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Op de vlucht voor orkanen, 
waterschaarste en maladaptatie: de 
(h)erkenning en bescherming van 
klimaatmigranten

Lore Van Praag

Inleiding
Klimaatveranderingen en migratie zijn twee polariserende 
thema’s die de 21ste eeuw kenmerken en steeds meer met elkaar 
in verband staan.1 De laatste jaren worden we ons steeds meer 
bewust van het feit dat de huidige klimaatverandering van een aard 
is die zich nooit eerder heeft voorgedaan. Zo zijn er steeds meer 
onverwachte sneeuwstormen of hagelbuien waardoor huizen en 
auto’s vernield worden, of zijn er grote overstromingen en steeds 
hevigere branden en droogte. Deze veranderingen beïnvloeden 
het leven en het levensonderhoud van miljoenen mensen over de 
hele wereld op een zeer diepgaande manier en zullen dit nog veel 
meer doen in de (nabije) toekomst. Verregaande klimaatverande-
ringen kunnen er met andere woorden voor zorgen dat mensen 
andere manieren moeten zoeken om te overleven, waardoor er 
ook steeds meer mensen zullen moeten vluchten/migreren.2 Ook 
al is de relatie tussen migratie en klimaatveranderingen misschien 
snel gemaakt,3 toch is het niet zo vanzelfsprekend om deze groep 
klimaatmigranten duidelijk te categoriseren, (h)erkennen en 
beschermen.4 Mensen migreren, zowel vrijwillig als onvrijwillig, 
om ecologische, economische, politieke, humanitaire, sociale en/
of culturele redenen. Deze migratieredenen komen vaak samen 
voor en zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden.5 

De gevolgen van deze klimaatveranderingen impliceren nieuwe 
migratiestromen, waarvoor er (nog) geen gepaste bescherming 
bestaat vanuit de internationale gemeenschap. In debatten wordt 
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bijgevolg de noodzaak om het migratiebeleid aan te passen en 
uit te breiden naar klimaatmigranten steeds meer op de agenda 
gezet. Tegelijkertijd leeft ook het idee dat het huidige migratie-
beleid uit zijn voegen treedt.6 Er wordt hierbij vaak gebruikge-
maakt van beeldvorming en framing om mensen te sensibili-
seren en mobiliseren waarbij er grootse apocalyptische ideeën en 
beelden verschijnen van miljarden mensen die onderweg zijn, of 
zeer duidelijke voorbeelden zoals de eilandbewoners in de Stille 
Oceaan van wie de eilanden binnenkort door de stijging van de 
zeespiegel zullen overstromen.7 Deze beeldvorming is interessant 
voor politieke partijen van alle strekkingen en allerlei ngo’s om 
ofwel te ijveren voor een migratiestop ofwel om actie te onder-
nemen om klimaatveranderingen zoveel mogelijk te beperken. 
Toch strookt deze beeldvorming niet volledig met de manieren 
waarop klimaatveranderingen inspelen op migratieprocessen en 
de aard van klimaatmigratie. Deze migratietrajecten ten gevolge 
van klimaatveranderingen zijn bijvoorbeeld vaak kortere migra-
tietrajecten, binnen eenzelfde regio of land, en tijdelijk van aard.8 
In dit hoofdstuk ga ik dieper in op de moeilijkheden en de 
complexiteit van de bescherming van klimaatmigranten aan de 
hand van de bestaande wetenschappelijke inzichten die er reeds 
bestaan over het thema ‘klimaatmigratie’, om zo een beleid te 
ontwikkelen dat (kwetsbare) groepen klimaatmigranten beter 
gepaste bescherming kan bieden tegen de gevolgen van klimaat-
veranderingen.

Wie zijn klimaatmigranten?
Er bestaat een hele waaier aan gebruikte termen die verwijzen 
naar mensen die migreren, ‘verplaatst’ of ‘ontheemd’ worden 
vanwege veranderingen in hun natuurlijke leefomgeving. Men 
verwijst hierbij in het Engels vaak naar ‘environmental migration’, 
‘climate change-induced migration’, ‘ecological/environmental refu-
gees’, ‘climate refugees’, ‘climate change migrants’, ‘environmentally 
displaced persons’ en ‘environmentally-induced forced migrants’. In 
het Nederlands gaat het meestal over ‘klimaatvluchtelingen’ of 
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‘klimaatmigranten’. In het verleden zijn er reeds verscheidene 
pogingen gedaan om klimaatmigratie te definiëren.9 Eén van de 
meest gebruikte definities werd voorgesteld door de Internatio-
nale Organisatie voor Migratie en luidt als volgt:

“Environmental migrants are persons or groups of persons who, for 
compelling reasons of sudden or progressive changes in the environ-
ment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged 
to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or 
permanently, and who move either within their country or abroad.”10

