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Indledning
Hvad er migration? Hvem er migranter, flygtninge og asylansøgere?
Hvorfor migrerer mennesker og hvordan foregår migration?
Disse og lignende spørgsmål søger dette materiale at belyse gennem en række
øvelser målrettet folkeskolens ældste klasser og gymnasiet. Det er materialets
formål at nuancere nogle af de stereotype, ofte negative, billeder vi kommer til
at sætte på flygtninge og andre migranter.
Øvelserne er udviklet på baggrund af et fælles-europæisk
Røde Kors
oplysningsprojekt
ved
navn
Positive
Images
(www.redcross.org.uk/
positiveimages). De er siden 2007 afprøvet ved skoler i England, Skotland,
Danmark, Østrig og Grækenland, i tæt samarbejde mellem de nationale Røde Kors
selskaber og en gruppe dedikerede lærere, asylansøgere og elever.
Materialet indeholder en række øvelser, der skal give dig mulighed for at
belyse begrebet migration for dine elever og sætte det i et større globalt
perspektiv. Samtidig skal det stimulere elevernes refleksion over hvad migration
er, og hvad det betyder for de mennesker, der af forskellige årsager ser sig tvunget
til at forlade deres hjem. Igennem øvelserne vil dine elever dels opnå viden om
migration og samtidig gerne et nuanceret syn på, hvem asylansøgere og
flygtninge er.
Øvelserne er enkle og lette at bruge som et sjovt og lærerigt supplement til
undervisning om forskellige typer migration, med særligt fokus på flugt og asyl,
i fag som dansk, geografi og samfundsfag. Der gives forslag til videre læsning,
både fag- og skønlitterært, film, links til online ressourcer, samt tips til hvor og
hvordan dine elever selv kan involvere sig aktivt, skulle de blive inspireret til det.
Udover dette øvelseshæfte, består materialet af en dvd med bilagsmaterialer
som billeder, film og historier.

Mål
Efter deltagelse i øvelserne er det målet, at dine elever har:
•

opnået kendskab til forskellige typer for migration, herunder især
asyl- og flygtningemigration

• tilegnet sig forståelse af grunde til flugt, herunder de udfordringer der
kan mødes undervejs på flugten
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•

tilegnet sig viden om hvor og hvordan de finder mere information om
emnet

•

udviklet en kritisk sans for stereotyper og fordomme om asylansøgere
og flygtninge, forståelse af hvordan fordomme opstår, og hvad man selv
kan gøre for at udfordre sådanne fordomme

•

opnået kendskab til humanitært arbejde og hvordan man selv kan
involvere sig

Sådan anvendes materialet
Øvelserne er struktureret ud fra 5 temaer:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvorfor migrerer mennesker?
Hvem er migranter?
Migrationsruter
Stereotyper og fordomme
Humanitært arbejde og migration

Temablokkene 1-5 består af små værktøjskasser med hver tre-fire øvelser, der kan
bruges enkeltvis, i forlængelse af hinanden indenfor temaet, eller i fri kombination
på tværs af temablokkene. Øvelsernes varigheder vejledende og ligger mellem
15-30 minutter, men kan altid udvides til at fylde mere ved at give mere tid til
fælles diskussion.
Formålet med alle øvelserne er at stimulere en kritisk refleksion og diskussion.
Øvelserne kan derfor med fordel anvendes i forlængelse af pensum i udvalgte emner
under begrebet i fag som dansk, geografi og samfundsfag.
Efter hvert tema foreslås videre læsning, relevante film, og links til online ressourcer
om emnet. Materialet byder derudover på inspiration til opfølgende lektier.

TIP
Mangler du inspiration til hvordan du tager hul på et emne, eller ønsker du at
supplere øvelserne med flere fakta og tal, kan du benytte dig af den vedlagte
powerpoint præsentation. Den byder på en overordnet introduktion til asyl- og
flygtningeområdet. Yderligere cases og statistikker på området kan du finde på
www.rodekors.dk.
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Baggrund:

Anvendte begreber
2015 Målene (FN’s Udviklingsmål)
I 2000 mødtes 189 af verdens statsledere og udarbejdede i fællesskab FN’s
Millenniumserklæring. Erklæringen består af otte mål, som har deadline i 2015,
og som skal sikre en bæredygtig fremtid for verdens befolkning. De otte mål
er at: 1) halvere fattigdom og sult i verden; 2) sikre grundskoleuddannelse
til alle; 3) fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders
rettigheder; 4) reducere børnedødeligheden med to tredjedele; 5)reducere
mødredødeligheden; 6) bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre
sygdomme; 7) sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling; og 8) opbygge et
globalt partnerskab for udvikling. Læs mere om Målene på www.2015.dk
Arbejdsmigrant
Person, der migrerer for at opnå en form for arbejdsmæssig beskæftigelse
i et andet land. Læs mere om regler for arbejdsmigration i Danmark på
www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/
Asyl
Asyl betyder at en stat tilbyder en person, der er statsborger i et andet land,
beskyttelse i form af midlertidig opholdstilladelse, Retten til at søge asyl er
en menneskerettighed, stadfæstet i FNs Menneskerettighedserklæringens
artikel 14. Læs mere om FNs Menneskerettighedserklæring på www.un.org/en/
documents/udhr/
eller
på
www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-ogerklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
Asylansøger
En person, der er flygtet fra sit hjemland, søgt om asyl i et andet land, og
venter på svar på denne ansøgning. Får en asylansøger tildelt asyl, er det
fordi staten anerkender, at vedkommende er flygtning (se også Flygtning og
Uledsaget mindreårig asylansøger). Læs mere om reglerne for asyl i Danmark på
www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asylansoegning/
Emigration
Betegner udvandring. Emigranter er personer, der af forskellige årsager forlader
deres hjemland med henblik på at bosætte sig permanent i et andet land (modsat Immigration, der betegner indvandring).
Fattigdom
En person kan anses som værende fattig, hvis hans eller hendes indkomst er på
et niveau, hvor det ikke kan dække basale behov såsom mad, vand og husly.
Dette niveau er kendt som “fattigdomsgrænsen”, og kan variere fra land til land.
I de laveste indkomstlande betegner fattigdomsgrænsen en indkomst på 1,25 $
pr. dag. Fattigdom måles dog ikke kun ud fra, om man har penge til mad, men
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også om man har råd til uddannelse, lægebesøg og et sted at bo. (Læs mere om
fattigdom på Folkekirkens Nødhjælps temaside www.ulandsfrekvens.dk/
skriv-opgave/opgaveideer/fattigdom, eller på www.skole.drk.dk/fattigdom
Flygtning
En person, der som følge af en velbegrundet frygt for at blive personligt
forfulgt på baggrund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en
særlig gruppe eller politiske anskuelser, ikke ønsker at have bopæl i hjemlandet.
Fattigdom, sult, eller lignende grunde der kan få mennesker til at
migrere, er ifølge Flygtningekonventionen ikke blandt de årsagerne, der kan
give flygtningestatus. Læs mere om FNs Flygtningekonvention fra 1951 på
www.boernpaaflugt.dk/Biblioteket/Flygtningekonventionen.aspx
Forfølgelse
Betyder ifølge FNs definition, at en person bliver udsat for fjendtlighed, overgreb
eller mishandling af enten enkeltpersoner, grupper eller repræsentanter for staten,
på grund af personens race, religion, nationalitet, seksuel orientering, tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politisk anskuelse (se også Flygtning). Ved
vurdering af risiko for forfølgelse, kigger myndighederne på intensiteten, karakteren
og hyppigheden af overgreb begået før flugten for at finde ud af, om der er tale om
enkeltstående tilfælde, eller om det er systematisk, og hvor stor risiko der er for at
forfølgelsen fortsætter, hvis man vender tilbage til hjemlandet.
Almindelig diskrimination og chikane er ikke i sig selv nok til at få asyl, selvom
det kan skabe en særdeles vanskelig livssituation i hjemlandet for den enkelte. Se
mere på www.flygtning.dk/danmark/asyl/om-asyl-og-sagsbehandling/hvem-kanfaa-asyl-i-danmark
Immigration
Betegner indvandring. Det omfatter således personer, der kommer til et fremmed
land med henblik på at bo der permanent eller i en længerevarende periode. Det
skal her pointeres, at Danmark lukkede grænserne for immigranter i 1973. Siden da
har udlændinge skullet opnå opholdstiladelse for at opholde sig Danmark.
Indvandrer
Se Immigration.
Internt fordrevne personer
Er personer eller grupper af individer, som er tvunget til at flygte fra
deres bopæl, hovedsageligt for at undgå bevæbnede konflikter, vold, eller
systematiske krænkelser af menneskerettigheder, men som forbliver indenfor deres
hjemlands grænser. Læs mere om hvad FN gør for disse særligt sårbare migranter på
www.unhcr.org
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Anvendte begreber (fortsat)

