóðin	yfir	 í	aðeins	tvo	til	þrjá	mánuði	ársins	og	einungis	nokkra	daga	 í	

hvert	sinn.	En	myndin	sem	Mark	Lynas	birti	undir	þessari	yfirskrift	gefur	til	kynna	að	að	

þetta	sé	daglegt	brauð	fyrir	íbúa	Tuvalu	(Farbotko,	2010).		

Með	þessari	pólitísku	umfjöllun	um	áhrif	loftslagsbreytinga	á	eyjalönd	í	Kyrrahafinu	

er	 verið	 að	 endurskapa	 ímynd	 þeirra,	 og	 oft	 í	 andstöðu	 við	 ímynd	 íbúanna	 sjálfra.	

Birtingarmyndir	 Kiribati	 og	 Tuvalu	 eru	 oft	 þannig	 að	 eyjarnar	 	 eru	 eins	 konar	

tilraunastofur	 fyrir	 hnattrænar	 loftslagsbreytingar.	 Þannig	 eru	 það	 ekki	 endilega	

flutningarnir	 sjálfir	 sem	 eru	 vandamál	 fyrir	 íbúa	 Kiribati	 og	 Tuvalu,	 heldur	 er	 það	

orðræðan	 um	 flutningana	 sem	 hefur	 skapast	 í	 vestrænum	 fræðum	 og	 fjölmiðlum	

(Farbotko,	2010).	Best	 væri	 að	 fylgja	 fordæmi	Farbotko	og	 Lazrus	 (2012)	þar	 sem	þau	

setja	 sjónarmið	 eyjaskeggjanna	 sjálfra	 í	 forgang	 til	 að	 breyta	 orðræðunni	 um	hækkun	

sjávar	 og	 tengslin	 við	 fólksflutninga.	 Einnig	 getur	 skipt	 miklu	 máli	 að	 rannsaka	 aðrar	

leiðir	til	þess	að	skilja	hvernig	áhrif	hækkun	sjávar	hefur	á	lítil	eyjalönd	líkt	og	Tuvalu	og	

Kiribati.	Mikilvægt	 er	 að	 átta	 sig	 á	 því	 að	 ekki	 er	 hægt	 að	 takast	 á	 við	 vandamál	 sem	

fylgja	 loftslagsbreytingum	 á	 litlum	 eyjalöndum	 með	 því	 að	 notast	 aðeins	 við	

loftslagsflóttamannastefnur	sem	skrifaðar	eru	á	Vesturlöndum	af	hinum	ýmsu	nefndum	

og	 ráðum	 sem	 eru	 í	 mikilli	 fjarlægð	 frá	 þessum	 löndum.	 Mikilvægt	 er	 að	

aðlögunaraðferðir	séu	skilgreindar	út	frá	þeim	takmörkunum	og	hindrunum	sem	felast	í	
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landamærum.	 Sjálfsmynd	 íbúa	 Tuvalu	 og	 Kiribati	 er	 að	 hluta	 til	 mynduð	 út	 frá	

hreyfanleika	sem	aðeins	er	hægt	að	læra	um	og	skilja	með	því	að	taka	þátt	í	daglegu	lífi	

þeirra	eða	a.m.k.	sjá	hlutina	frá	þeirra	sjónarhóli.	 	Fræðimenn	þurfa	að	skilja	umhverfi,	

samfélag	 og	 pólitík	 innfæddra	 og	 taka	 þekkingu	 og	 skilning	 þeirra	 á	 flutningum	 og	

hreyfanleika	inn	í	myndina	(Farbotko	og	Lazrus,	2012,	bls.	388).		
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6 Lokaorð	
Markmið	þessarar	ritgerðar	var	að	leita	svara	við	því	hvaða	áhrif	loftslagsbreytingar	hafa	

á	 samfélög	 og	 menningu	 Kyrrahafseyjanna	 Tuvalu	 og	 Kiribati.	 Til	 þess	 voru	 viðbrögð	

eyjasamfélaganna	 við	 áhrifum	 loftslagsbreytinga	 skoðuð	 og	 borin	 saman	 í	 ljósi	

mannfræðilegra	 kenninga.	 Einnig	 var	 ímynd	 þessara	 eyjasamfélaga	 skoðuð	 út	 frá	

orðræðu	alþjóðasamfélagsins	um	loftslagsflóttamenn.	

