
#GenerationHope 
Kinderen hebben recht op een eerlijke en leefbare wereld

STOP DE KLIMAATCRISIS
Het klimaat verandert. Dat merken meisjes en jongens overal op de wereld. 

Hittegolven, droogtes, overstromingen, stormen en bosbranden veroorzaken 

honger, ziektes, armoede en verdriet. Als we niets doen, worden de 

problemen alleen maar groter. Daarom willen kinderen en jongeren dat 

regeringen en bedrijven nu in actie komen tegen de klimaatcrisis.  

ONGELIJKHEID 
Jonge mensen worden harder getroffen door de klimaatcrisis dan ouderen.  

En kinderen en jongeren in arme landen meer dan die in rijke landen. Dat is 

extra oneerlijk omdat arme landen minder bijdragen aan de opwarming van  

de aarde. Ook meisjes en jongens die worden gediscrimineerd omdat ze 

‘anders’ zijn, lopen meer risico, terwijl ieder kind recht heeft op een veilig  

en gezond leven.    

EERLIJK EN LEEFBAAR 
Kinderen en jongeren eisen een eerlijke, leefbare wereld. Een wereld waar

genoeg eten, drinken, geld, hulp en medicatie is voor iedereen. Waar alle 

kinderen naar school kunnen gaan. Waar genoeg bomen zijn en de lucht 

schoon is. Waar niemand bang hoeft te zijn voor een natuurramp. Kinderen 

geloven dat die wereld bestaat. Niet in een verre toekomst, maar nu meteen!  

“Alles begint met hoop. Als je hoopt dat 
je iets kunt veranderen, laat je je door 
niemand tegenhouden.”
Jongen, 14 jaar, uit India 



Kinderen voelen de gevolgen 
van de crisis meer dan ooit. 
Een kind in Afghanistan 
maakt in zijn leven 18 x 
zoveel hittegolven mee als 
zijn opa en oma.  

KLIMAATRAMPEN ZIJN OVERAL
Doden, gewonden en veel schade 

door overstromingen in België, 

Duitsland en Nederland. 

Hevige 

overstromingen in 

Pakistan treffen 

16 miljoen 

kinderen.

Meer dan 3 miljoen kinderen 

dreigen ernstig ondervoed te 

raken door de droogte in Kenia, 

Somalië en Ethiopië.

Extreme hitte in Canada en de 

VS veroorzaakt bosbranden. 

Ook vallen er doden. 

Dit zijn maar een paar 

voorbeelden van de vele 

klimaatrampen uit 2021 

en 2022.

WAT MERKEN KINDEREN VAN KLIMAATVERANDERING?  
In de hele wereld zien kinderen dat de problemen steeds groter worden. 

Kinderen vertellen dat ze te weinig water hebben en vaak ook te weinig 

voedsel. Sommige kinderen gaan niet meer naar school. Hun ouders kunnen 

geen eten of schoolgeld meer betalen. Andere kinderen hebben geen huis 

meer, omdat hun huis door een overstroming of orkaan kapot is gegaan.  

MEER LAST DAN VOLWASSENEN 
Kinderen hebben meer last van klimaatverandering dan volwassenen. Hun 

lichamen kunnen slechter tegen hele hoge of hele lage temperaturen. Ook 

worden ze sneller ziek. En ze raken eerder ondervoed. Ze krijgen dan te 

weinig voedingsstoffen binnen om gezond te blijven.   

De kinderen en jongeren van nu zullen in hun leven veel meer klimaatrampen 

meemaken dan hun (groot)ouders. Dat maakt hen boos. “Wij hebben het 

meeste last van de klimaatcrisis, terwijl wij de minste schade hebben 

veroorzaakt.”  

‘’Kinderen kunnen ook goed zeggen 
wat ze vinden en wat ze voelen. Daar 
kan de politiek nog van leren!” 
Leah, 11, uit Nederland 



WAT DOET SAVE THE CHILDREN? 
Save the Children komt op voor de rechten van kinderen. Dat is belangrijk, 

omdat 1/3 van de wereldbevolking kind is en kinderen andere dingen nodig 

hebben dan volwassenen. We werken in meer dan 124 andere landen op de 

wereld, waaronder Nederland. We luisteren naar kinderen om te horen wat zij 

nodig hebben. En we zorgen dat kinderen onderwijs, gezondheidszorg en 

bescherming krijgen. 