Migrant
FN definerer en migrant som en person der har haft bopæl udenfor sit hjemland
i minimum et år, uanset grunden til migrationen. Begrebet kan således meget
bredt dække alt fra udvekslingsstuderende til flygtninge. I dette materialehæfte
behandles alene former for ”tvungen migration”, dvs. personer, som er nødsaget
til at forlade eller flygte fra deres hjemland for at søge andre muligheder eller
beskyttelse andetsteds. Læs mere om forskellige typer migranter på www.iom.
int/jahia/Jahia/about-migration/key-migration-terms/lang/en#Migrant
Migration
Betegner en bevægelse eller flytning fra et sted til et andet, hvor de deltagende
migranter ofte er tvunget til at foretage den pågældende flytning af en eller
anden - ofte ydre - omstændighed, som de selv kun har ringe - eller ofte ingen
- direkte indflydelse på, eller de kan foretage migrationen fordi de eventuelt forventer at få bedre levevilkår det sted de emigrerer til. Se også push/pull faktorer.
Læs mere på www.iom.int
Opholdstilladelse
I Danmark kan der gives opholdstilladelse på baggrund af forskellige forhold.
Der kan gives ophold i form af asyl/beskyttelsesstatus, familiesammenføring,
humanitært ophold og ophold til kvoteflygtninge. Asyl og beskyttelsesstatus
gives, når asylansøgere anerkendes som flygtninge på baggrund af FN’s
Flygtningekonvention fra 1951. En udlænding, som har familie i Danmark, har
mulighed for at få opholdstilladelse ud fra reglerne om familiesammenføring.
Humanitært ophold gives, hvis ansøgerens personlige forhold er i en sådan
tilstand, at væsentlige hensyn af humanitær karakter taler for at give opholdstilladelse. Dette finder sted, hvis ansøgeren eksempelvis lider af en alvorlig
sygdom, der ikke kan behandles i hjemlandet. En kvoteflygtning er en flygtning,
der befinder sig i et tredjeland, og som kan blive genbosat i Danmark efter aftale
med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNCHR). Læs mere
på www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/
Offer for menneskehandel
Er en person, der har været udsat for menneskehandel. Menneskehandel
betegner rekruttering, transportering, overførsel, skjul eller modtagelse af
personer ved brug af eller ved trussel om magtanvendelse eller andre former
for tvang, bortførelse, svindel, bedrageri, misbrug af magt eller udnyttelse
af en sårbar stilling eller ved, at der ydes eller modtages betaling eller fordele
for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden
person, med henblik på udnyttelse.
Læs mere på www.centermodmenneskehandel.dk, eller om Europarådets
konvention om indsatsen mod menneskehandel på www.retsinformation.dk.
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Push og pull-faktorer
Er en måde, hvorpå man analyserer migration. Push-faktorer er de
omstændigheder, der foranlediger en person til at migrere, som eksempelvis
naturkatastrofer, sult, fattigdom, mangel på arbejde, eller politisk uro. Pullfaktorer er de vilkår, der tiltrækker migranter til at vælge netop det land frem for
andre mulige rejsemål, som f.eks. muligheder for arbejde, uddannelse, politisk
stabilitet. Men også faktorer som socialt netværk eller familie er stærke pull-faktorer.
For eksempler på push- og pull faktorer, besøg hjemmesiden www.fjernenaboer.dk.
Transit
Betegner det, eller de, lande, som flygtninge opholder sig i undervejs på deres
migrationsrute, på vej mod det oprindelige destinationsland. Læs mere under tema
3 i dette materiale.
U-land (udviklingsland)
Kan defineres som et land, der er udviklet i et begrænset omfang, hvilket baseres på
adskillelige faktorer. For mere information og inspiration til brug i klasseværelset,
se Dansk Røde Kors’ skolesite om U-lande på www.dennisrk.dk
Udokumenterede migranter
Er personer, der ikke er i besiddelse af den legitime retslige status eller de rejsedokumenter, som det kræver for at indrejse eller forblive i et land. Udokumenterede
migranter refereres også til som irregulære migranter og af nogle som “illegale”
migranter.
Udvikling
Er en proces, gennem hvilken lande ændrer sig over tid. Begrebet kan defineres
på flere måder. Det Internationale Røde Kors / Røde Halvmåne* Forbund definerer
udvikling som en proces, gennem hvilken samfund, familier og individer
vokser sig stærkere, kan nyde et mere fyldestgørende og produktivt liv samt blive
mindre sårbare (www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/development-policy-en.
pdf). FN har udarbejdet en måde, hvorpå det er muligt at måle udvikling ved at have
fokus på 3 grundlæggende faktorer. Disse indbefatter forventet levetid eller den
gennemsnitlige levealder, uddannelse og indkomst.
* I muslimske lande opererer Røde Kors bevægelsen under navnet Røde Halvmåne.
Uledsaget mindreårig asylansøger
Er en person under 18 år, der kommer til et fremmed land og søger om asyl uden
at være ledsaget af sine forældre eller en anden voksen person, der kan træde i
forældrenes sted. Læs mere om reglerne for uledsagede mindreårige asylansøgere
på www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/uledsagede_boern.htm

