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torka på Afrikas horn, ett Arktis som smälter bort ...

De extrema väderhändelserna löper som ett flimmer genom nyhetsrapporteringen. Bakom dem finns ansikten.
Redan nutvingas människor lämna sina hem, men oftast befinner de sig så långt bort att vi inte ser dem.

I Ur askan kommer vi nära 2010-talets klimatflyktingar. Vi får möta Alia som såg en flodvåg slita med sig två
barn men lyckades rädda sin egen son. Um Abdullah trivs bäst när hon får vara ute och skörda tillsammans

med sin make och sina barn, men familjens mark hotas av det obönhörligen stigande havet. Jilo vandrade i en
och en halv månad från sin by till ett slumområde för att undkomma torkan som ödelade mark, dödade djur

och skapade svåra konflikter mellan grupper.

Vem blir klimatflykting? Vem bär ansvaret? Och vem ska ta emot dem som flyr? I personliga reportage från
Pakistan, Egypten och Kenya skildrar Shora Esmailian individerna bakom de människoströmmar som rullar

genom en värld under uppvärmning.
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