Dit is erg ruime definitie, die alle mogelijke redenen om te 
migreren gerelateerd aan veranderingen in de natuurlijke leef-
omgeving tracht te omvatten, wat de juridische en politieke 
vertaalslag bemoeilijkt. Ook blijkt uit eerder onderzoek dat de 
migratiecategorie ‘klimaatmigrant’ niet altijd zo gemakkelijk te 
onderscheiden is van andere categorieën migranten, aangezien 
klimaatveranderingen alle andere migratieredenen versterken, 
zoals moeilijkere economische leefomstandigheden of politieke 
conflicten. Tot slot leiden verschillende gevolgen van klimaat-
veranderingen, zoals verwoestijning, of stormen, niet in dezelfde 
mate tot migratie.11

Vooral in het begin van het onderzoek naar klimaatmigratie 
werd er (tevergeefs) veel aandacht besteed aan het opstellen van 
een categorisering van klimaatmigranten. Bates heeft bijvoor-
beeld een typologie opgesteld waarbij migranten gecategoriseerd 
worden op basis van de mate van controle over eigen migratie-
beslissingen tijdens klimaatveranderingen.12 Er deden zich 
verschillende moeilijkheden voor bij het opstellen van dergelijke 
typologieën. Eerst en vooral, in deze typologie zijn ‘klimaatvluch-
telingen’ eerder een groep mensen die gedwongen en onvrijwillig 
migreren, ‘klimaatemigranten’ migreren onder druk van de wijzi-
gende levensomstandigheden en ‘migranten’ migreren vrijwillig. 
Het onderscheid tussen de terminologie ‘vluchteling’ en ‘migrant’ 
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verwijst echter naar meer dan alleen de mate van controle over 
eigen migratiebeslissingen, aangezien het gebruik van de term 
‘vluchteling’ meteen rechtsgevolgen impliceert.13 Volgens het 
‘Verdrag betreffende de status van vluchtelingen’ of kortweg het 
Vluchtelingenverdrag van 1951 van de Verenigde Naties is een 
vluchteling iemand die vlucht uit vrees om vervolgd te worden 
vanwege zijn/haar ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap van een 
specifieke sociale groep of politieke opinie, en zich hier onmo-
gelijk voldoende zelf tegen kan beschermen. Bijgevolg werd 
de term ‘klimaatvluchteling’ verworpen door de Internationale 
Organisatie voor Migratie en de United Nations High Commis-
sioner for Refugees (UNHCR).14 Ik zal in dit hoofdstuk de term 
‘klimaatmigrant’ gebruiken aangezien deze omvattender is, wat 
naar mijn inziens ook beter aansluit bij de aard van klimaatmi-
gratie zelf. Een tweede probleem met de typologie van Bates is 
dat ze veronderstelt dat migratie vaak voor de betrokken de enige, 
gewenste en geprefereerde keuze is, wat niet steeds strookt met 
de werkelijkheid. Na verloop van tijd werd deze typologie meer 
verfijnd waardoor er ook rekening gehouden werd met de aard 
van de klimaatveranderingen, de migratie-intentie, de tijdsduur 
en of deze klimaatveranderingen het gevolg zijn van menselijke 
actie (opzettelijk of niet), zoals in figuur 115:

In de praktijk blijken dergelijke typologieën onvoldoende 
bruikbaar door de gecombineerde aard van migratieredenen en 
gevolgen van klimaatveranderingen en het gebrek aan inzicht in 
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migratie-intenties.16 Ook zijn, zoals Beck het reeds formuleerde, 
deze omstandigheden vaak niet zintuiglijk waarneembaar, en 
vooral pas zichtbaar als men kijkt naar evoluties over een bepaalde 
tijd. Het erkennen van klimaatveranderingen veronderstelt dus 
een zekere kennis en erkenning van het discours rond klimaatver-
anderingen, alsook een wetenschappelijke visie op natuur en de 
relatie met de mens.17 Deze eigenschappen van klimaatverande-
ringen bemoeilijken de zelfcategorisatie van klimaatmigranten en 
het gevoerde beleid hierrond. Denk bijvoorbeeld aan het concept 
van Pachamama in Bolivia waar klimaatveranderingen erkend 
worden maar toegeschreven worden aan de krachten van Moeder 
Aarde en niet noodzakelijk aan de uitstoot van broeikasgassen. 
Bijgevolg zal men deze natuurverschijnselen en het veranderende 
klimaat gemakkelijker aanvaarden waardoor dit zich niet per se 
zal uiten in klimaatmigratie of in een groep migranten die zich 
als dusdanig categoriseert.