12 TEMA 1

13 TEMA 1

Tema 1

Hvorfor migrerer
mennesker?
Formål
• At forstå årsager til at mennesker migrerer
• At diskutere forskelle og ligheder mellem “konventionsflygtninge” og
“fattigdomsflygtninge”
• At diskutere sammenhængene mellem udvikling og migration

Øvelser
1.1
1.2
1.3

Hvorfor migrerer mennesker?
Ville du forlade dit hjem?
Migration og FNs Udviklingsmål

Der findes mange forskellige former for migration, og mange grunde for at
mennesker vælger/ ser sig nødsaget til at forlade deres hjem. Når man taler
om grunde for migration, skelnes der mellem push (skubbe-) og pull (trække-)
faktorer. Pull-faktorer kan være troen på bedre økonomiske forhold, mulighed
for arbejde eller uddannelse, socialt netværk eller familie i et pågældende land.
Push-faktorer kan være undertrykkelse og forfølgelse, krig, fattigdom m.v. i de
områder, folk vandrer fra. Se også listen over anvendte begreber.
Som vi skal se i dette tema, giver ikke alle grunde ret til beskyttelse, altså asyl,
i et andet land. Kun risiko for overgreb og forfølgelse kan være grundlag for at
opnå beskyttelse, mens mange af de øvrige faktorer (på både push-og pull siden)
ikke kan give opholdstilladelse i et andet land. FN´s udviklingsmål har til formål
at minimere mange af de årsager til migration, som ikke kan give et opholdsgrundlag i et andet land, som f. eks fattigdom og manglende uddannelse.
De 2 første øvelser omhandler både push- og pull-faktorer, mens den 3. øvelse
anbefales hvis det ønskes at opnå en yderligere forståelse af pull-faktorer samt
FN’s Udviklingsmål.
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1.1 OVERBLIK

Hvorfor flygter
mennesker?
Varighed:

20 min

Inddel eleverne i små grupper, og giv hver gruppe et ark med post-its.
Spørg først: Hvorfor tror I, mennesker flygter? Spørg så: Hvad skulle der ske, for
at du selv ville flygte fra dit hjem? Lad grupperne brainstorme lidt; hver årsag
skal noteres på hver sin post-it.
Tegn en lodret streg på tavlen som deler den i to. Den ene side får overskriften
PUSH FAKTORER, den anden PULL FAKTORER. Forklarer begrebernes betydning
(se sider 11 og 13 for ordforklaring), og bed eleverne placere deres post-its
under hvad de mener, er den rette rubrik.
Del herefter oversigten over flugtårsager bilag 1A ud til grupperne, og bed dem
undersøge, om der er årsager, som mangler på tavlen. Er dette tilfældet, skrives
disse ligeledes på post-its og tilføjes på tavlen.
Diskuter:
• Hvordan det kan være, at nogle faktorer både står som push og pull faktorer?
Eksempel: Familie. Ønsket om at forsørge sin familie kan være anledning til
at migrere (altså være en push faktor), ligesom håbet om at blive genforenet
med tidligere migrerede familiemedlemmer også kan være afgørende for, at en
migrant vælger at tage til et land fremfor et andet (pull-faktor).

Denne øvelse kan med fordel udvides ved at læse flygtningen Alukos historie
om sin flugt fra Nigeria til Europa (bilag 3C, se også øvelse 3.3.). Lad eleverne
undersøge, hvilke push og pull faktorer de kan finde i hans fortælling. Her er
nogle eksempler:
Push:

Pull:

• han oplever forfølgelse i Nigeria

• mulighed for at arbejde i Libyen

• usikkerhed på rejsen (I Kano får
han at f.eks. at vide, at der er for
farligt at blive)

• han hører, at mange andre
migranter fra Nigeria tager til
Libyen (socialt netværk)

• mishandling og diskrimination af
politi og borgere i Libyen

• rygter om, at Europa er mere
sikkert

Du skal bruge:
post-its
Bilag 1A – Push & pull
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1.2 ROLLESPIL

Ville du forlade
dit hjem?
I denne øvelse repræsenterer tre af klasseværelsets hjørner hhv. valget at ”blive
hjemme”, at ”flygte til en anden region i hjemlandet”, og at ”flygte til et andet
land”. Marker evt hjørnerne, så eleverne husker hvilket hjørne repræsenterer
hvad.
Giv hver elev et rollekort fra bilag 1C, og bed dem om at rejse sig op. Alle elever
starter i ”hjemme-hjørnet”.
Læs scenarierne om hhv. ”Væbnet konflikt”, ”Naturkatastrofe” og ”Fattigdom”,
der er beskrevet i bilag 1B højt, et af gangen. Efter hvert scenarie skal eleverne
beslutte, om de vil blive hjemme eller om de vil rejse, og i så fald om de vil forsøge at blive i deres hjemland eller forlade det.
Diskuter udfaldet.

Varighed: 15 min
(udvidelsen: + 20 min)
Du skal bruge:
Bilag 1B - Scenarier
Bilag 1C – Rollekort
Evt. bilag 1D FN’s Flygtningekonvention 1951

Ønsker du at udvide denne øvelse, kan du evt. spørge de elever, der valgte at
flygte til et andet land, hvad de tror der vil ske nu?
Et svar: de fleste ville blive sendt tilbage hvor de kom fra, eller henvist til
nødhjælpsprojekter i nærområdet. Selvom elevernes valg at flygte er
forståeligt, er hverken naturkatastrofer eller fattigdom nok til, at man kan blive
anerkendt som flygtning og få asyl i et sikkert land. End ikke væbnet konflikt
giver nødvendigvis mulighed at få asyl som politisk flygtning. Kun personer der
har oplevet direkte overgreb eller trusler mod deres eget liv kan anerkendes
som Konventionsflygtninge og dermed blive berettiget til beskyttelse (asyl) i et
andet land. At komme fra et område med krig er derfor ikke nok til at få asyl.
Uddel herefter bilag 1D med FNs flygtningedefinition som skrevet i Flygtningekonventionen fra 1951.
Diskuter i klassen:
• ”Velbegrundet frygt” betyder, at personen allerede skal have oplevet mindst
et overgreb, og at det er sandsynligt, at det vil ske igen. Hvilken betydning kan
dette have for mennesker, der står overfor beslutningen om at skulle flygte?
• Hvilken betydning har det, at Konventionen blev lavet i 1951? Hvilke historiske begivenheder kunne ligge til grund for, at verdenssamfundet følte det
nødvendigt at lave en konvention til beskyttelsen af flygtninge?
• Hvad betyder det, at eksempelvis mennesker, der flygter fra klimaforandring
og naturkatastrofer, ikke er omfattet af konventionen?

TIP
Denne øvelse kan
med fordel benyttes i
forbindelse med øvelse
2.1 (‘Hvilke typer
migranter er der?’)

