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   Världen är full av nya kompisar!             
 

    Världen är full med nya kompisar!              
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Nr 1 · 2021

Tema: Ta hand om jordklotet!
Globala målen 13: Bekämpa klimatförändringarna
Globala målen 14: Hav och marina resurser
Globala målen 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Jordklotets 
hälsa påverkar barn  

De lever
av havet

”Ser jag skräp 
plockar jag 
upp det”

Cristian i Guatemala:
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Jordklotets hälsa påverkar 

Hej!
Jorden har feber. Ja, så kan man säga 
eftersom klimatet har blivit varmare. Det 
påverkar allt som lever på land och i haven 
på många sätt – växter, djur och människor. 
Rafiki tar reda på hur!

Vi kikar också på varför det blir svårare för 
barn att ta del av sina rättigheter om jord-
klotet inte mår bra. Tidningen kan innehålla 
svåra ord. Det är lugnt. Förklaringar finns på 
rafiki.se. 

Rafiki har frågat många barn om klimatet. Se 
deras tips på vad man själv kan göra för att 
minska klimatförändringarna! 

Barns rättigheter påverkas av hur vi tar hand om jorden. 
När naturen förstörs hotas barns rätt till liv och 
utveckling på många sätt.

Klimatförändringar som kan ge stormar, översväm-
ningar eller torka är ett exempel. Det påverkar 
skolan, barns hälsa och familjers ekonomi så att 
det blir sämre. Ibland tvingas familjer flytta för att 
förändringar i miljön gör att det inte går att bo kvar. 
När familjer måste fly är det svårare att ge barn  
trygghet och skydd. Ett annat exempel är om människan 
fiskar för mycket så fisken tar slut. Då drabbas många  
familjer som lever av fiske.  

För att barn ska få sin rätt till liv och utveckling måste  
jorden få utvecklas på ett sätt som är bra för både  
människor och miljö, nu och i framtiden. 

Barnkonventionen 
artikel 6 säger att 
alla barn har rätt 

att överleva och att 
utvecklas.
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Globala målen 13
Bekämpa klimatförändringarna
Globala målen 14
Hav och marina resurser
Globala målen 15
Ekosystem och biologisk mångfald

Ingen kan bekämpa klimatförändringarna 
ensam. Länderna måste göra stora åtgärder 
för klimatet i sin politik. Samtidigt måste 
samhället anpassa sig och planera för att 
klara av katastrofer som orsakas av ett för-
ändrat klimat. Det är viktigt att människor 
vet hur man tar hand om jordklotet och får 
möjlighet att göra det. Det är både för att 
minska klimatets påverkan och för att kunna 
leva med det klimat som har blivit. 

Det går inte bra för klimatarbetet. Men nu 
har de största industriländerna planerat 
stora förändringar för ett bättre klimat.

Att ta hand om hav och marina resurser är 
viktigt. Haven driver många ekosystem som 
gör att livet på jorden fungerar. Förore-
ningar som gift och plast hotar haven. Ett 
hållbart fiske, rena hav och skyddade kust-
områden och ekosystem är några delmål 
för att skydda havet.

På land och i sjöar finns också viktiga 
ekosystem som måste skyddas. Att bevara 
arter av djur, växter och mikroorganismer 
gör att vi har en biologisk mångfald. Just 
nu är det risk att många arter av växter och 
djur försvinner. Att använda skogen klokt 
och att hindra att öknar sprider sig är också 
delmål. Naturen ska användas så den kan 
finnas kvar länge. Det kan vi alla bidra till! 

Globala målen tar 
hand om jordklotet
De tre globala mål som handlar mest om miljön är: Bekämpa klimat-
förändringar, Hav och marina resurser och Ekosystem och biologisk 
mångfald. Andra mål om vatten, hållbar konsumtion eller energi 
handlar tydligt om miljö. Planeten jordens hälsa påverkas faktiskt 
av alla globala mål.

På sidan 12 kan du läsa om Jasmila och hen-
nes familj som lever av vad havet har att ge.
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Cristian  
Ålder: 12 år 
Klass: 5 
Bor: Staden Panajachel i 
Guatemala 
Familj: Mamma och fem 
äldre syskon.
Gillar: Djur och natur. Att 
sköta om våra djur och få 
dem att må bra.
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Cristian med hunden Spike
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Vår stad är väldigt vacker. Det kommer 
många turister hit från hela världen för att se 
den fina sjön med tre vulkaner. 

