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Socialt hållbar utveckling

Genom Världens barn får du lära dig om: 
socialt hållbar utveckling, ur ett internationellt perspektiv. 

Barn har samma rätt till skydd för sina grundläggande mänskliga
rättigheter som vuxna. De får inte bli diskriminerade på grund av sin 
ålder. Hur ser barns rättigheter ut i verkligheten? 

Här är böcker där barn får kämpa för sina rättigheter på olika 
sätt, därför att de inte är uppfyllda.



Vad är en hjälte för dig?

När du läser boken, tänk på vad en hjälte är, till exempel någon du kan beundra, 
för hens mod, utmärkta handlingar eller fina egenskaper.

En hjälte står ofta upp för sina medmänniskor  genom att:
• Kämpa för allas lika värde
• Ta ansvar. Göra mer än vad som krävs. 
• Göra sin röst hörd
• Skapa förändring. Ta risker för att rädda andra. 

Ett exempel på en hjälte är Malala Yousafzai här på bilden. 
Hon kämpade för flickors rätt att gå i skolan, vilket ofta gjorde att hon
hamnade i fara.



Barnfattigdom
Kiffe kiffe imorgon av Faïza Guène: 

(Frankrike, Europa)

Boken handlar om barnfattigdom och utanförskap. Den handlar om Doria som bor i en av Paris 
förorter. Hennes mamma är analfabet, så hon kan inte hjälpa Doria med läxor och pappan har 
flyttat till Marocko. För Doria och hennes mamma är det ständigt en kamp att få pengarna att 
räcka. 

Mor gifter sig av Moa Martinson

(Sverige, Europa)

Boken handlar om Mia barnfattigdom under slutet av 1800-talet. Mia och hennes 

mamma lever ett hårt liv. De är fattiga och tvingas ständigt flytta därför att Albert, Mias 
mammas man, har problem med alkohol. Det finns dock ljusglimtar, till exempel när 

Mia får vara ensam med sin mamma. 



Barn i skärningspunkt för konflikter

Flyga drake av Khaled Hosseini

(Afghanistan, Asien)

Boken handlar om två pojkar, Amir och Hassan, som växer upp utan 
mammor, men med samma amma. Det gör att de känner sig som 
bröder fast de tillhör olika familjer och samhällsklasser. 

Hassans pappa är tjänare till Amirs pappa. Amir och Hassan är ändå 
ganska sorglösa, tills sovjetiska trupper belägrar staden och talibanerna 
gör entré. Amir och hans pappa lyckas fly till USA, medan Hassan och 
hans pappa blir kvar när ett inbördeskrig börjar. 



Barn i skärningspunkt för konflikter

Min fantastiska väninna av Elena Ferrante
(Italien, Europa)
Boken utspelar sig i Neapel, Italien på 1950-talet. Den fokuserar flickorna Elena och Lila som 

lever på randen till fattigdom och upplever våld på nära avstånd. 

De är olika men utvecklar en stark vänskap och kämpar för rätten att studera. Bara Elena får 

göra det medan Lila blir utslängd genom fönstret och får börja arbeta i familjens skomakeri. 

Honungsbiets hemliga liv av Sue Monk Kidd
(South Carolina, USA, Nordamerika)
Den här boken utspelar sig på 1960-talet. Lily lever med sin pappa, som 

inte kommer över att Lilys mamma dog för tio år sedan. I stället förvandlas 

hans sorg till grymhet.   Lily bestämmer sig därför att rymma för att ta reda 

på mer om sin mamma. På sin flykt tar hon tar med sig sin mörkhyade nanny.



Barn utsatta för förtryck 

Rani och Sukh av Bali Rai
(England, Europa och Indien, Asien)
Den här berättelsen påminner om Romeo och Julia. 
Den handlar om två ungdomar, Rani och Sukh som kommer från olika 
samhällsklasser och blir kära. De kan dock inte vara tillsammans för att 
deras familjer inte kommer överens. 

Förbjuden kärlek av Bali Rai
(England, Europa och Indien, Asien)
Den här berättelsen har ett tema som liknar Rani och Sukh. En indisk 
tjej blir tillsammans med en mörkhyad kille. Istället för klasskillnader 
och förtryck står dock rasism i centrum här. 



Barn som tillhör minoritetsbefolkningar

Katitzi av Katarina Taikon 
(Sverige, Europa)
Boken handlar om Katitzi som tillhör den romska befolkninen i Sverige. 
De har under 1930-1940-talen inte medborgerliga rättigheter och heller 
inte rätt till skolgång eller fast bostad. 
Ingen ordningsmakt ingriper heller när de trakasseras. 