Besluitend kan gesteld worden dat het eerst en vooral erg moei-
lijk is om ‘klimaatmigranten’ te categoriseren en te onderscheiden 
van andere migranten. De problemen die verband houden met 
het categoriseren en (zelf )definiëren van klimaatmigranten 
compliceren meteen ook het opstellen van beschermende maat-
regelen en rechtsbescherming van deze kwetsbare groep. De 
moeilijkheden bij het opstellen van een sluitende typologie ligt 
deels aan de allesomvattende impact van klimaatveranderingen 
op het leven op aarde, deels aan de bestaande migratieverdragen 
en denkwijzen hierover, alsook aan de aard van de migratietra-
jecten die het gevolg kunnen zijn van klimaatveranderingen. 
In de volgende secties zal ik dieper ingaan op de aard van de 
klimaatmigratie.

De aard van klimaatmigratie
Naast de identificatie van klimaatmigranten, moet een gepast 
klimaatbeleid ook rekening houden met het type migratiepa-
tronen dat klimaatveranderingen veelal teweegbrengen. Aange-
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zien de gevolgen van klimaatveranderingen de kwetsbaarste 
mensen en groepen in de samenleving het hardste treffen, zal 
dit ook hun migratietrajecten beïnvloeden. Vele mensen zullen 
daardoor ook eerder kleinere afstanden afleggen, naar de dichtst-
bijzijnde steden trekken voor betere werkvoorzieningen of 
bestaande (familie)netwerken, of een grotere afstand afleggen in 
verschillende etappes.18 Tijdens dergelijke ‘fragmented journeys’19 
passen mensen zich aan hun nieuwe leefomstandigheden aan, en 
ontwikkelen ze gaandeweg nieuwe migratieaspiraties, referentie-
kaders en beweegmotieven. Hierdoor wordt het moeilijker om 
na te gaan wat de oorspronkelijke migratiereden was, alsook de 
regio van origine. Een groot aandeel van de klimaatmigranten 
betreft tot op heden eerder interne migranten.20 Dit is een migra-
tietrend die zich naar alle waarschijnlijkheid ook zal voortzetten 
in de toekomst, gezien de kwetsbare positie die vele potentiële 
klimaatmigranten in hun samenleving innemen. We moeten hier 
ook rekening houden met een kwetsbare groep die zelfs niet in 
staat is om te migreren, namelijk ‘immobiele klimaatmigranten’, 
aangezien enkel wie een zekere mate van middelen heeft kan 
migreren.21 Als laatste zijn er veel verschillen in de tijdsduur van 
de periode waarin mensen vertrekken, en in de periode (tijde-
lijk of permanent) dat ze elders verblijven dan in hun regio 
van origine.22 Ook hier weerspiegelen en versterken de sociale 
verschillen tijdens klimaatmigratietrajecten en dynamieken de 
reeds bestaande ongelijkheden in de samenleving.23 Dit is bijvoor-
beeld erg zichtbaar in een studie van McLeman en collega’s.24 Zij 
bestudeerden orkaan Katrina die in 2005 het leven kostte aan 
1.800 mensen in New Orleans en waarbij de wederopbouw naar 
schatting 125 miljard dollar vereiste. Een natuurfenomeen dat een 
hele regio trof en op zichzelf geen onderscheid maakte naarge-
lang sociale positie in de samenleving, had dan toch niet dezelfde 
gevolgen voor alle inwoners. Landbezit, armoede, leeftijd, gender, 
burgerschap en etniciteit en ras speelden een hoofdrol gedurende 
en tijdens de nasleep van deze orkaan. Veel meer mensen van 
een etnische minderheid keerden bijvoorbeeld niet terug na de 
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orkaan. Ze hadden zelf toch geen bezit en vonden dat ze niet 
goed behandeld werden in de samenleving en op de arbeidsmarkt 
in hun oorspronkelijk woongebied, en hadden elders al een nieuw 
netwerk uitgebouwd na de orkaan. Hierdoor hebben velen onder 
hen elders een nieuw leven opgebouwd.

Een laatste kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, betreft 
klimaatmigratie naar Europa en binnen Europa. De vaststelling 
dat klimaatmigranten eerder korte migratietrajecten afleggen en 
dat er ook grote groepen van immobiele klimaatmigranten zijn, 
betekent niet dat er geen klimaatmigranten zijn die naar landen 
zoals België zullen komen. Dit is namelijk wel degelijk het geval, 
en straffer zelfs: ze zijn er al en er zullen er nog velen volgen. 
Bijvoorbeeld, al sinds de eerste migraties naar België sinds de 
Tweede Wereldoorlog werden de regio’s van origine van vele 
migranten uit Marokko vaak geconfronteerd met waterschaarste 
en verminderende economische mogelijkheden. Door de vanuit 
België en andere Europese landen georganiseerde grootschalige 
arbeidsmigratie, zijn veel meer mensen in staat om te migreren 
waardoor ze beter kunnen instaan voor hun levensonderhoud en 
dat van hun families.25 Ook de komst van Syrische oorlogsvluch-
telingen is het resultaat van een samenspel van politieke onrust 
en een aanhoudende droogte, met hongersnood en oorlog als 
gevolg.26 En zijn de personen die de Hedwigepolder in België 
en Nederland moesten verlaten om een overstromingsgebied te 
kunnen voorzien ter voorbereiding op meer overstromingen en 
een stijging van het zeeniveau dan ook geen klimaatmigranten?