16 ØVELSE 1.3

1.3 DISKUSSION

Migration og FNs
Udviklingsmål
Varighed:

20 min

Du skal bruge:
Bilag 1E - FN’s Udviklingsmål

Baggrund
I øvelsen 1.2 kunne eleverne lære, at der findes mange grunde til flugt, men
at ikke alle grunde giver den flygtende ret til asyl (altså beskyttelse) i et
andet land. Fattigdom er en af de faktorer, der driver flest mennesker væk fra
deres hjem, de såkaldte “fattigdomsflygtninge”. De er ikke forfulgte, og kan
derfor ikke anerkendes som Konventionsflygtninge, men ses snarere som
ofre for uheldige omstændigheder. Det internationale samfund forsøger i
stedet at hjælpe disse mennesker i nærområderne, hvor de kommer fra. FNs
Udviklingsmål (også kaldt 2015 Målene - se www.2025.dk) spiller her en vigtig rolle.
Del FN’s Udviklingsmål bilag 1E ud til klassen, og gennemgå punkterne så alle
forstår, hvad de betyder.
Diskuter i klassen:
• Hvilke push- og pull faktorer behandler udviklingsmålene?
• Hvilke af udviklingsmålene der kan få betydning for migranter?
• Hvordan kan migration bidrage til FN’s Udviklingsmål.

TIP
Du kan med fordel kombinere denne øvelse i kombination med Tema 5:
Humanitært arbejde og migration.
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Links og andre
materialer
Ulandsfrekvens
Folkekirkens Nødhjælps temaside om 2015 målene og fattigdom med inspiration til
undervisning og opgaveskrivning:
www.ulandsfrekvens.dk/temaer/2015-maalene
www.ulandsfrekvens.dk/temaer/fattigdom

Hvorfor et uland?
Projektforløb over 3x2 lektioner, hvor eleverne igennem en række tankeeksperimenter får en forståelse for, hvad begrebet “uland” dækker over. Ved at grave
sig ned i bl.a. Danidas udviklingstal, bedes de eksempelvis reflektere over,
hvordan Danmark ville se ud, hvis det var et uland. Du kan finde hele øvelsen på
www.dennisrk.dk/sw45792.asp, eller på skole.drk.dk - ’Lærerværelset’ ’Ulande’ - ’Hvorfor et uland?’

FILM: Børn og krig
Røde Kors har sammen med Det Danske Filminstitut lavet en filmpakke om børn
og krig. Pakken består af seks film. Tre af filmene handler om den borgerkrig, der i
1990’erne hærgede på Balkan. To film handler om den konflikten mellem israelere
og palæstinensere og den sidste om en peruviansk dreng i Sverige.
Du kan bestille filmene og finde forslag til undervisningsforløb på
skole.drk.dk - ’Lærerværelset’ - ’Krig’ - ’Børn og Krig’, eller på linket
www.dennisrk.dk/sw17445.asp

Hvis du selv skulle flygte...
Projektforløb over fire lektioner, hvor eleverne skal forestille sig, hvad de ville
gøre, hvis de var på flugt uden deres forældre. Du kan læse den komplette øvelsesbeskrivelse samt finde linket til den tilhørende film, ”Som fugle i bur”, på
www.dennisrk.dk/sw45802.asp, eller på skole.drk.dk - ’Lærerværelset’ - ’Krig’ ’Projekt om flygtninge’.
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Tema 2

Hvem er
migranter?
Formål
•
•

At undersøge forskellige definitioner på forskellige typer af migranter.
At forstå mennesket bag migranten.

Øvelser
2.1
2.2
2.3

Hvilke “typer” migranter er der?
Hvad betyder det, at være ”flygtning”?
Find flygtningen!

Valget at migrere kan være skelsættende i et menneskes liv. Det er ikke kun
en fysisk rejse fra et sted til et andet. Med ét kan det, at du er “flygtning” eller
“udokumenteret migrant” ændre, hvordan omverdenen ser på dig - selvom du jo
egentlig er den samme person indeni.
Dette tema giver en introduktion til forskellige “typer” migranter, og viser hvor
komplekse deres personlige historier er. De to sidste øvelser undersøger, hvad
betegnelsen ”migrant”/ ”flygtning” kan betyde for menneskers identitet – både i
forhold til deres egen selvopfattelse og hvordan andre opfatter dem.

20 ØVELSE 2.1

2.1 OVERBLIK

Hvilke “typer”
migranter er der?
Uddel bilag 2A til eleverne og bed dem om at matche hver type migrant med den
korrekte definition (Korrekt rækkefølge: 1-b; 2-d; 3-a; 4-c; 5-f; og 6-e).
Diskuter kort, om elevernes indtryk af de forskellige migranttyper er overvejende positive eller negative, og hvad deres holdning er baseret på.
Del så klassen op i mindre diskussionsgrupper, og fordel de 3 personlige
migranthistorier fra bilag 2B, 2C og 3C ud til grupperne. Lad grupperne diskutere
følgende spørgsmål:
•

Hvilken type migrant er der tale om?

•

Hvilke push og pull faktorer er i spil? (se tema 1)

•

Har migration haft en positiv eller negativ effekt på personens liv?
Hvordan?

•

Hvilke udfordringer møder de? Hvorfor?

•

Har de overvundet disse udfordringer? Hvis ja, hvordan?

•

Hvilken slags støtte havde / har personen mest brug for?

•

Hvilken slags støtte fik/ får personen (af individer eller
organisationer)?

Varighed: 45 min
Du skal bruge:
Bilag 2A Migrantdefinitioner
Bilag 2B & 2C To personlige historier
Bilag 3C –
Alukos historie

Lad hele klassen diskutere følgende:
•

Var det nemt at finde ud af, hvilken type migration det drejede sig
om?

•

Nogle af historierne omtaler ‘humanitær hjælp’ – hvad vil det sige?

Forklar, at virkeligheden omkring migration ofte er meget kompleks, og at
migranter tit kan tilhøre flere forskellige kategorier af migranter. Aluko er
eksempelvis både økonomisk migrant og samtidig på flugt fra fra forfølgelse.
Forklar, at humanitær hjælp har til formål at sikre menneskers basale rettigheder,
uanset hvem de er og hvilken status de har i et givent samfund.

TIP
Diskussinen om
humanitær hjælp kan
med fordel uddybes med
øvelserne fra tema 5,
der undersøger
begreberne humanitært
arbejde og medmenneskelighed.
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2.2 REFLEKSION

Hvad betyder det,
at være ”flygtning”?
Varighed: 30 min
Du skal bruge:
Bilag 2D - Digtet “En Flygtning” af Wondimu Mekonnen
Evt bilag 2E - Digtet “If I were a refugee...”

Del digtet “En Flygtning” af Wondimu Mekonnen bilag 2D ud til samtlige elever.
Bed eleverne om at læse digtet højt i klassen.
Diskuter følgende spørgsmål i forhold til digtet:
• Hvordan opfatter forfatteren sin identitet?
• Hvordan påvirker det at være flygtning eller asylansøger forfatterens
identitetsopfattelse?
• Hvilke tanker og følelser giver forfatteren udtryk for? Har du nogensinde oplevet at have lignende følelser?
• Hvilket billede har forfatteren af sig selv, og hvordan mener han, at
han bliver opfattet af andre mennesker?
• Hvordan kan digtet hjælpe dig til bedre at forstå, hvordan det kan 		
føles at være migrant?

