
IlrAskan Ommr)nniskor paflyld i en varmare vtirld
dr en bok som man helst vill slippa lasa. Shora
Esmailians reportagebok dr dod< alltfor viktig
fdr att man sl(a Hgga den it sidan.

ur Askdn handlar
om klimatflyktingar.

Det ar ett begrepp som blir allt
vanligare, men Shora Esmailian
konstaterar tort att dessa flYk_
tingar ar €n grupp som rent
juddiskt inte existerar. De faller
nemhgen utanfor defi nitionen
i FN:s flyktingkolvention,
cenevekonventronen. frAn 195r,
De skiil fdr flykt som omfattas
av konventionen er f6rf6ljelse
pa grund av etnicitet, religion,
nationalitet eller politisk esikt
Dessutom ar "flYkting" ettbe-
grepp som bara gallei melldn
stater, inte inom en stat.

Det betyder att nar en femte-
del av Pakistans Yta stdlls under
vatten av monsunr€gnen, vilket
hande sommaren 2olo, si Ar
de drabbade rent juridiskt
inte flyktingar.

sHonaEsir^rlrA rapporterar
fran Pakrstan, Egypten och
Kenya. Tre hnder som Pe olika
satt ar exponerade for klimat-
ftjrendringa r och dar d€t flnns
miinniskor som tvingats Pe
flykt fren omstandighetei de
inte lengre kan re dver. De tre
exemplen belyser hur klimat-

fdrAndringar direkt eller in-
direkt kan skapa menga olika
sorters problem som tvingar
menniskor pe flykt.

Den gemensamma namnaren
ar sirbarheten. shora Esmailian
visar med stor tydlighet att det
genomgeende er samhellets
svagaste och mest utsatta som
dnbbas hardast av klimatf6r-
andringarna. Det handlar om
brist pe resiiience, motstinds'
kraft. om man lever pa margi
nalen, klarai man inte det
ytterligare tryck som kommer
i samband med klimatf6rend-
ringar. Darfdr drabbas fler,
dddas fler och fler fiirdivs ner
stormar dlar in 6vel till exem-
pel Bangladesh, jamfdrt med
ner motsvarande stormar
drabbar USA eller andra rikare
lander.
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handlar om ett antal
manniskodden. Shora Esmai-
lian skriver intima och djuPt
berdrande portrdtt av kvinnor
pe flykt som hontraffar och
spendeiar tid tillsamrnans med.

Boken vlxlar mellan de nar-
gangna portretten och resone_
rande politiska perspektiv

Hur kommer den globala hante'
ringen av klimatflYktingar att
utvecklas? ED fijrsiktig sam-
manv5gning av flera kellor
pekar pe att vi globalt kan ha
20o miljoner klimatflYktingar
er 2050, vilket er 20 ginger mer
iin dagens samlade flYkting_
striimmar.

ShoIa Esmailian visar att
merparten av menniskor Pe
flykt ror sig inom sitt narom-
rade. Enligt FN:s flYktingorgan
UNHCR, frfirs i dag endast cirkl
16 procent av vdrldens flyktingar
i Europa. Samtidigt tilltar de
protektionistiska str6mning-
arna i vestvarlden. Aven om
vi stli fdr den storstaklimat'
peverkan historiskt, och 6ver
Hgset stdrst klimatPaverkan
per capita, finns det starka
rasistiska str6mningar som
menar att vi gdl den globala u t-
vecklingen en tjanst genom
stangda grinser och en annu
mer restriktiv fl yktingpolitik.

Det ar skrammande titthel
in i framtideD som Shora Esmai-
lian oppnar. Boken manar till
eftertalke om vart vi ar PA vag
och att radikah etgarderbe'
hdvs f,6r att svanga in Pa en
annan veg. Jag hoPpas att
boken leses av negra av dem
som verkligen skulle behdva
ta till sig detbudskapet.
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spektiv pa Kuba och dess under
samma period h6g5t kontrover_
sielle ledare Fidel Castro. Det
kunde rcsulterat i en legelsten
full av initierad information.
Men Kumm valde att skdva
kort, koncist och veldigt
intressant.

Hans bok Fidel cdsfro (ut-
given 2ou) kommer nu ut i
pocket, och fijrden som ar in_
tresserad av biografiska berat-
telser med nerv er det en klart
rekom mendelad Iesning

Kumm beskriver komPlexi
teten i castros gestalt, fdn
hanstidsom ge llasoldat Pe
50-talet, till vir tids Aldrade,
htt mytfka och kraftigt ifrega-
satta ledarskap. Redan forsta
kapitlet fengar niil den unge
Kumm 1962 reser till Havanna,
och mdter unga revolutionarer
med revolver i baltet, och der
anklagas fdr att vara rnkr6kt
boryerlig.

,E5PaR lEn6T3SOn

KLOKT OM
VIETNAM
Hans H:ge.dal
Underdesenaste
erenhar histori-
kern och Asien-
k1nnaren Hans

Hagerdal spottat ur sig en md
b6cker omKina och sydost-
asien, bland annat erl lasvdrd
genomgang av Kinas Politiska
ledare genom tiderna.

Nu kommer hans bok om
Vietnam ut i pocket, aven den
vebkriv€n och intressant
Det ar inte alldeleslattatt ta
sig igenom de historiska avsnit
ten, med rader av Personnamn
och sed;n hngeutdoda kunga-
ddmen. Men boken ar Uots
deita Htt att lesa, ochintres-
sant fiir den som vill veta mer
om det land som stod i cent-
rum fdr hela vaddens uppmerk-
samhet pe 1960- och 197o-talen
och som pe senare el utmArkt
sig som ennu ett av de hnder
som fer stark tillvaxt, men
fiirblir en diktatur.
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