Concluderend kan gesteld worden dat de verschillende kenmerken 
van klimaatmigratie, namelijk de aard van de migratietrajecten 
(tijdelijk, korte afstanden, interne migratie), de getroffen (immo-
biele en kwetsbare) groepen en het samenspel van verschillende 
migratieredenen, het ontwerpen van een beleid rond klimaatmi-
gratie en klimaatadaptatie aanzienlijk bemoeilijken. De focus op 
klimaatmigratie is echter belangrijk, niet enkel om de gepaste 
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bescherming te kunnen aanbieden, maar ook omdat het als een 
mogelijke adaptatiestrategie kan worden gezien om beter om te 
gaan met klimaatveranderingen.

Migratie als een adaptatiestrategie
Migratie kan de bevolkingsdruk op de aanwezige middelen in 
een regio verlagen, helpen om meer kennis en informatie te 
verspreiden over klimaatveranderingen en de inkomsten van de 
gezinnen die achterbleven diversifiëren. Migratie kan dus gezien 
worden als een potentiële adaptatiestrategie om met klimaatver-
anderingen om te gaan,27 wat ook belangrijk is al men hierrond 
een beleid wil opstellen. Klimaatmigratie moet dan niet afzon-
derlijk gezien worden van andere ontwikkelde adaptatiestrate-
gieën.28 Deze adaptatiestrategieën zijn erg divers en variëren van 
capaciteitsopbouw, management en planning, de aanpassing van 
de fysieke infrastructuur, de ontwikkeling van detectiesystemen, 
extra financiering, de introductie en ontwikkeling van nieuwe 
technologische innovaties, informatie of beleidsaanpassingen, 
tot het aanpassen van gedrag en bestaande praktijken.29 Enkele 
Europese voorbeelden van klimaatadaptatie zijn de aanleg van 
nieuwe sluizen in het Albertkanaal in België, de aanpassing van 
het waterlandschap in Portugal om de impact van droogte te 
beperken en het Cloudburst plan in Copenhagen (Denemarken) 
om de kosten van zware regens en regenwater beter in kaart te 
brengen.30 Buiten Europa wordt er door de Verenigde Naties vaak 
een geïntegreerde aanpak toegepast bij het ontwerpen van adap-
tatiestrategieën, waarbij er nationale actieplannen worden opge-
steld, een regionale uitwisseling van informatie ingebouwd is, en 
zowel binnen als tussen sectoren een beleid en overleg mogelijk 
is dat rekening houdt met een brede waaier van stakeholders.31 
Deze nationale actieplannen kunnen ook in betere mate reke-
ning houden met interne migratie, de impact van migratie en 
de bescherming van (potentiële/aspirerende) klimaatmigranten. 
Daarnaast zijn er ook veel kleinschaligere, gedecentraliseerde 
adaptatiestrategieën mogelijk, zoals het (her)aanplanten van 
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mangrove aan de kusten om verwoestende overstromingen tegen 
te gaan, het beschermen van koraalriffen, het gebruik van nieuwe/
alternatieve technologieën of het aanleggen van bomen naast en 
tussen landbouwgronden.32