HOE WETEN WE WAT KINDEREN VAN DE KLIMAATCRISIS VINDEN? 
Medewerkers van Save the Children hebben in 45 landen met kinderen 

gepraat over de klimaatcrisis. In totaal gaven meer dan 50.000 kinderen  hun 

mening. Dat zijn ongeveer 2.173 schoolklassen met kinderen! De meeste 

kinderen waren tussen de 8 en 17 jaar oud, maar er deden ook jongeren mee 

van 18 tot 22 jaar.  

WELKE KINDEREN WORDEN HET HARDST GERAAKT DOOR DE  
KLIMAATCRISIS? 
Alle kinderen in de wereld zullen te maken krijgen met een veranderend 

klimaat. Maar door de klimaatcrisis krijgen kinderen die het nu al zwaar 

hebben, het nog zwaarder. Uit nieuw onderzoek van Save the Children blijkt 

dat 774 miljoen kinderen dubbel getroffen worden. Zij zijn arm én hebben het 

vaakst te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals over-

stromingen, droogtes en stormen. De meeste van deze kinderen en jongeren 

wonen in het zuiden van Azië en het oosten, westen en zuiden van Afrika. 

KINDEREN BLIJVEN ARM
De gevolgen voor deze meisjes en jongens zijn groot. Als oogsten mislukken, 

stijgen de prijzen van voedsel. Eten wordt te duur en daardoor lijden kinderen 

honger. Ook gaan ze niet meer naar school, omdat hun school verwoest is door 

een storm of overstroming. Of omdat hun ouders te arm zijn om het schoolgeld 

te betalen. Soms moeten kinderen werken of moeten meisjes trouwen, omdat 

hun ouders geld nodig hebben. Door al deze dingen wordt de kans om uit de 

armoede te komen steeds kleiner. 



SAMENWERKEN AAN OPLOSSINGEN 
Kinderen en jongeren brengen de minste schade aan, maar hebben wel het 

langste last van keuzes die nu gemaakt worden. Daarom balen ze ervan dat 

alleen volwassenen bepalen wat er gebeurt. Volgens hen praten die alleen 

maar en doen niks. Overal op de wereld komen kinderen en jongeren daarom 

in actie. Zij zeggen: “Wij geloven in een betere toekomst. Maar dan moeten 

jullie wel naar ons luisteren. Wij vinden dat regeringen en bedrijven met ons 

moeten samenwerken. Samen kunnen we klimaatverandering én armoede en 

ongelijkheid aanpakken.” 

‘’Rijke landen moeten armere landen helpen 
met hun klimaatproblemen. Ik vind dat het nu 
gewoon oneerlijk is. Wij zijn lekker op de bank 
Netflix aan het kijken, terwijl andere mensen 
voor hun leven rennen.’’ 
Brugklasser uit Nederland  

WAT MOETEN REGERINGEN VOLGENS  
KINDEREN DOEN? 
• Luisteren naar wat kinderen willen en 

belangrijk vinden 

• Meer aandacht en geld besteden aan wat 

kinderen nodig hebben, zoals onderwijs 

en gezondheidszorg

• Kinderen beschermen tegen armoede en 

ongelijkheid 

• Rijke landen moeten naar arme landen 

luisteren en hen helpen

• Meer informatie geven over (de gevolgen 

van) klimaatverandering 

• Boetes geven aan bedrijven die de bodem 

of lucht vervuilen, bomen kappen en 

slecht omgaan met hun personeel  

• Zonne- en windenergie gebruiken in 

plaats van olie, gas en steenkool 

WAT MOETEN BEDRIJVEN DOEN? 
• Stoppen met het vervuilen van de 

bodem of de lucht 

• Stoppen met het kappen van 

bomen

• Hun personeel genoeg 

betalen en goed 

behandelen 

• Minder energie 

gebruiken

• Zonne- en windenergie 

gebruiken in plaats van 

olie, gas en steenkool 

WAT VIND JIJ VAN DE KLIMAATCRISIS?
Laat je stem horen en sluit je aan bij #GenerationHope! 