TIP til hjemmeopgave
Bed eleverne om selv at skrive et digt, en sang, en novelle eller lignende med
titlen ”Hvis jeg var flygtning...”.
Samme opgave blev stillet en 10.klasse fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium som skrivekonkurrence. Skriveøvelserne blev udgivet på online
magasinet New Times. Vinderdigtet er vedlagt i bilag 2E. Resten af bidragene
kan du læse her:
www.newtimes.dk (under ‘Positive Images’ - ‘Positive Essays’)
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2.3 BILLEDQUIZ

Find
flygtningen!
Varighed:

15 min (quiz) + 20 min (diskussion)

Du skal bruge:
Bilag 2F (billedquiz)
Bilag 2G (svar)

Del klassen op i grupper af 4-6 elever. Giv hver gruppe en kopi af billedquizzen
(bilag 2F). Arket viser en række kendte ansigter – nogle vil eleverne kende,
andre ikke.
Bed grupperne reflektere over, hvem af personerne, de tror, har en
baggrund som flygtning.
Bed herefter grupperne om efter tur at give deres bud, og notér 1 point pr rigtigt
svar (ud fra svarene i bilag 2G), dog uden at røbe resultatet for klassen endnu.
Når alle grupper har afgivet deres bud, gennemgå da de rigtige svar med
klassen. Udnævn vindergruppen med det højeste antal point.
Læg så op til følgende diskussion:
• Var der nogen overraskelser? Hvis ja, hvilke?
• Bed eleverne reflektere kritisk og ærligt over, hvilke kriterier de 		
brugte til deres afgørelser: Var det primært faktorer som udseende og/		
eller et overfladisk kendskab til personens arbejde, eller var det ud fra 		
et reelt kendskab til personens baggrund og liv?
• Med afsæt i quizzen, hvilken rolle tror eleverne, at identiteten som 		
flygtning har spillet/spiller i flygtningenes liv?

TIP til hjemmeopgave
Bed eleverne vælge en af personerne i quizzen (eller selv finde en person med
flygtningebaggrund) og skrive en uge af personens fiktive dagbog (3-4 sider).
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Links og andre
materialer
FILM: Hvem er flygtning?
Hvad vil det sige at være flygtning? Hvordan er livet som asylansøger? Og hvilke
regler gælder for flygtninge, som har fået opholdstilladelse i Danmark? ”Flygtning i Danmark” kommer med nogle svar. Samtidig er filmen en fortælling om
Amila, der flygtede fra Bosnien i 1993 og måtte begynde et nyt liv i Danmark.
Filmen ”Hvem er flygtning” er produceret af Dansk Flygtningehjælp og Plot Point,
og varer 11:50 min. Du kan se den på:
www.flygtning.dk/viden-fakta/flygtninge-i-danmark/hvem-er-flygtning

Magasinet New Times
New Times er et online magasin skrevet af asylansøgere og flygtninge. I en
artikelserie under mottoet “Successful foreigners?”, giver kendte danskere med
migrant- og flygtningebaggrund indblik i, hvad migration har betydet i deres
liv. Artiklerne er korte og sproget et let forståeligt engelsk, og egner sig godt til
f.eks. engelskundervisningen.
Du kan finde artikelserien som pdf på www.newtimes.dk -> ‘Archive’ -> ‘New
Times Magazine’ -> ‘New Times Magazine # 54’.

FILM: Zozo
Zozo er en svensk dramafilm fra 2005 og fortæller den 11-årige dreng Zozos
flugt fra den libanesiske borgerkrig til Sverige. Filmen er lavet af den svensklibanesiske filminstruktør Josef Fares, og meget af filmen bygger på Josefs egne
oplevelser.
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Tema 3

Migrationsruter
Formål
•
•

At blive bekendt med migrationsmønstre og flugtruter, samt overveje
mulige årsager til disse.
At blive bekendt med begreberne afsender-, transit-, og destinationslande.

Øvelser
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Migration i et globalt perspektiv
Hvor kommer flygtninge fra, og hvor tager de hen?
Alukos flugt fra Nigeria
Film: I kø til Europa

Dette tema sætter fokus på flygtninges migration. De første to øvelser sætter
denne særlige form for migration i et globalt perspektiv. De to øvrige øvelser,
hhv. en flygtnings personlige beretning og en film, belyser problematikker omkring transitlande til Europa og uddyber nogle af de oplevelser, der finder sted
før og under selve migrationen.
I forbindelse med flugtruter, optræder begreber som afsenderland, transitland
og destinationsland ofte. Begreberne betegner hhv. det land der flygtes fra (afsenderlandet), de lande der flygtes igennem (transitlande) og det land, der er
tænkt som destination for flugten (destinationsland). Transitlandene kan have
afgørende betydning for en person, der flygter til Europa. Her træder Dublinforordningen nemlig i kraft, hvilket betyder, at det første land man ankommer
til, som udgangspunkt skal behandle ens ansøgning om asyl.
Du kan lære mere om Dublinforordningen på www.nyidanmark.dk/da-dk/
Ophold/asyl/asylansoegning/dublin_konventionen.htm og i filmene fra øvelse
3.4.
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3.1 QUIZ

Migration i et
globalt perspektiv
Varighed:

35 min

Du skal bruge:
Bilag 3A – Quiz
Bilag 3B – Svar til quiz
Evt. en lille præmie

Inden øvelsen påbegyndes kan det overvejes, om den skal være en mindre
konkurrence, hvor eleverne bliver inddelt i mindre grupper, hvor de kan vinde
en præmie.
Inddel eleverne i mindre grupper, og uddel 1 quiz ark (bilag 3A) pr. gruppe.
Læs spørgsmålene højt ét af gangen, således at grupperne har tid nok til at
diskutere hvert enkelt svar i fællesskab.
Brug facitlisten til quizzen bilag 3B til at læse de rigtige svar højt i klassen, og
udpeg evt. det vindende hold.

Diskuter efterfølgende nedenstående spørgsmål i klassen:
• Var der nogle af svarene, der undrede dig? Hvis ja, hvorfor?
• Hvorfor tror du, at migration kan forekomme inden for
landegrænser?
Kig på quizzen, og se om du kan finde nogle lighedspunkter mellem migranters
hjemlande, og de lande de ankommer til. Her kan du kigge på forhold såsom
sprog, religion og geografi.
Fortsæt evt. diskussionen med powerpointen fra øvelse 3.2.
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3.2 OVERBLIK

Hvor kommer
flygtninge fra, og
hvor tager de hen?
Varighed:

20 min

Du skal bruge:
Powerpoint (downloades fra www.rodekors.dk/menneskerpaaflugt)

