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Ilmastonmuutos etenee

• Ilmastonmuutos etenee päästöjen rajoittamisesta 
huolimatta; muutos on huomenna suurempi kuin 
tänään

• Lämpötila nousee

• Merten pinta nousee

• Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ( kuivuus, tulvat, 
rajumyrskyt)

• Ekosysteemit muuttuvat ja siirtyvät

• Tuholaiset ja taudit leviävät

• Mahdollisuudet hyödyntää raaka-ainelähteitä 
muuttuvat



Ruokaturva heikkenee

• Viljelyyn sopivan maan määrä laskee

• Viljelymaata jää nousevan meren alle

• Kuivuus ja tulvat heikentävät satoja, karjaa kuolee

• Vesipula uhkaa; 80 prosenttia vedestä käytetään 
maanviljelykseen

• Ruoka kallistuu ja syntyy hintapiikkejä

• Syntyy ruokaan liittyviä levottomuuksia

• Pakolaisvirrat suuntaavat maihin, joissa ruokaturva ei ole 
murtunut

• Ruokaa vievät maat lopettavat viennin, jotta ruokaa riittää 
omille kansalaisille

• Väestön kasvu pahentaa ruokakriisejä



Hallinnot murtuvat

• Kehitysmaissa heikot hallinnot uhkaavat murtua

• Syntyy lisää hajonneita valtioita ja rosvojoukkojen 

ja terroristien hallitsemia alueita; sisällissotien 

vaara kasvaa

• Teollisuusmaat alkavat sulkea rajojaan, mutta 

puuttuvat edelleen köyhien maiden hallintaan

• Kansainvälinen kauppa vähenee

• Taistelu ruuasta, vedestä ja muutenkin elintilasta 

alkaa synnyttää aseellisia yhteenottoja



Pakolaisvirrat

• Eurooppaan Afrikasta ja Lähi- idästä

• Yhdysvaltoihin Meksikosta ja Keski-Amerikasta

• Venäjälle Siperiaan Kiinasta

• Rannikolta ja jokisuistoista kohti alueita joihin 

merivesi ei nouse



Ilmastopolitiikka kiristyy

• Vaadittavat hillintätoimet synnyttävät vakavia 

poliittisia ristiriitoja

• Vapaa- matkustajia ei enää sallita

• Fossiilisia polttoaineita tuottavat maat 

pakotetaan jättämään hiili maahan

• Rauhaan pakottaminen saa rinnalleen 

ilmastopolitiikkaan pakottamisen



Ilmastonmuokkaaminen

• Ilmaston muokkaaminen saa yhä enemmän kannatusta

• Peruste: Voidaan ostaa hillintätoimille aikaa ja muokkaus on 
halvempaa kuin hillintä sekä antaa mahdollisuuden jatkaa 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä

• Rikkidioksidin sumuttaminen troposfääriin tai pilvien 
tuottaminen vesipisaroilla vahvimmat vaihtoehdot

• Jos ei saada aikaan yhteistä päätöstä, joku maa tai jopa 
kansainvälinen suuryritys voi tehdä päätöksen 
aloittamisesta yksin

• Vakavia poliittisia ristiriitoja, jos muokkaus kohtelee eri 
tavoin eri maita, mikä on todennäköistä

• Ja entä mitä tapahtuu, jos epäonnistutaan



Ilmastonmuokkaus sodankäynnin 

keinona

• Aiheutetaan niin pahoja jatkuvia sateita, että ne 

tuhoavat sadot, vaikeuttavat asevoimien liikkeitä 

ja vaurioittavat infrastruktuuria

• Saadaan aikaan pitkäaikainen kuivakausi, joka 

estää ravinnontuotantoa ja johtaa maaperän 

eroosioon

• Viilennetään vihollisen maa- alueet 

elinkelvottomiksi

• Tutkittu vuosikausia; ongelmana vaikutusten 

rajaaminen haluttuun kohteeseen



Ideologiset uhkakuvat

• Ilmastonmuutosta aletaan pitää jumalan 
rankaisuna syntiselle ihmiskunnalle; 
uskonnolliset ääriliikkeet voimistuvat

• Ekofasismi alkaa saada jalansijaa; väestöä on 
vähennettävä vaikka väkivalloin

• Luotetaan tekniikan kykyyn ratkaista ongelmat

• Uskotaan markkinoiden näkymättömän käden 
lopulta ratkaisevan kaikki ongelmat; ei tehdä 
muuten mitään



Ydinaseet ja ilmasto

• Ydinaseet ovat edelleen toimintavalmiudessa; 
iskuun tarvitaan vain 15 minuuttia

• Ydinsota voi aiheuttaa ydintalven; maapallon
lämpötila laskee äkillisesti useiksi vuosiksi, mutta
ei pysäytä fossiilisten polttoaineiden aiheuttamaa
ilmaston lämpenemistä

• Ydintalvi tuhoaa ravinnon tuotannon

• Miljoonat ihmiset kuolevat säteilysairauksiin

• Ydinaseet ja ilmastosodat ovat yhdessä kaikkein
pelottavin tulevaisuuden näkymä



Ratkaisun avaimet

• Täydellinen aseistariisunta

• Säästyneiden varojen käyttäminen

ilmastonmuutoksen torjuntaan ja köyhyyden

poistamiseen

• Omavaraisuuden toteuttaminen kiertotalouden ja 

uusiutuvien energialähteiden avulla

• Jätetään luonnonjärjestelmät rauhaan tekemään

sen, minkä ne osaavat tehdä paremmin kuin

ihminen; hyödynnetään niitä vain kanto- ja 

sietokyvyn puitteista