Simon och ekarna av Marianne Fredriksson
(Sverige, Europa)
Simon är jude och adoptivbarn i en arbetarfamilj. Han vet dock inte om det. 
Hans adoptivmamma våndas över att inte ha berättat det för honom. 
Mamman blir alltmer orolig för kriget och alla judar som dödas eller måste fly.



Barn som söker asyl och immigrerar

I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig av Christina
Wahldén (Kongo, Afrika och Sverige Europa)
Ombeni upplever fruktansvärda händelser i Kongo under kriget

och kommer sedan till Sverige, där hon först får en fosterfamilj

men sedan lämnas att klara sig själv, vilket inte är lätt med alla minnen 

hon har.

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101640-39

Tulpanpojken av Christina Wahldén 
(Sverige, Europa - med koppling till Holland, Europa)
Wim kommer som ensamkommande flyktingbarn till Sverige

efter andra världskriget. Boken bygger på en sann historia.

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U101640-39


Barn drabbade av klimatkrisen
Slutet av Mats Strandberg
(Sverige, Europa)
Boken utspelar sig i en mellanstor svensk stad, där två unga människor möts, 
Lucinda och Simon, som båda två upplever att det är svårt att tänka framåt på 
grund av klimatkrisen. 
De väljer att ägna sin eventuellt sista tid åt att lösa ett mord på en person de båda älskade. 
Samtidigt kämpar de för att hålla hoppet uppe och finna en mening. Lucinda har en dödlig 
sjukdom och Simon vet inte om han kommer bli morbror eller gå ut gymnasiet. 

Expedition rädda revet av Christina Wahldén
(Australien)
Alice har fått följa med sin mamma, som är marinbiolog på en expedition till 
Australien där Alices mamma ska forska om sköldpaddor. Alice uppdäcker då att  
jordklotet har feber”. Temperaturen är alltför hög, och Stora barriärrevet 
och djuren som lever där drabbas hårt. Alices mamma försöker hitta lösningar, men 
läget är allvarligt. Ju mer Alice får veta, desto fler frågor dyker upp. Alice undrar också om 
det är rätt att flyga till andra sidan jordklotet för att forska om sköldpaddor?



Barn i krig
Blod rödare än rött av Arkan Asaad
(Irak, Asien)
Boken är självbiografisk och handlar om författarens pappa Casim, som är kurd 
och bor i Irak. Han blir bortgift och därefter skickad till fronten i Irakkriget som 
barnsoldat, trots att han inte vill. Till slut står han inte ut, utan deserterar eller flyr 
kriget. Han får hjälp av FN’s flyktingorgan under flykten. 
Mitt käraste gyllene barn av Christina Wahldén
(Tyskland, Europa och Sverige, Europa)
Kaja upplever koncentrationsläger, som hon rymmer från. Hon både hittar 
tillbaks till och kommer från sina föräldrar under kriget. Vid dess slut är hon 
svårt undernärd men får vård i Sverige och tillfrisknar. Hon får då också veta 
att hennes morfar bor i New York och att hennes mamma överlevt. Men det 
dröjer innan hon kan prata om det som hänt. 



Barn i krig

Pumans dotter av Monica Zak
(Guatemala och Mexiko, Mellanamerika)

Boken handlar indianflickan Aschlop och utspelar sig i Guatemala och Mexico. 

Ashlop och hennes familj lever som bönder. En dag blir Ashlop och hennes bror vittne till en massaker i 

grannbyn. Ashlop och hennes bror skyndar sig hem för att varna alla och flyr sedan mot Mexico, men någonstans 
kommer Ashlops bror bort.  

Cecilia Samartín: Drömhjärta 

(Kuba, Nordamerika)

Boken handlar om kusinerna Nora och Alicia, som har en harmonisk uppväxt på 1950-talets Kuba tills

revolutionen kommer och förändrar deras liv. Nora och hennes familj lämnar Kuba, medan Alicias 

pappa tror på revolutionen och stannar kvar. Alicias liv blir fattigt, hårt och svårt. Hennes 

framtidsdrömmar går i kras och i stället får hon kämpa mot hunger och möta människor som begår desperata 
handlingar.



Barn utsatta för hedersvåld
Fotbollshoran av Mikael Thörnqvist

(Sverige, Europa)

Boken handlar om 16-åriga Yasmine som bor i Sverige. Hon vill vara som andra i hennes ålder - ägna sig åt sina intressen,

som i Yasmines fall är att spela fotboll, kunna ta en fika på stan, sova över hos kompisar och ha en pojkvän. I Yasmines familj är dock 

detta otänkbart från att hon blir cirka 13 år.  Det skulle skada familjens heder. I skolan bevakas Yasmine av sina bröder och efter 

skoldagens slut måste hon gå direkt hem och ta itu med hushållsarbete. Situationen blir allt svårare när hot, våld och bortgifte planeras. 