Ljóst	 er	 að	 viðbrögð	eyjanna	 við	 loftslagsbreytingum	eru	 töluvert	ólík	og	má	 færa	

rök	fyrir	því	að	grunnstoðir	samfélaganna	hafi	þar	mikil	áhrif.	Til	að	mynda	er	stjórnarfar	

Kiribati	 þess	 eðlis	 að	 það	 ýtir	 undir	 fræðslu	 til	 almennings	 á	 þann	 hátt	 að	 hann	 er	

meðvitaðri	um	hættuna	sem	stafar	af	loftslagsbreytingum.	Á	hinn	bóginn	hefur	Tuvalu,	

þar	 sem	 þing	 landsins	 samanstendur	 af	 aðeins	 fimmtán	 sætum	 og	 stjórnmálin	

einkennast	af	ættarböndum,	ekki	sinnt	 fræðslustarfsemi	almennings	 jafn	vel	og	skyldi.	

Tuvalu	virðist	aðeins	bregðast	við	vandamálunum	með	skammtímalausnum.	

Þrátt	 fyrir	 fátækt	 er	 mikill	 jöfnuður	 í	 báðum	 þessum	 löndum.	 Ástæðan	 er	 mikil	

samfélagsleg	meðvitund	 íbúanna.	Það	er	svo	sterkt	 í	menningunni	hjá	þessum	þjóðum	

að	 standa	 saman	 sem	einn	hópur	og	 í	 báðum	 löndum	 leggja	 íbúarnir	mikið	 á	 sig	 fyrir	

uppbyggingu	 stofnana	 í	 samfélögunum.	Hreyfanleiki	 hefur	 einkennt	 lifnaðarhætti	 íbúa	

beggja	landanna	og	þrátt	fyrir	mikla	flutninga	fólks	til	annarra	landa	í	 leit	að	menntun,	

atvinnu	og	slíku,	hafa	þau	náð	að	viðhalda	menningu	sinni.	

Seigla	 einkennir	 menningu	 Kiribati	 og	 Tuvalu	 og	 hefur	 svo	 verið	 allt	 frá	

nýlendutímanum.	 Þessi	 seigla	 sýndi	 sig	 þá	 þegar	 löndin	 stóðu	 fast	 á	 sínu	 og	 kröfðust	

réttlætis	 þegar	 þeim	 fannst	 á	 þeim	 brotið.	 Það	 að	 neita	 að	 vinna	 í	 fosfatsnámum	

nýlenduherranna	og	svo	í	framhaldinu,	þegar	landsvæði	þeirra	hafði	verið	eyðilagt	eftir	

námureksturinn,	að	krefjast	nýs	landsvæðis	og	skaðabóta,	er	dæmi	sem	sýnir	greinilega	

að	það	er	 seigla	 í	menningu	þeirra.	Þetta	baráttueðli	 sýndi	Kiribati	einnig	á	 fundi	með	

forsætisráðherra	 Ástralíu	 þegar	 íbúar	 Kiribati	 kröfðust	 fjárhagsstyrks	 frá	 Áströlum	 á	

þeim	 forsendum	 að	 Ástralía	 vildi	 ekki	 skrifa	 undir	 samkomulag	 um	 að	 halda	 hlýnun	

jarðar	undir	1,5°C.		Tel	ég	að	þennan	styrk	til	að	semja	við	aðrar	þjóðir	hafi	íbúar	Kiribati	

fengið	vegna	mikillar	fræðslu	um	áhrif	loftslagsbreytinga	heima	fyrir.	Þessi	fræðsla	gerir	



36	

þá	meðvitaða	um	þá	 staðreynd	að	 alþjóðasamfélagið,	 ekki	 síst	 hin	 iðnvæddu	 ríki	 sem	

spúa	hlutfallslega	mestu	af	gróðurhúsalofttegundum	út	 í	andrúmsloftið,	sé	ábyrgt	 fyrir	

þessu	gríðarlega	stóra	vandamáli	sem	heimurinn	stendur	frammi	fyrir	og	bitnar	harðast	

á	fátækari	ríkjum	heims.	

Eins	og	 fram	hefur	 komið	 virðist	 alþjóðasamfélagið	 vilja	 aðstoða	 lönd	 í	 viðkvæmri	

stöðu	gagnvart	loftslagsbreytingum	en	að	sama	skapi	þá	er	ímynd	landanna	afbökuð	að	

einhverju	 leyti	 og	 oft	 gegn	 vilja	 íbúanna.	 Orðræðan	 fer	 oft	 í	 þá	 átt	 að	 talað	 er	 um	

loftslagsflóttamenn	 og	 íbúar	 eyjanna	 látnir	 leika	 hlutverk	 sem	 var	 aldrei	 ætlunarverk	

þeirra.	Þetta	kom	skýrt	 fram	þegar	Alofa	Tuvalu	samtökin	ætluðu	að	umbreyta	Tuvalu	

með	100%	endurnýjanlegum	orkugjöfum.	Áttu	þessar	aðgerðir	samtakanna	að	sýna	íbúa	

Tuvalu	 sem	 fyrirmyndarsamfélag	 í	 heimi	 neysluhyggjunnar.	 Orðræðan	 í	 kringum	

aðgerðirnar	býr	til	ímynd	gagnvart	umheiminum	af	fórnarlömbum	sem	geta	ekki	hjálpað	

sér	sjálf.	Í	flestum	tilfellum	er	það	þó	ekki	raunin	að	íbúar	ríkja	eins	og	Tuvalu	og	Kiribati	

séu	hjálparvana	og	ófærir	um	að	skilja	hvað	eigi	sér	stað	þegar	 loftslagsbreytingar	eru	

annars	vegar.	