Vi pratar om miljön i skolan. Min lärare har 
berättat att allt skräp vi slänger omkring oss 
sköljer regnet och floden ner till sjön. Plast 
och skräp förgiftar marken, vattnet och dju-
ren. Min lärare säger också att när vi skräpar 
ner och hugger eller bränner ner skogar så 
bidrar vi till klimatförändringar. 

Här märker vi klimatförändringarna. Vi har 
fler stormar och oväder nu som förstör  
naturen och städer där människor bor. Hus 
och vägar rasar samman när regnen kom-
mer. Det är farligt för alla.

Ibland dör djuren av att de äter skräp eller 
gifter. Ibland dör de av oväder. Det tycker jag 
är väldigt sorgligt. Det är viktigt att ta hand 
om naturen och inte slänga skräp. Att ta 
hand om djuren. Jag tycker inte om när djur 
lider. Ser jag skräp brukar jag plocka upp det 
och slänga det på rätt ställe. Jag matar våra 
ankor och kycklingar. Jag leker med våra 
hundar. Jag vill att våra djur ska vara glada!

Jag vet att det finns organisationer som 
jobbar mot klimatförändringar. De skyddar 
naturen, sjön, skogar och djur. De har mycket 
jobb kvar att göra. Jag ser att en del männ-
iskor fortfarande smutsar ner både vattnet 
och naturen. Det måste alla sluta med! 

Hej jag heter Cristian!
Jag bor med min familj i Panajachel nu. Vi kommer 

från San Gabriel som är ett annat område i Guatemala, 
men min mamma fick ett bra jobb här. 

Jag är yngst av fem syskon. Min pappa dog 
när jag var fem månader. Guatemala
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Många turister kommer till staden för 
att se sjön och de tre vulkanerna.

Vill du se Cristian och 
hans kompisar på film?
Gå in på rafiki.se.



Nicole 
Ålder: 9 år
Klass: 3
Bor: Staden Panajachel i 
Guatemala
Familj: Mamma, pappa och 
tre äldre bröder
Gillar: Att simma och leka i 
sjön med mina syskonbarn 
och hunden Mia
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Nicole med sin mamma Marta.



Min lärare säger att allt skräp vi slänger runt omkring oss 
hamnar i sjön när det regnar. Det är viktigt att vi varken 
slänger skräp eller använder gifter, för då förgiftas både 
marken och sjön och vi också.

Vi behöver återanvända saker och sortera vad vi slänger. 
Icke-organiskt och organiskt. Icke-organiskt avfall är plast, 
papper, glas, plåt och sådant. Det ska slängas i olika be-
hållare så de kan göra nya saker av det. Organiskt avfall är 
matrester och växter som ska tillbaka till naturen. Det kan 
bli kompost, så nya plantor kan växa i det.

Jag har lärt mig i skolan att klimatförändringarna beror 
på att vi förgiftat jordklotet. Till exempel har vi förgiftat 
luften med alla avgaser från bilarna och deras smutsiga 
svarta rök.

Jag vill ta hand om naturen. Därför sorterar jag sopor och 
plockar upp skräp när jag ser att det ligger på vägen eller 
i naturen. Jag bryter inte grenar och jag använder inga 
plastpåsar.

Jag älskar att bada med mina syskonbarn och min hund 
Mia. Och jag vill kunna bada i en sjö som är ren och att 
vi kan leka och vara friska där. Om någon slänger skräp 
i sjön borde de åka fast tycker jag! Jag vill att alla ska ta 
hand om och vårda sjön.

Vi måste lära alla att ta hand om naturen och sjön på ett 
bra sätt! 

Hej jag heter Nicole! 
Jag går i tredje klass på Eben Ezer här i Panajachel. Sedan 

Corona kom i mars har jag haft lektioner via datorn och gjort 
allt skolarbete hemma. Läraren skickar läxorna till oss. Sen 
skickar jag tillbaka läxorna till läraren när jag gjort dem så 
att jag får skolarbetet godkänt. Jag vet ganska mycket om 

miljön för min lärare har berättat.