Fallen flicka av Christina Wahldén

(Sverige, Europa)

Boken handlar om 16 åriga Rona. Hennes familj  flydde från Afghanistan och kom till Sverige för ett par år 

sen. Rona är den enda som riktigt har acklimatiserat sig. Mamman är gravid och pappan lämpar allt 

hushållsansvar på Rona, som vill studera, för att senare bli läkare, men inte får det. 

Ronas pappa håller henne också under sträng uppsikt. Så fort hon inte gör som han säger så slår han henne. 

Till slut går det så illa att hon blir knuffad ut från balkongen.



Barn utsatta för bortgifte

(O)planerat bröllop av Bali Rai
(England, Europa och Indien, Asien)

Den här boken är delvis självbiografisk. Den handlar om Manjit.  

På Manjits 17-årsdag berättar hans föräldrar att Manjit ska gifta bort sig med en kvinna 

i familjens hemland, Indien. Därefter blir Manjit mer eller mindre kidnappad. 

Han upplever det som ett svek att han ska giftas bort och bestämmer sig för att hämnas.

Boken handlar om kulturkrockar, frigörelse, generationsklyftor och förväntningar. 

Det finns likheter med Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad. 



Barn med funktionsvariationer

Konsten att höra hjärtslag av Jan-Philippe Sendker 

(Burma, Asien)

Den här boken handlar om att växa upp med funktionshinder i ett samhälle som tror 
på skrock. 

Den handlar om att vara blind och att inte kunna gå, men ändå tålmodigt finna sig i 
sitt öde och hitta en mening.

Boken tar upp betydelsen av medmänsklighet och vänskap. Den här influerad av 
buddhism.



Barnarbete

Såld av Sara Grindley

(Kina, Asien)

Den här boken handlar om Li Si-Yan har det bra tills hennes pappa dör. Då tar hennes farbror med 
och säljer henne på marknaden. I sitt nya hem får Li Si-Yan arbeta hårt med hushållsarbete. Sedan 
planerar familjen att gifta bort henne med deras förståndshandikappade son. Då flyr hon, men 
hamnar under ännu värre slavliknande förhållanden på en leksaksfabrik.

Den osynliga flickan av Deborah Ellis 

(Afghanistan, Asien)  

Boken handlar om Parvana, som under den talibanska regimen tvingas klä ut sig till 

pojke för att hjälpa till att försörja sin familj. Detta på grund av att pappan 

tillfångatagits av talibanerna och pojkar har helt andra rättigheter än flickor att röra 

sig fritt och vara delaktiga i samhället. 



Barnarbete
Ett hål om dagen av Louis Sachar
(Texas, USA, Nordamerika)

Stanley blir oskyldigt anklagad för stöld och dömd till straffarbete i ett 
fyrtio grader varmt Camp Green Lake. Han är en av ett antal ungdomar 
som tvingas gräva ett hål om dagen, utan att veta varför. Alternativet 
hade varit fängelse. Men Stanley valde Camp Green Lake, därför att han 
aldrig varit på läger. 

Det går inte att rymma från lägret, därför att det inte finns något vatten 
i närheten. Han får heller inte  göra chefen upprörd. 



Barn som kämpar för sin överlevnad

Pojken som levde med strutsar av Monica Zak
(Västsahara, Afrika)

Boken handlar om Hadara, som kommer bort från sina föräldrar i en 
sandstorm i öknen, så han växer upp utan människor omkring sig.  En 
struts-flock tar hand om Hadara och han blir medlem av deras flock. 

Långt senare träffar Hadara människor för första gången, som han 
minns. Det blir en omvälvande upplevelse. Boken bygger på en sann 
historia.

Intervju med Monica Zak, om bakgrunden till Pojken som levde med 
strutsar: https://www.youtube.com/watch?v=xjHi3JnkpB0 

https://www.youtube.com/watch?v=xjHi3JnkpB0


Barn med hälsoproblem

Boken handlar om Stella som är utsatt för mobbning och därför 
utvecklar dålig självkänsla, ätstörning, och självskadebeteenden.

En dag får Stella nog, när hon efter gympan stannat kvar längst i tron 
om att få vara själv - och sedan hålls fast och fotograferas av den värsta 
bland sina mobbare. Fotona sprider sig sedan över hela skolan, och det 
kan Stella inte leva med.

Det enda stället Stella känner sig trygg på är hemma med sina husdjur, 
som är råttor. På internet hittar hon också en likasinnad vän, Joel, som 
också mår dåligt då han kommit ut som homosexuell och inte blir 
stöttad i det. Han har därför också fått nog, precis som Stella. Men 
kanske kan de ses?



Här kan du söka böcker från olika länder

Klicka här på 
Länder och 

regioner.

https://lmcgotaberg.wordpress.com/
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