Áhyggjuefni	 mitt	 varðandi	 þessi	 mál	 er	 ímyndin	 sem	 heimurinn	 hefur	 af	 þessum	

þjóðum,	þ.e.a.s.	að	þær	séu	að	biðja	um	hjálp	frá	alþjóðasamfélaginu	þegar	raunin	er	sú	

að	þær	hafa	í	gegnum	árin,	og	jafnvel	aldir,	bjargað	sér	sjálfar.	

Þetta	stóra	vandamál,	loftslagsbreytingar,	er	ekki	einkamál	Kyrrahafseyjanna	heldur	

sameiginlegt	 vandamál	 alls	 heimsins.	 Þótt	 þessar	 eyjar	 séu	 teknar	 fyrir	 sérstaklega	 í	

þessari	 ritgerð	 þá	 er	 gífurlega	 mikill	 fjöldi	 fólks	 í	 svipuðum	 aðstæðum	 alls	 staðar	 í	

heiminum.	Kiribati	og	Tuvalu	eru	ekki	einangruð	fyrirbæri.	

Lærdómurinn	sem	ég	dreg	af	þeim	rannsóknum	sem	ritgerðin	byggist	á	er	sá	að	ég	

átta	mig	betur	 á	því	hve	 slæm	áhrif	orðræða	Vesturlanda,	þ.m.t.	 vísindamanna,	 getur	

haft	á	ímynd	eyjanna	og	ég	velti	fyrir	mér	hvort	orðræðan	geti	dregið	úr	þeirri	seiglu	og	

sjálfsöryggi	 sem	hefur	 fylgt	þessum	þjóðum	um	aldir.	Eins	og	ég	nefndi	hér	 fyrir	ofan,	

hafa	Kiribati	og	Tuvalu	ekki	 sætt	 sig	 við	 ímynd	hins	hjálparvana	og	 fátæka,	 fáfróða	og	

umkomulausa,	sem	komin	eru	upp	á	hjálp	frá	ríku	löndunum	í	vestri.	Þau	hafa	ekki	látið	

bugast	 nema	 að	mjög	 takmörkuðu	 leyti	 og	 færa	má	 rök	 fyrir	 því	 að	 þessar	 þjóðir	 búi	

báðar	enn	yfir	töluverðri	seiglu	og	því	eiga	samfélög	þeirra	möguleika	á	að	 lifa	af	áhrif	

loftslagsbreytinga.	
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Skilningur	minn	hefur	dýpkað	eftir	að	hafa	legið	yfir	öllum	þeim	heimildum	sem	ég	

hef	 komist	 yfir	 um	 Kiribati	 og	 Tuvalu.	 Áhugavert	 væri	 þó	 að	 sjá	 fleiri	 rannsóknir	 um	

samfélög	og	menningu	þessara	 landa.	Því	svo	virðist	sem	að	samfélögin	hafi	ekki	verið	

rannsökuð	 fyrr	en	vá	 loftslagsbreytinga	 fór	að	 steðja	að	þeim.	Það	vantar	meiri	 rýni	á	

uppbyggingu	samfélaganna	í	t.d.	jafnréttismálum,	menntun	og	stjórnarfari.	Eins	hefði	ég	

viljað	sjá	rannsóknir	á	upplifun	íbúa	Kiribati	og	Tuvalu	sem	höfðu	nú	þegar	flutt	til	Nýja	

Sjálands,	 því	 eins	 og	 kom	 fram	 í	 ritgerðinni	 bjuggu	 2.000	 Kiribati	 íbúar	 í	 Nýja-Sjálandi	

árið	 2012.	 Hvernig	 aðlöguðust	 þeir	 og	 hvernig	 héldust	 þverþjóðleg	 tengsl	milli	 þeirra	

sem	höfðu	flutt	við	þá	fjölskyldumeðlimi	sem	urðu	eftir	í	Kiribati	og	Tuvalu?	Það	myndi	

veita	skýrari	mynd	á	það	hver	upplifun	íbúa	eyjanna	væri	að	búa	í	öðrum	löndum.		
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