Guatemala
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Notiser

Har jorden feber?

I Zimbabwe i södra Afrika har man 
märkt att klimatet har förändrats. 
Bland annat så har långa torkperioder  
drabbat landet hårt och orsakat 
matbrist. Så de har fått lära sig andra 
sätt att odla på och att odla grödor 
som bättre klarar torka. Vädertjänsten 
i Zimbabwe har också blivit bättre på 
att sprida väderinformation när  
extremt väder väntas, som vid kraftigt 
regn och åska eller risk för mycket 
höga temperaturer. 

Ändrar sätt att odla  
i Zimbabwe

Även i Sverige har klimatförändringarna 
märkts av. Somrarna har bjudit både på 
kraftigare regn- och åskskurar men också 
längre perioder med torrt och varmt väder. 
Det har orsakat vattenbrist i södra Sverige. 

Vintrarna har blivit mildare och vissa år har 
södra Sverige knappt sett en snöflinga. I 
norr har det milda klimatet gjort att man 
de sista 10 åren behövt salta vägarna 
betydligt oftare. Det beror på att snöfall 
ofta övergår till regn. Och när regn faller på 
kalla vägar fryser det till is och ger halka. 

Bangladesh och östra 
Indien påverkas 
När glaciärerna i Himalaya smälter svämmas 
flodlandet över av näringsrikt vatten. Varje  
år kommer också sommarmonsunen med  
kraftiga regn över Sydasien. Ju varmare klimat 
ju mer smältvatten och monsunregn blir det.
Cykloner är lågtryck som bildas över varma 
hav. De kommer in över land med storm och 
regn. Ju varmare haven blir desto fler och  
kraftigare cykloner bildas.

Resultatet är att många människor drabbas  
av stormar och översvämningar. Deras  
bostäder och odlingar förstörs. Nu bygger 
man platser där människor kan söka 
skydd för cykloner och vallar för att 
skydda mot översvämningar. Men 
det är svårt för alla som tvingas 
flytta. Att stoppa klimat- 
förändringarna är den  
bästa lösningen.

Klimatet blir varmare - men vad beror det 
på? Runt jorden finns en atmosfär som är 
som en värmande filt. Ju mer växthus- 
gaser atmosfären innehåller, desto bättre 
blir filten på att värma jorden. 

Den ökning av temperaturen vi nu kan mäta 
beror till stor del på att växthusgasen kol- 
dioxid ökar. Koldioxid kommer bland annat 
från utsläpp från bilar och flygplan. Men, trots 
att det blir varmare behöver vi komma ihåg att 
vi kan hindra jordens feber från att stiga. Alla 
insatser gör skillnad!

Klimatförändringarna 
påverkar Sverige

Byborna diskuterar med den nationella 
vädertjänsten om nya sätt att möta 
klimatförändringar. Foto: Anna Krahner
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Pyssel

Spara plast – 
sy en egen tygkasse 

Har jorden feber?

Du är säkert bra på att plocka upp efter dig och lämna till återvinningen, 
men tyvärr är inte alla det. Mycket av plasten hamnar i haven och naturen. 
Vissa djur tror att det är mat, vilket kan leda till att de får skador i magen 
och en falsk mättnadskänsla som gör att de svälter. Många plastsorter 
kan också innehålla farliga kemikalier.  

Det som är bra 
är att du kan 
göra skillnad!
En enkel sak att göra är att 
sy en tygkasse som du och 
dina föräldrar kan använda 
istället för plastpåsar när ni 
handlar! Kanske kan du visa 
mönstret för din slöjdlärare? 
Föreslå att hela klassen syr 
egna tygkassar. Tänk så 
mycket plast ni kan spara 
då! 

Mycket av det som vi använder varje dag är tillverkat av plast. 
Flaskor, plastpåsar och engångsprodukter är några exempel.  

Mönster och 
instruktioner 

finns på 
rafiki.se
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Så tar barn 
hand om 
jordklotet  
Rafiki har träffat många barn runt 
om i världen som gör bra saker för 
jordklotet. De återbrukar, sorterar 
skräp, demonstrerar, använder 
förnybar energi och tar cykeln 
eller går till skolan. Vad gör du för 
att jordklotet ska må bra? Finns 
det något mer du skulle kunna 
göra eller få andra att göra? 

