PÅVERKA
Axam vill rädda sitt land
kunna hända. Maldivernas högsta punkt ligger bara
2,3 meter över havet.
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För att uppmärksamma problemen på Maldiverna
åkte Axam till Köpenhamn i december år 2009. Där
talade han till världens ledare, som hade samlats för
att besluta hur de ska bekämpa klimatförändringarna.
Axams mål var att få dem att fatta ett beslut som kan
rädda hans land.

Axam talar till världens ledare på klimatmötet i Köpenhamn

Mohamed Axam Maumoon är 15 år och kommer
från Maldiverna. Landet ligger mitt i Indiska oceanen
och består av nästan 1200 små paradisöar. Tusentals
turister reser hit varje år för att bada, snorkla och sola
på de vita stränderna. Men Axam, och många andra,
är rädda för att klimatförändringarna kommer att höja
havsytan så att landet sjunker. Det skulle faktiskt

I Köpenhamn deltog Axam i ett möte som UNICEF
hade anordnat för att föra fram ungas åsikter. På mötet
fanns 160 ungdomsrepresentanter från 44 olika länder.
Axam blev en av dem som fick representera alla
världens ungdomar på den stora klimatkonferensen
där alla politiker deltog. Det viktigaste budskapet i hans
tal var att ledarna måste göra något snabbt!
– Eftersom framtiden tillhör barnen, måste ni tänka
på hur gamla era barn kommer vara år 2050. Kommer
de att kunna se vad vi har sett? Kommer de kunna
uppleva det vackra liv vi lever nu? Vi är sent ute – men
inte för sent. Tro mig, den bästa tiden att agera är nu!
Så sa Axam i sitt tal.

Att få säga sin åsikt är
en mänsklig rättighet

Du ska bli lyssnad till både
hemma och i skolan!
FN har kritiserat Sverige för
att vi är dåliga på att låta barn
vara med och bestämma.
Tycker du att vuxna tar dina
åsikter på allvar?

UNICEF kämpar för varenda unge

Barn och unga över hela världen har rätt
att säga vad de tycker. UNICEF försöker
få världens ledare att lyssna!

Påverkar de som bestämmer
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Visste du att barnkonventionen ger dig rätt att säga
vad du tycker i alla frågor
som berör dig?

UNICEF gör barns röster
hörda.

Som en del av FN kan UNICEF jobba tillsammans med politiker
i alla länder. När unga inte själva kan föra fram sina åsikter
finns UNICEF med för att se till att de som bestämmer tänker
på vad som är bäst för barnen. Nästan alla länder har skrivit
på barnkonventionen och lovat att lyssna på det som barn har
att säga. UNICEF vill se till att de håller sitt löfte!

ATT PÅVERKA
1. Varför vill Axam vara med och påverka utvecklingen för miljön?

2. Vad gör UNICEF för att barn ska få säga vad de tycker?

3. Varför ska vuxna lyssna på unga?

Övning
Förändra något i din närhet. Välj en fråga som du tycker är viktig, något som du vill påverka.
Sätt ihop en kampanj som riktar sig till människor i din omgivning. Gör en plan, sprid ditt
budskap via internet eller prata med dem som bor i din närhet. Tänk ut ett starkt budskap
som du tror kan påverka många och försök att ändra på det som du tycker är fel.