Stil spørgsmålet: Hvis der udbrød krig i Danmark og du skulle flygte, hvor ville
du så tage hen? Bed 3-4 elever tage stilling dertil og at begrunde deres valg.
Sandsynligvis vil svarene inkludere Sverige, England, Tyskland og lignende, og
begrundelserne vil bl.a. være p.g.a. sprog, lignende kultur, og familie eller venner i de lande.
Gennemgå i rask tempo powerpoint præsentationen om Top 10 af afsender- og
destinationslande for flygtninge i 2009.
Lad sidste slide stå lidt længere. Den viser de to kort lagt sammen.
Spørg eleverne, om de lægger mærke til noget?
Nogle af pointerne der kan skabe forundring:
• Der er kun et enkelt ’vestligt’ land på listen over top 10 værtslande
for flygtninge (Tyskland). Forklaring: De fleste flygtende forsøger
så vidt muligt at blive i nærområderne, i håb om en dag at
vende hjem igen, eller fordi nabolandene ligger dem sprogligt,
kulturelt og geografisk nærmest - de virkelige flygtninges valg ligner
altså det, eleverne selv ville vælge at gøre i en konfliktsituation.
• Der er mange flygtende fra Rusland. Forklaring: Konflikten i
Tjetjenien slår stadig mange mennesker på flugt, selvom dette kun
glimtvis opfanges af medierne.
• Syrien og Iran optræder stribede, da de er repræsenterede som
både top oprindelses- og værtslande for flygtninge. Forklaring:
væbnede konflikter (som borgerkrig) er aldrig simple, men retter
sig ofte mod bestemte befolkningsgrupper, snarere end befolkningen
som helhed. Eksempelvis kan der være relativt sikkert for irakiske
flygtninge at søge tilflugt i Syrien, mens mange syriske kurdere er
nødt til flygte fra Syrien.
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3.3

Alukos
flugt fra Nigeria
Varighed:

30 min

Du skal bruge:
Bilag 3C - Alukos historie: Flugt fra Nigeria

Læs flygtningen Alukos beretning om sine oplevelser i transit fra Nigeria til
Europa (bilag 3C).
Del klassen op i mindre diskussionsgrupper. Bed dem gennemgå rejsens etaper
skridt for skridt ud fra følgende spørgsmål:
• (med afsæt i øvelse 2.1) Hvilken type migrant er Aluko? Gør evt
eleverne opmærksom på, at en migrant godt kan tilhøre flere
kategorier.
• Hvad er hans motiver for at rejse?
• Hvordan udvikler hans rejsemål sig undervejs?
• Hvilke udfordringer møder han undervejs?
Diskuter så i fællesskab:
• Hvilken rolle spiller ”Europa” i hans overvejelser om flugt?
• Hvad betyder transit?

29 TEMA 3.4

3.4 FILM

I kø til Europa
Se de to korte film “I kø til Europa – Asylansøger i Grækenland”, og “Asylum
seekers in Greece”.
Filmene viser situationen for asylansøgere, som er “fanget” i Grækenland.
De må ikke rejse videre, men kan heller ikke blive, efter at asylsystemet i
Grækenland er brudt sammen. For mange af disse migranter var det aldrig
meningen, at de ville ende i lige netop Grækenland. Men efter Dublinforordningen* blev indført, er mange tusinder af mennesker - nogle i håb om et
bedre liv, nogle på flugt fra forfølgelse - strandet på udkanten i Europa.
Grækenland er transitland på en af de mest anvendte flugtruter til Europa.
Flertallet af asylansøgerne fra Afghanistan og mange afrikanske lande er nødt til
at rejse igennem Grækenland for at komme til Tyskland, England, Sverige eller
hvor de ellers håber at kunne starte et nyt liv i fred og sikkerhed. Det betyder i
princippet, at Grækenland skal behandle flertallet af asylansøgninger i Europa.
Men når et land som Grækenland af forskellige grunde ikke kan leve op til dette,
kan det have store konsekvenser for asylansøgerne, som filmen viser.
Diskuter med afsæt i Dublinforordningen og filmene:
• Hvilke lande har ansvaret for verdens flygtninge og migranter?
• Fordele og ulemper ved en sådan ordning.

* Dublinforordningen er en aftale mellem de europæiske lande om at det første
land, hvor en asylansøger registreres, også er det land, der skal behandle
asylsagen. Aftalen blev indført for at forhindre, at mennesker kunne søge asyl i
mere end et EU-land ad gangen. Problemet ved at søge i flere lande var nemlig,
at asylansøgerne risikerede at blive kastet rundt mellem systemerne i mange år
uden noget reelt håb om at få deres sag behandlet.
Forordningen er dermed både et forsøg på at tvinge EU-landene til at tage
ansvar, og at forhindre ansøgere i at blive ved med at søge asyl i nabolandene efter allerede at have at have fået afslag i et EU-land. Hvis en
asylansøger først er registreret i f.eks. Grækenland, men prøver at rejse til
Danmark, bliver han/hun sendt tilbage til Grækenland.

Varighed:

35 min

Du skal bruge:
Filmen
“I kø til Europa –
Asylansøger i Grækenland” (7:42 min) –
www.youtube.com
Filmen
“Asylum seekers in
Greece” (6:42 min)www.youtube.com
NB: Sidstnævnte film
indeholder stærke
billeder. Vi anbefaler at
du selv ser den inden
fremvisning i klassen.
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Links og andre
materialer
FILM: Børn på farlig flugt
Amerikansk dokumentarfilm fra 2009, som følger otte børns forsøg på at krydse
den mexicansk-amerikanske grænse. Deres odysse tager dem fra taget af et
godstog, hvor de hænger på som blinde passagerer, til tørst og udmattelse i den
barske ørken, på flugt fra kriminelle bander og grænsepolitiet.
De rejser alene, uden voksne til at tage sig af dem. Nogle af dem tog af sted for
at lede efter voksne familiemedlemmer, der rejste før dem, nogle for at aflaste
familien derhjemme i forsøget på at finde en ny familie, der kan tage sig af dem.
Men ikke alle ender der, hvor de håbede på at komme hen.
www.dr.dk/DR2/Dokumania
SPIL: Mod alle odds
Lad dine elever se hvordan de ville klare sig på flugt, i UNHCRs online rollespil
om ’Flugten’.
www.modalleodds.dk
Unge på flugt
Ungdommens Røde Kors afholder jævnligt et 24 timers rollespil, hvor elever på
egen krop gennemlever nogle af de følelser og udfordringer, som jævnaldrende
flygtningebørn bliver konfronteret med under flugten ud i det ukendte. Det koster
150 kr. pr. deltagende elev, og afholdes helst for hele klasser over en weekend.
www.ungepaaflugt.dk
FILM: The Battle for Attica Square
Asylsituationen i Grækenland er første gang, at UNHCR har brugt ordene
’humanitær krise’ om et europæisk lands behandling af flygtninge. Denne 20
minutters dokumentar følger livet på Attica Square, som er der, de strandede
asylansøgere havner. Man møder bl.a. afghanske Ghulam, der kom til
Grækenland med sin familie på flugt fra Taleban. En nat bliver Ghulams lille søn
overfaldet, en hændelse, han end ikke havde troet muligt i sit krigshærgede
hjemland...
www.youtube.com
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Tema 4

Stereotyper og
fordomme
Formål
•
•
•
•

At udforske eksisterende stereotype opfattelser og fordomme.
At analysere mediernes fremstillinger af migration, især asyl- og
flygtningerelateret migration
At undersøge, hvordan negative fremstillinger og fordomme kan udfordres.
At undersøge på hvilke måder migranter bidrager positivt til samfundet.