Dergelijke voorbeelden van klimaatadaptatie stellen meteen ook 
de nood om te migreren in vraag. Er kan hierdoor gesuggereerd 
worden dat klimaatmigratie slechts een laatste toevluchtsoord is 
als alle andere adaptatiestrategieën niet volstaan, al is dit in prak-
tijk niet altijd los te koppelen van elkaar.33 Sommige landen, zoals 
Nederland, proberen al jaren te voorkomen dat mensen moeten 
migreren door te proberen zich voor te bereiden op de stijging 
van het zeeniveau door het bouwen van dammen, etc. In andere 
landen ontbreken soms de politieke wil of stabiliteit, de kennis en 
financiën om een uitgewerkt klimaatbeleid op te stellen waardoor 
migratie voorkomen kan worden. Landen die klimaatmigranten 
willen opvangen of beschermen, zullen ongetwijfeld ook reflec-
teren over de vraag of migratie een noodzakelijke adaptatiestra-
tegie is en een structurele oplossing kan vormen om met klimaat-
veranderingen om te gaan. Daarnaast zal ook de vraag opduiken 
of klimaatmigranten automatisch opgevangen moeten worden, 
of het eerder lokale overheden zijn die hun verantwoordelijk-
heid moeten opnemen om een gepaste klimaatadaptatiestrategie 
te ontwikkelen voor de regio en de inwoners. Bijvoorbeeld, als 
garnalenbedrijven die gebouwd zijn in mangrovegebieden de 
ecosystemen verstoord hebben en  het risico verhoogd hebben 
door geen natuurlijke bescherming meer te bieden tegen tsuna-
mi’s, kan men hier eventueel terug mangrove aanplanten.34 Men 
kan zich ook afvragen of de huidige politieke en sociale onge-
lijkheden niet verminderd moeten worden zodat bepaalde bevol-
kingsgroepen, zoals landbouwers of arbeiders, minder blootge-
steld worden aan de nadelige gevolgen van klimaatveranderingen 
en beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Dit soort vragen hangt onlosmakelijk samen met de vraag in welke 
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mate er een onderscheid gemaakt moet worden tussen abrupte 
en graduele klimaatveranderingen, aangezien deze andere adap-
tatiestrategieën vereisen. Plotse, verwoestende stormen geven 
bijvoorbeeld duidelijk aanleiding tot migratie, in vergelijking met 
trage landdegradatie. Toch zullen deze graduele aanpassingen 
zich diep nestelen in de wortels van de samenleving en bestaande 
culturen en organisatievormen grondig door elkaar schudden, 
met alle (onverwachte, verwachte en drastische) gevolgen van 
dien.35 De keuze en beslissingen die hierover gemaakt worden, 
zijn vaak van politieke aard en dit kan men ook terugvinden in 
algemene migratiedebatten. Vanwege de natuurlijke aard van de 
verschijnselen die gerelateerd worden met klimaatveranderingen, 
vergeet men hierbij dat de landen en inwoners die het meeste 
vervuilen, niet dezelfde zijn als de kwetsbaarste groepen die het 
meest geconfronteerd worden met klimaatveranderingen. Het 
‘polluter pays’ principe zou weleens grote gevolgen kunnen hebben 
als het wordt toegepast op klimaatmigratie en verwijst naar de 
historische verantwoordelijkheid van ontwikkelde landen voor de 
emissie van broeikasgassen.36

Uit deze sectie kan geconcludeerd worden dat beleidsmakers niet 
alleen politieke wilskracht moeten tonen om klimaatmigranten 
beter te beschermen, maar ook belangrijke ethische en poli-
tieke keuzes moeten maken die verband houden met historische 
verantwoordelijkheden rond de uitstoot van broeikasgassen bij 
het opstellen van een beleid rond klimaatadaptatie. Klimaatmi-
gratie kan best gezien worden als onderdeel van een geïntegreerd 
beleid rond klimaatadaptatie.

Op naar een rechtvaardig beleid rond klimaatmigratie
Uit het voorgaande volgt dat er meer rekening gehouden moet 
worden met de moeilijkheden om klimaatmigranten te cate-
goriseren alsook met de aard van klimaatmigratie zelf bij het 
uitdenken van een rechtvaardig beleid rond klimaatmigratie. 
Eerst en vooral zullen er concrete beslissingen genomen moeten 
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worden over wie er nu juist onder de categorie ‘klimaatmigrant’ 
valt en op welk niveau men een beleid hierrond zal uitstippelen. 
Bij het opstellen van deze categorie zal er aandacht besteed 
moeten worden aan interne migratietrajecten, immobiele kwets-
bare groepen die zelf niet in staat zijn om te migreren, de zelfca-
tegorisering van klimaatmigranten en de specifieke tijdsdimensie 
van klimaatveranderingen en migratietrajecten.

Het blijft echter een moeilijke en complexe opdracht om te 
bepalen op welke manier klimaatmigranten of -vluchtelingen 
erkend kunnen worden, over welke groep dit uiteindelijk zal 
gaan en hoe de impact van klimaatveranderingen aangetoond zal 
kunnen worden.37 Als we vertrekken vanuit de maatschappelijke, 
historische schuld en verantwoordelijkheid in verband met het 
broeikaseffect, dan zullen bestaande legale migratiekaders steeds 
meer uitgedaagd en in vraag gesteld moeten worden. Het creëren 
van een gepast beleid vergt politieke moed, internationale samen-
werking, en ook een geïntegreerd, regionaal beleid rond klimaat-
adaptatie, waarbij zowel interne als internationale migratie 
bekeken wordt, alsook alternatieve manieren dan migratie om 
met klimaatveranderingen om te gaan.

