
Kom ihåg att du inte är ensam. Människor över hela världen 
arbetar dag och natt för att bekämpa klimatförändringarna och 

det görs framsteg hela tiden.

Det hänger inte på dig. Du kan och borde inte göra allt. Att 
lyfta frågan och prata om det är ett e�ektivt sätt att skapa förändring.

Många unga upplever ångest kopplat till klimatförändringarna. Om du 
är en av dem kan du prata med en vuxen eller 
professionell, till exempel en kurator eller psykolog, om dina tankar och 
känslor.

1 miljard barn  ...
riskerar att drabbas av mer extremt väder till följd av 

klimatförändringarna. Det är nästan hälften av alla 
barn i världen.

Hur påverkas barn?
Klimatförändringarna leder till mer 
översvämningar, skyfall, torka och bränder. 
Det påverkar fattigdom, kon�ikt, tillgång till 
rent vatten och mat, skördar och migration. 
Det gör att barn som Yohannis hamnar i en 
utsatt situation där de riskeras att utsättas för 
våld. Våld kan betyda barnarbete, barngifte, 
övergrepp, tra�cking, sexuellt utnyttjande 
och försummelse.  

Antal barn som riskerar att 
utsättas för extrema väderhändelser

Luftföroreningar
1 miljard 

Värmeböljor
820 miljoner 

Vattenbrist
920 miljoner 

Cykloner
400 miljoner 

Flodöversvämningar
330 miljoner 

Totalt antal barn i världen: 2.2 miljarder.
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Om du känner oro

920
miljoner barn riskerar att 
utsättas för vattenbrist

820
miljoner barn riskerar att 
utsättas för värmeböljor

Detta behöver göras!

Vuxna och makthavare måste 
lyssna på och involvera 

barn och ungdomar utan 
någon form av diskriminering.

Regeringar måste 
se till att skolor och 

samhällen är informerade 
och att det �nns säkra platser 
för barn som drabbats av klimat-
förändringarnas e�ekter. De 
behöver stödja barn så att de kan 
stanna i skolan och de behöver 

stärka skyddslagar och system 
för att förebygga övergrepp 

och stödja drabbade. 

Regeringar måste 
driva på för att länder 

ska uppfylla Parisavtalet 
och hålla den globala 
uppvärmningen under 
1,5°C.

Regeringar och 
företag behöver 

stödja hållbara 
inkomstgenererande 

arbetsmöjligheter.

Vuxna måste stå med 
barn och ungdomar för 
att försvara barns 
rättigheter i ett 
föränderligt klimat.

Vad är våld mot barn?
Våld mot barn innefattar alla typer av fysisk 
och/eller emotionell misshandel, sexuella 
övergrepp, försummelse, vårdslöshet och 
kommersiell eller annan exploatering, vilket 
resulterar i faktisk eller potentiell skada på 
barnets hälsa, överlevnad, utveckling eller 
värdighet i samband med ett förhållande eller 
ansvar, förtroende eller makt. 

Världshälsoorganisationens (WHO) de�nition av våld mot barn. 

Yohannis blev tagen ur skolan och ensam iväg-
skickad till ett hårt och slitsamt arbete – helt i 
strid med barnets rättigheter. Att arbeta under 
farliga förhållanden är våld. Det påverkar din 
utveckling och din fysiska och mentala hälsa. 
Inget barn ska behöva uppleva det.

(Yohannis heter egentligen någonting annat).

Yohannis är 13 år och 
går i fjärde klass. Han 
bor i Sirarro i Etiopien 
tillsammans med sina 
föräldrar och fyra 
syskon. Hans familj 
arbetar med jordbruk.

Yohannis mamma tog det svåra beslutet att han 
skulle hoppa av skolan och jobba hos en man i en 
annan by. För detta �ck Yohannis 100 kronor i 
månaden att skicka hem till sin familj. Han var 
tvungen att arbeta hårt från morgon till sen kväll. 

Både torka och över-
svämning är vanligt där 
Yohannis bor. Men de 
senaste åren har vädret 
blivit mer oförut-
sägbart på grund av 
klimatförändringarna.  

Förra året var torkan 
extra svår. Nästan hela 
skörden förstördes. 
Det påverkade 
familjens ekonomi och 
de hade inte längre råd 
med mat. 
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