Øvelser
4.1
4.2
4.3
4.4

Positive og negative billeder
Hvordan ser vi migranter i medierne?
Migration og identitet - hvor kommer du fra?
Hvordan kan det føles at være i et nyt land?

I dette tema undersøger eleverne, hvad fordomme er, og hvilken indflydelse
fordomme kan have på menneskers liv og færden. De skal bl.a.
udarbejde en lille film om positive versus negative billeder af dem selv. Eleverne får
mulighed for at afprøve, hvad det vil sige når andre menneskers syn ikke
nødvendigvis stemmer overens med ens egen selvopfattelse.
I forlængelse heraf undersøger temaets anden øvelse, hvordan vi ser migranter i
medierne. I de sidste to øvelser har eleverne mulighed for at undersøge, hvilken
rolle migration har spillet i deres eget liv. Gennem et rollespil kan de få et indblik
i nogle af de problemer, som fordomme kan skabe for nyankomne migranter.
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4.1 LAV EN FILM

Positive & negative
billeder
Varighed:
Del 1: 35 min
Del 2: ca 45 min
Du skal bruge:
Bilag 4A - Filmguide
Kamera og redigeringsudstyr
Temamusik (downloades fra www.rodekors.dk/menneskerpaaflugt)
Originalfilm på
www.youtube.com/watch?v=PdvfVqv6usw&feature=related

Del 1
Inddel klassen i grupper med 6-7 elever i hver. Bed dem tænke tilbage til en
situation, hvor de oplevede at andre opfattede dem på en negativ måde, uden at
de blev givet en chance for at vise, hvem de egentlig var.
Fortæl dem, at de skal udarbejde en film, der har til formål at vise, at den måde
hvorpå andre mennesker opfatter en, ikke nødvendigvis stemmer overens med
måden, hvorpå man opfatter sig selv.
Se filmen ”Behind the label” i klassen, som inspiration til en film, som eleverne
selv skal lave. Bilag 4A er en trin-for-trin guide til, hvordan dine elever selv kan
lave en tilsvarende film.
Gennemgå guiden som samlet klasse, således at grupperne er godt rustede til
selvstændigt at lave deres egen film.
Del 2
Selve udarbejdelsen af filmen, inkl. klipning, kan gøres på en lektion af 45
minutter, hvis eleverne er bare en smule bekendte med filmredigering. Giv evt
mulighed for mere tid, hvis der er begrænset antal computere og videokameraer
til rådighed.
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4.2 UNDERSØG

Hvordan ser vi
migranter i
medierne?
Varighed:

30 min

Du skal bruge:
medbragte aviser
evt internetadgang

I denne øvelse undersøges, hvordan billeder og ord kan skabe og opretholde en
række forestillinger om en gruppe mennesker.
Inddel tavlen i tre søjler, hhv. med overskrifterne ”positiv’, ”negativ”, og
”neutral”.
Giv eleverne 15-20 minutter til at gennemse medbragte aviser eller netaviser
for overskrifter om ”migranter”, ”udlændinge”, ”indvandrere”, flygtninge”,
”asylansøgere”, ”fremmede” osv. Lad dem evt også klippe de tilhørende billeder/
illustrationer ud.
Bed dem nu skrive de fundne overskrifter og billeder på tavlen under den rubrik,
der bedst beskriver den stemning, der bliver skabt omkring migranterne.
Diskuter:
• Er der sammenhæng mellem, hvilke medier primært optræder
under hvilken rubrik?
• Hvad betyder det, om en sag eller person bliver beskrevet positivt,
negativt, eller neutralt? Hvad betyder det for den beskrevne person,
og hvad betyder det for samfundet, som personen lever i?

TIP
For at sikre stof til diskussionen, bed eleverne undersøge en bred vifte af
forskellige medier. Giv eventuelt grupper af 2-3 elever til opgave hver at
undersøge et bestemt medie, f.eks. Berlingske Tidende, BT, Politikken, Metro,
EkstraBladet, Information, 24timer, dr.dk, TV2 News osv.
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4.3 UNDERSØG

Migration og
identitet:
Hvor kommer du fra?
Forberedelse:
Kan være lektie fra forrige undervisningsgang. Bed eleverne om at undersøge
deres forældres og bedsteforældres oprindelser, så mange generationer tilbage
som muligt. De skal også tage et landkort, som der gerne må tegnes på, med
til undervisningen.
I timen:
Bed eleverne at markere (1 person pr farve) på landkortet, hvor deres familiemedlemmer blev født, og hvor de har boet/ boede i løbet af deres liv. Punkterne
forbindes med pile der viser personens “migrationer” igennem livet.

Varighed: 30 min +
selvstændig forberedelse
Eleverne skal selv
medbringe:
Landkort
Forskelligt farvede
tusser

Bed så eleven markere sit eget fødested og hvor han/hun bor nu på kortet.
Til sidst, spørg eleverne om de har nogen rejsedrømme, eller om der er noget
sted de godt kunne tænke sig at bo, og lad dem markere disse steder på kortet
med en ny farve tus.
Bed dem reflektere over:
• Er der nogen i deres familie, der har oplevet at flytte fra en kultur
til en anden? (Har en elev kun prikker i Danmark, mind dem om, at
der også kan være forskel på kulturen/ omgangsformen i f.eks. land/
by, Jylland/ Sjælland osv.)
• Ud fra deres personlige landkort, hvor ville de sige deres familie
kommer fra?
• Hvor føler de, at de selv kommer fra?

OBS!
De medbragte landkort
kan være over Danmark,
Europa, eller Verden, alt
efter hvor eleven sporer
sin families rødder til.

Fælles diskussion:
• Hvad vil det sige at ”høre hjemme” et sted?
• Har din families baggrund nogen indflydelse på din egen identitet?
Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvad er så vigtigt for din identitet?

Er der brug for at sætte
mange punkter indenfor to lande, Danmark
og Tyrkiet for eksempel,
kan det være en fordel
at have både et kort over
Danmark, og et over
Tyrkiet med.
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4.4 ROLLESPIL

Hvordan føles
det at være i et
nyt land?
Forklar, at mange migranter kan have svært ved at få adgang til forskellige
former for hjælp på grund af sprogvanskeligheder, mangel på penge,
information samt deres retslige status.
Giv hver elev én af karakterbeskrivelserne fra bilag 4B. Hvis øvelsen skal være
givende, er det vigtigt at de forsøger at leve sig ind i den karakter, de får tildelt.
For at hjælpe eleverne med at leve sig ind i deres karakter kan de tænke over
følgende spørgsmål ift. karakterbeskrivelsen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvor kommer din karakter fra?
Hvorfor rejste du?
Hvornår ankom du til Danmark, og hvem ankom du med?
Kan du tale dansk eller engelsk?
Har du penge til at klare dig?
Hvordan var det at efterlade dit hjemland og dine venner?
Hvordan var det at ankomme til Danmark?
Hvordan har du det nu?