Het gebrek aan politieke wil en de vrees voor een oneindige 
toestroom van klimaatmigranten leidden er in het verleden reeds 
toe dat individuele landen amper geneigd zijn om de deuren open 
te zetten voor klimaatmigranten, zonder een bredere internatio-
nale omkadering.38 Een schoolvoorbeeld hiervan zijn de volkeren 
die leven op de Kiribati-eilanden in de Stille Oceaan die in de 
nabije toekomst zullen overstromen en nu al te kampen hebben 
met waterproblemen. De inwoners van deze eilanden zoeken nu 
al naar manieren om als klimaatvluchteling erkend te worden en 
hun gemeenschap elders samen op te bouwen. Door de rechts-
zaken die ze aanspannen bij omringende landen, worden ze 
gezien als de eerste klimaatvluchtelingen. Toch staan landen 
zoals Australië en Nieuw-Zeeland erg weigerachtig tegenover 
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het erkennen van deze eilandbewoners. Dit is niet zo verwonder-
lijk aangezien het erkennen van deze duidelijk afgebakende groep 
mensen een precedent kan scheppen voor alle andere mensen die 
getroffen worden door veranderingen in hun leefomgeving als 
gevolg van klimaatveranderingen. Dit is des te meer het geval 
omdat klimaatvluchtelingen in andere landen niet beschermd 
worden, wat een disproportionele toeloop van migranten zou 
kunnen veroorzaken.39 Deze specifieke groep eilandbewoners 
heeft de notie ‘klimaatvluchteling’ en de problematiek errond op 
de politieke en maatschappelijke agenda gezet. De eerste stappen 
naar verandering zijn reeds zichtbaar in verdragen (zoals het 
Global Compact on Migration of ‘Migratiepact’ van de Verenigde 
Naties) wat aantoont dat er steeds meer gereflecteerd wordt over 
het ontwerpen van een internationaal kader rond klimaatmigratie 
of de incorporatie ervan in het huidige beleid.

De eerste debatten over de legale basis rond klimaatmigranten/
klimaatvluchtelingen gaan over het feit of deze groep al dan niet 
kan vallen onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde 
Naties van 1951 (i.c., iedereen heeft recht op bescherming bij vrees 
voor vervolging in regio van origine) en of dit verdrag aangepast 
of uitgebreid moet worden.40 De meeste auteurs concluderen dat 
klimaatvluchtelingen niet onder het VN-Vluchtelingenverdrag 
vallen aangezien ze geen vervolging vrezen in hun regio/land 
van herkomst.41 Sommige critici beweren echter dat klimaat-
migranten vluchten voor zowel politieke als omgevingsfactoren. 
Volgens hen moet ’vervolging’ dan geïnterpreteerd worden als 
‘beleidsbetrokkenheid bij natuurlijke crisissen en rampen’. Deze 
redenering volgt uit het feit dat overheden ervoor zorgen dat 
mensen zich in een kwetsbare positie bevinden door klimaat-
veranderingen. Ze vallen dus wel onder de categorie ‘vluchteling’ 
omdat de kwetsbaarste groepen voor klimaatverandering meestal 
zelf geen machtige positie innemen in hun samenleving.42

Een uitbreiding of aanpassing van het Vluchtelingenverdrag is 
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voor velen niet wenselijk aangezien men vreest dat de bestaande 
groepen die volgens de huidige bepalingen rechtsbescherming 
genieten dan uit de boot zullen vallen. Dit is zeker het geval 
omdat een aanpassing van dit verdrag niet zo vanzelfsprekend 
is rekening houdende met de specifieke aard van klimaatmi-
gratie die moeilijk te categoriseren valt. Dun en Gemenne 
stellen bijvoorbeeld voor om klimaatmigratie niet per se als een 
afzonderlijke categorie te zien maar eerder beter te integreren 
in bestaande migratieverdragen en -theorieën.43 Ze waarschuwen 
ook dat een te brede definitie van klimaatmigranten ervoor kan 
zorgen dat de meest kwetsbare groepen onvoldoende bescher-
ming of ondersteuning kunnen krijgen aangezien deze vaak niet 
kunnen migreren of erg korte migratietrajecten afleggen.

In de toekomst zou het zeker wel noodzakelijk zijn om een duide-
lijker juridisch kader te ontwikkelen en eventueel een nieuwe 
categorie te creëren, die aangeeft wanneer iemand, afkomstig uit 
een bepaalde regio, een beroep kan doen op dit kader, in samen-
werking met het land en de regio van origine. Een eerste moge-
lijkheid is om klimaatadaptatiestrategieën in een bepaalde regio 
in het algemeen te bekijken. Men zou bijvoorbeeld naar analogie 
met (of als aanvulling op) de categorie van ‘interne verdrevene/
ontheemde’ (of ‘internally displaced persons’),44 een nieuwe/aange-
paste categorie van ‘environmentally displaced persons’ kunnen 
ontwikkelen. Bij het opstellen van de categorie ‘interne verdre-
vene/ontheemde’ trachtte de UNHCR bescherming te bieden 
aan interne ontheemde personen/groepen die moeten migreren, 
al dan niet door klimaatveranderingen, maar die niet vallen onder 
de categorie ‘vluchteling’. Ondanks verwoede pogingen om 
rechtsbescherming te bieden aan interne ontheemde groepen, 
is er nog steeds geen bindend legaal kader rond dit concept.45 
Het opstellen van een nieuwe categorie ‘environmentally displaced 
persons’, waarbij men rekening kan houden met de specifieke aard 
van de migratietrajecten van personen die geconfronteerd worden 
met klimaatveranderingen, zal enkel een meerwaarde zijn indien 
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er ook een bindend legaal kader voorzien is, waar allerlei actoren 
een beroep op kunnen doen. Hierbij gaat de aandacht niet enkel 
naar migratie ten gevolge van klimaatveranderingen, maar kan 
men klimaatadaptatie vanuit een breder regionaal perspectief 
bekijken en een beleid hierrond opstellen.