Seema 11 år i Indien  
Jag sparar träd. Vi hugger inte ner träden. I min by 
använder de ved för att laga mat och då är risken 
stor att träden nära byn försvinner. Jag cyklar också 
till skolan. 

Benjamin

Benjamin 12 år i Sverige  
Jag tänker på sådant jämt! Vi har elbil när jag ska till 
skolan. Sedan går jag hem fast det tar en halvtimme.  
Jag tänker att man inte ska flyga på semester. Dessutom 
tror jag att alla kunde ha mer solceller.

Betty 13 år i Uganda   
Jag är med i skolans barnrättsklubb. Tillsammans med 
de andra barnen i klubben har jag planterat träd för att 
förbättra miljön i min by.

Betty

Seema

Källsortera 

Slänga skräp i pappers-korgen istället för i naturen 
Cykla eller gå istället för att åka bil

Återbruka eller handla på secondhand

Demonstrera om något som är bra för miljön 

Gör 
redan

Planerar att göra

Saker du kan göra för att jordklotet ska må bättre:
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Moa 9 år i Guatemala  
Jag tycker inte att man ska slösa på vattnet eller 
duscha för länge. Man ska också tvätta händerna 
snabbt och inte borsta tänderna med vattnet på. 

Vannak 11 år i Kambodja 
Jag och de andra barnen i barnparlamentet demonstre-
rade för att säga till vuxna och barn att slänga skräpet 
i papperskorgar. Vi tog med oss påsar för att plocka 
skräp under tiden. Jag brukar också återbruka saker. 
Jag bygger om trasiga saker till något annat bra.

Ansura

Stella

Ansura 13 år i Indien 
Jag berättar för vuxna om vikten av en ren miljö. Se på 
lärarna här till exempel. De var barn och studerade hårt 
och nu är de lärare och lär oss att räkna, läsa och hur vi 
tar hand om miljön. Då kan vi berätta samma sak för våra 
föräldrar som inte har gått i skolan och kan lika mycket 
om miljön.

Stella 9 år i Sverige 
Jag går nästan varje dag när jag ska till skolan. Och när 
jag ska till scouterna cyklar jag. Jag slänger inte skräp 
i naturen utan lämnar till återvinning. Det är viktigt att 
inte fälla för mycket träd och att vara rädd om naturen. 

Marvin 8 år i Guatemala   
Jag tycker att man kan ta hand om växterna, låta bli att 
slänga skräp i sjön, låta träden få stå kvar och minska 
på avgaserna. Man kan minska avgaserna med bilar 
som drivs av solenergi till exempel. 

Marvin

Moa

Vannak
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Jasmila har inget grönsaksland men hon har ett 
grönsakshav. Deras grönsakshav ligger i Indiska 
oceanen, för så heter havet utanför Zanzibar där 

Jasmila bor. I havet odlar familjen tång och sjögräs. 
De fiskar skaldjur och olika sorters fisk. Hela 

familjen lever av vad havet ger dem. 

Tanzania

Jasmila  
Ålder: 9 år 
Familj: Mamma, pappa, 
farmor och fyra syskon 
Bor: På Zanzibar som är 
en ö utanför Tanzania 
Skola: Går i byns skola i 
klass 4 
Gillar: När många i byn 
har picknick på stranden 
och äter och leker 
tillsammans 
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– Här lever vi av vad havet ger oss. Grön-
saksland har vi inga för runt våra hus är det 
mest sand. Men havet ger oss skaldjur, fisk, 
sjögräs, tång och mycket annat som vi kan 
äta och sälja. Vi blir ledsna när det kommer 
smuts och plast flytande i vattnet, säger 
Jasmila. 

Skräp flyter långt, innan det når botten. Då 
tror folk det har försvunnit för det inte syns, 
men det skadar fisk och liv på havets botten.

Jasmilas mamma odlar och säljer sjögräs 
som är nyttigt att äta. Sjögräset växer i fina 
rader på snören i vattnet. 