Een tweede mogelijkheid vertrekt veel meer vanuit een migratie-
perspectief en zal eruit bestaan om bij het ontwikkelen van inter-
nationale en generieke migratieakkoorden, zoals het VN-Migra-
tiepact, gericht rekening te houden met de rol van de natuurlijke 
omgeving en veranderingen hierin.46 Biermann en Boas stellen 
bijvoorbeeld voor om aan de hand van ‘soft law’ internationale 
rechtsbescherming te bieden aan klimaatvluchtelingen, door een 
bijkomend protocol toe te voegen aan bestaande verdragen.47 
Ze stellen voor om een afzonderlijk politiek en legaal regime 
te ontwikkelen, dat zou kunnen vallen onder een ‘Protocol on 
the Recognition, Protection, and Resettlement of Climate Refu-
gees’, onder de United Nations Framework Convention on Climate 
Change, gebaseerd op enkele wijdverspreide principes, met gedif-
ferentieerde verantwoordelijkheden en financiële bijdragen. 
Hierbij vertrekken de auteurs vanuit een migratieperspectief 
en willen ze een nieuw internationaal kader ontwikkelen dat 
bijvoorbeeld niet raakt aan de Conventie van Genève maar zich 
specifiek richt op klimaatmigranten. Deze auteurs verwachten 
dat toekomstige technologische ontwikkelen ons beter in staat 
zullen stellen om de risico’s voor personen in een bepaalde regio 
vast te stellen, wat kan helpen bij de verdere uitvoering van een 
meer specifiek regionaal plan dat ondersteund wordt door een 
internationaal verdrag. In hun pleidooi voor een afzonderlijk 
legaal kader, moet er wel vastgehouden worden aan vijf principes 
om voldoende bescherming te bieden aan klimaatmigranten en 
om succesvol te zijn. Eerst moet deze overeenkomst gericht zijn 
op de geplande en vrijwillige hervestiging en re-integratie van de 
betrokken personen over vele jaren en decennia (dus geen nood-
oplossing). Ten tweede moet het, in tegenstelling tot sommige 
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politieke vluchtelingen, gaan over een permanente migratie van 
klimaatmigranten in de migratieregio’s. Ten derde moeten derge-
lijke regimes niet afgesteld worden op individuen maar op hele 
groepen, zoals de inwoners van bepaalde dorpen, steden, regio’s 
of zelfs landen (zie vb. Kiribati-eilanden). Ten vierde moeten ook 
overheden en lokale gemeenschappen die hierom vragen, onder-
steund worden door de internationale gemeenschap in de orga-
nisatie en financiering van de bescherming en hervestiging van 
klimaatvluchtelingen op een onafhankelijke manier, per regio, per 
groep en per natuurverschijnsel. Als laatste moet de bescherming 
van klimaatvluchtelingen gezien worden als een globale verant-
woordelijkheid, zeker aangezien de meeste klimaatvluchtelingen 
erg arm zijn en zelf weinig hebben bijgedragen aan de uitstoot 
van broeikasgassen. De auteurs willen hierbij een beroep doen 
op een ‘internationale lijst van betrokken populaties’, aangereikt 
door landen en regio’s zelf en ondersteund door een internatio-
naal comité.