– Man kan odla röda alger och sälja till 
fabriker som gör schampo och tvål. Fast 
det är inte så bra för miljön. Havet utnyttjas 
ibland till fel saker. Olja läcker från fartyg 
och avlopp rinner ut från städer. Det skadar 
havet, berättar Jasmila.

Jasmilas pappa har en fiskebåt. Tidigt varje 
morgon ger sig männen ut och fiskar. En del 
äter de själva och en del rensas och säljs på 
marknaden. Jasmila förklarar:

– Vi måste alla hjälpa havet att hålla sig 
rent. Det finns olika maneter och fiskar som 
renar och städar vattnet men de orkar inte 
med all smuts. Vi måste hjälpa dem! 

– Plast är jättedåligt! Jag skulle vilja att alla 
blir havskompisar och hjälper haven. Hälsa 
barnen i Sverige att våra hav sitter ihop. Alla 
hav i världen sitter ihop! 

Familjen som 
lever av havet 
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Alla arter är olika 
och alla behövs
Rafiki frågar Kalle om biologisk mångfald och ekosystem. 
Kalle går tredje året på Tenhults naturbruksgymnasium och lär 
sig hur man skapar och sköter vackra och hållbara trädgårdar. 
Han ska nämligen bli trädgårdsmästare efter gymnasiet.
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Alla arter är olika 
och alla behövs

Kalle börjar med att 
förklara att biologisk 
mångfald är när det 
finns många sor-
ters växter, djur och 
mikroorganismer i en 
typ av miljö. En miljö 
kan vara barrskog, 
äng, öken, savann och 
regnskogar till exempel.

Kalle berättar:

– Det är bra eftersom alla arter är olika. De påverkar 
varandra och behöver varandra för att kunna leva. 
Det kallas ekosystem. En hare äter växter för att  
bli mätt. Vargen äter haren. När vargen dör blir den 
till jord för nya växter. Det finns inget dåligt med  
biologisk mångfald, säger han. 

Kalle fortsätter berätta om att den biologiska mång-
falden minskar när man skövlar regnskog. Då förlorar 
många djur och växter båda mat och hem. 

– Jakt påverkar också biologisk mångfald. Ibland 
kan jakt skapa balans mellan olika arter, men skjuter 
man för mycket av en art kanske ett annat djur helt 
plötsligt saknar mat. Tjuvjakt kan göra att vissa arter 
nästan dör ut. 

Men det finns också mycket som skyddar 
mångfalden:

– På vår skola driver vi certifierat jordbruk. Då låter 
vi döda träd och död ved ligga kvar så att arter som 
trivs där kan fortsätta leva.

Skolan använder ekologiska bekämpningsmedel för 
att bara påverka skadedjuren. Varken växten eller 
marken får några gifter och kan inte heller förgifta 
djur som lever eller äter där. Kalle tycker också det är 
viktigt att låta olika typer av miljöer vara ifred. När till 
exempel stora marker plöjs, så finns det många djur 
och växter som inte överlever. 

Kalle
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Nästa Rafiki 
kommer i april

Visa för andra vad du själv gör för miljön och klimatet. På så sätt kan 
du också uppmuntra andra att göra mer, när de ser att du kan. 

Du kan också påverka de som har ansvar för klimatet genom att 
berätta vad du tycker och visa att många tycker att klimatet är viktigt!
Här är exempel på när andra barn inspirerar 
eller uttrycker sina åsikter. Vill du vara med?

Inspirera andra!

Chivorn

Salome

Nataly

Salome gör film
Salome i Sverige gör film för att berätta 
om vad hon tycker är viktigt. Se filmen på 
rafiki.se/film.

Nataly röstar
Nataly i El Salvador uttrycker sin åsikt om  
vatten genom att lära sig om vatten och 
delta i skolvalet om allas rätt till rent vatten.

Greta pratar med vuxna  
som tar beslut
Förutom att Greta demonstrerar varje  
fredag så lär hon sig mycket om klimat-
förändringar från forskare. Det hon lär sig 
berättar hon för beslutsfattare och kräver 
att de gör något åt det!

Chivorn demonstrerar
Chivorn i Kambodja deltar i ett barn- 
parlament. Tillsammans med de andra 
barnen där gör han en demonstration för 
att be folk att inte skräpa ner. De tar med 
sopsäckar för att vara bra förebilder.

Greta