Ook Havard verwijst naar het potentieel van regionale 
akkoorden.48 Er bestaan momenteel al regionale verdragen die 
het VN-Vluchtelingenverdrag verder uitbreiden en die erop 
gericht zijn om de specifieke vluchtelingenproblemen in Afrika 
aan te pakken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Convention 
Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, waarbij 
men het Vluchtelingenverdrag uitbreidt en legale bescherming 
biedt aan iedereen die door externe factoren, bezetting, domi-
nantie of gebeurtenissen die de publieke orde serieus verstoren, 
zijn/haar woonplaats moet verlaten en asiel in een ander land 
moet aanvragen. Deze uitbreiding van het Vluchtelingenver-
drag zorgt voor bijkomende rechtsbescherming zonder de groep 
interne ontheemden expliciet te benoemen noch te categoriseren 
als vluchteling. Een gelijkaardige regionale uitbreiding van de 
definitie van vluchtelingen kan men bijvoorbeeld ook terug-
vinden in de Cartagena Declaration on Refugees.49 Ook als men 
het beleid rond klimaatmigratie deel wil laten uitmaken van een 
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geïntegreerd klimaatadaptatiebeleid, kunnen regionale definities, 
samenwerkingen en beleid voordelen bieden.50 Op deze manier 
kan klimaatmigratie geëvalueerd worden naast andere gebruikte/
mogelijke adaptatiestrategieën.51 Het gebruik van een geïnte-
greerde aanpak zou helpen om klimaatmigratie in een bredere 
sociale, politieke en economische context te plaatsen, en zo de 
gevolgen en trajecten van klimaatmigratie beter in te schatten.52 
Met andere woorden, een meer gedifferentieerde en regionale 
insteek, met internationale ondersteuning en een internationaal 
kader, zou een uitweg kunnen bieden voor een moeilijk te cate-
goriseren groep. De combinatie van een gecoördineerd beleid 
waarin verschillende beleidsniveaus vervat zitten is hier noodza-
kelijk aangezien klimaatadaptatie in internationaal beleid eerder 
gezien wordt als iets dat op lokaal/regionaal niveau georganiseerd 
moet worden, terwijl dit niet per se het geval is voor migratie.53 
Gezien de specifieke relaties tussen klimaatveranderingen en 
migratie, kan men ook een specifieke doelgroep beschermen. Een 
voorbeeld dat Morel en De Moor aanhalen is het feit dat men 
het, in het kader van internationaal migratierecht, arbeidsmi-
granten die, al dan niet vrijwillig, moeten migreren als gevolg van 
klimaatveranderingen, via bilaterale en multilaterale akkoorden 
gemakkelijker kan maken om te migreren.54 Dit heeft als bijko-
mend voordeel dat er beter rekening gehouden kan worden met 
de differentiële impact van klimaatveranderingen op de populatie 
en regio’s.

Conclusie 
Dit hoofdstuk toont aan dat de aard van klimaatmigratie vaak 
een eenduidige bescherming in de weg staat. De multicausale en 
gefragmenteerde aard van vele migratietrajecten en de moeilijk-
heden om een causale relatie tussen klimaatveranderingen en de 
noodzaak om te migreren aan te tonen, bemoeilijken het opstellen 
van een juridisch bruikbare definitie van klimaatmigratie en de 
vertaling ervan in de praktijk. De huidige noden van klimaat-
migranten stellen de premissen van bestaande migratiekaders in 
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vraag en verplichten ons om beter na te denken over het gevoerde 
klimaatadaptatie en –mitigatiebeleid.

Uit dit hoofdstuk blijkt dat het eerst en vooral erg moeilijk is 
om een allesomvattende definitie op te stellen voor klimaatmi-
granten die sluitend genoeg is om legale bescherming te bieden 
en voldoende rekening te houden met alle kwetsbare en getroffen 
groepen. Vervolgens lijkt het niet vanzelfsprekend om een wereld-
wijd verdrag op te stellen dat van toepassing is op alle betrokken 
groepen die geconfronteerd worden met klimaatveranderingen en 
die daardoor geneigd zullen zijn of verplicht zullen worden om 
hun woonplaats te verlaten. Hierbij komt nog eens dat migratie 
niet de enige manier is om met klimaatveranderingen om te 
gaan en klimaatmigratie best samen met andere adaptatiestra-
tegieën aangepakt moet worden. Los hiervan zal het ook poli-
tiek erg moeilijk zijn om aan huidige internationale verdragen 
zoals het VN-Vluchtelingenverdrag te sleutelen, aangezien dat 
het risico met zich meebrengt dat dit verdrag ongedaan gemaakt 
zal worden.

Om gepaste rechtsbescherming te bieden aan klimaatmigranten 
en rekening te houden met de specifieke migratietrajecten die 
hiermee gepaard gaan, kunnen regionale en gedifferentieerde 
verdragen, met een legaal bindend karakter en internationaal 
ondersteund, een oplossing bieden. Hierbij kan er expliciet 
aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van een nieuwe 
categorie klimaatmigranten, namelijk ‘environmentally displaced 
persons’, en andere klimaatadaptatiestrategieën. Ook lijkt het 
wenselijk om klimaatmigratie en de impact hiervan meer te 
incorporeren in zowel het regionale/nationale klimaatadaptatie-
beleid als  in het migratiebeleid. Tot slot zal er steeds bijzondere 
aandacht nodig zijn voor de bescherming van de kwetsbaarste 
groepen die geconfronteerd worden met drastische klimaatver-
anderingen, of ze nu migreren of niet.
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