Læs nedenstående scenarier højt i klassen, og bed eleverne om at tage stilling
til situationerne på baggrund af deres karakter:
Hvor selvsikker ville du være i forhold til at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spørge en fremmed om hjælp, fordi du ikke kan finde vej?
Få nye venner?
Udfylde en ansøgning?
Tale eller læse højt foran en større forsamling af mennesker?
Besvare spørgsmål om, hvorfor du rejste til Danmark?
Være sammen med mennesker med en anden baggrund end dig?
Fortælle nogen hvis du bliver mobbet?
Gå i anderledes tøj end andre mennesker?
Udtrykke dine meninger foran andre mennesker?

Eleverne har følgende responsmuligheder:
• Selvsikker – rejs dig op
• En lille smule/ ikke sikker – sæt dig på bordet.
• Usikker – bliv siddende på stolen.
Diskuter udfaldet af øvelsen.

Varighed:

30 min

Du skal bruge:
Bilag 4B –
Karakterbeskrivelser
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Links og andre
materialer
SPIL: Mod alle odds
UNHCRs online rollespil om en flygtnings ankomst til et fremmed land.
www.modalleodds.dk

Magasin: New Times
New Times er et online magasin skrevet af asylansøgere og flygtninge i
Danmark. I magasinet kan du finde faktuelle artikler, såvel som personlige
beretninger om både de op- og nedture, som man som asylansøger kan
gennemleve, mens man venter på at blive anerkendt som politiske flygtning.
www.newtimes.dk

Projekt: Medierne og de nye danskere – fordomme, fakta og fiktion
Projektet er en foredrags- og workshoprække, der henvender sig til elever fra
8. klasse til 3.G. Det afholdes af unge danske journalister med minoritetsbaggrund, der sammen med eleverne prøver at sortere i fakta, fordomme og fiktion i
mediernes fremstillinger af ”de nye danskere”. Læs mere om projektet på
www.aiu.dk
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Tema 5

Humanitært
arbejde og
migration
Formål
•
•
•

At kunne forstå og forklare medmenneskelighed.
At kunne forstå og forklare hvad humanitært arbejde er.
At reflektere over medmenneskelighed i hverdagen, og hvilken forskel man
som enkeltperson kan gøre i en andens liv.

Øvelser
5.1
5.2
5.3

Hvad er medmenneskelighed?
Er humanitært arbejde vigtigt?
Fra tanke til handling?

Humanitært arbejde retter sig mod at hjælpe mennesker i nød. Det kan f.eks
være hjælp til ofre for sultkatastrofer, oversvømmelser, jordskælv, dyb fattigdom
eller sygdomme som fx AIDS og malaria, eller folk der er truet på deres liv som
følge af krigshandlinger. De primære mål er at redde liv, lindre smerte og hjælpe
nødlidende med at bevare deres menneskelige værdighed. I Danmark kan
humanitært arbejde f.eks. handle om at besøge ensomme ældre mennesker,
eller besøge indsatte i fængsler, man kan støtte asylansøgere i deres hverdag,
give lektiehjælp til udsatte børn og meget andet (se også link under “Yderligere
materiale - Muligheder for at engagere sig frivilligt”).
Fællesnævneren for al humanitært arbejde er medmenneskelighed.
I dette tema får eleverne mulighed for, selv at definere medmenneskelighed.
Der undersøges, hvordan humanitære, medmenneskelige handlinger kan foregå
både i det store og i det små. Den enkelte elev kan gøre en forskel såvel som
større humanitære organisationer – både ved at engagere sig direkte i disse
organisationer, men også ved at stille kritiske spørgsmål, ved at turde udfordre
fordomme, og ved at møde nye mennesker med et åbent sind.
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5.1 REFLEKSION

Hvad er
medmenneskelighed?
Varighed:

20 min

Du skal bruge:
post-its
Bilag 5A - Billedsamling: Hvad er medmenneskelighed?
Evt. bilag 5B - Røde Kors bevægelsens syv principper

Placer de 12 billeder fra bilag 5A rundt om i klasseværelset.
Eleverne skal herefter gå rundt i klasseværelset og stille sig ved det billede, som
de mener, bedst repræsenterer medmenneskelighed.
Inddel eleverne i mindre grupper efter, hvilket billede de har valgt. Bed dem
reflektere over, hvad der ligger til grund for deres valg, og notere de ord eller
sætninger, som opsummerer deres tanker, på post-it sedler.
Diskuter herefter i fællesskab, om eleverne er enige eller uenige i, at de tanker,
der står på tavlen, repræsenterer medmenneskelighed. Hver elev læser deres
ord eller sætning op, og resten af klassen har følgende svarmuligheder:
•
•

Enig – rejs dig op
Uenig – bliv siddende

De ord eller sætninger, der er størst enighed om, hænges op et sted i klasseværelset, således at eleverne i fællesskab selv har været med til at definere,
hvad medmenneskelighed er.

Medmenneskelighed er et af de syv grundprincipper for Røde Kors bevægelsens
humanitære arbejde (se bilag 5B). Du kan evt. lade eleverne sammenligne deres
egen definition med Røde Kors’.
•
•
•

Stemmer definitionerne overens?
Er de dækkende?
Hvad betyder de seks øvrige principper for humanitære indsatser?
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5.2 DISKUSSION

Er humanitært
arbejde vigtigt?
Udsagnene i bilag 5C er andre unge elevers tanker om betydningen af
humanitært arbejde. Bed dine elever læse udsagnene op en efter en:
• Humanitært arbejde beskytter sårbare mennesker i krisetider.
• Hvis det går dårligt i et land, er det regeringens ansvar at løse
problemerne.
• Der er mennesker med behov, som samfundet ikke dækker.
• Ikke alle har de samme muligheder og færdigheder.
• Verden er uretfærdig, og derfor har folk brug for hjælp og støtte.
• Det er vigtigt at anerkende sit ansvar overfor andre mennesker, så
man kan hjælpe dem.
• Ikke alle mennesker eller lande har lyst til at blive hjulpet af andre.
• Du kan gøre en forskel i andre menneskers liv.
• At tænke på og bekymre sig om andre mennesker gør ens samfund
til et bedre sted at være.
Gennemgå og diskuter hvert enkelt udsagn som samlet klasse. Dette kan gøres
med afsæt i følgende spørgsmål:
• Kan du give eksempler for humanitært arbejde?
• Behøver en humanitær indsats at være uselvisk?
• Behøver en humanitær indsats eller handling at være forsætlig
eller bevidst?
• Hvorfor er det vigtigt at forstå andre individers behov?
• Kan der være situationer, hvor humanitært arbejde også skaber
problemer?
• Har humanitært arbejde fået en anderledes betydning for dig nu?

Varighed:

25 min

Du skal bruge:
Bilag 5C Udsagn til diskussion
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5.3 REFLEKSION

Fra tanke
til handling?
Som set i øvelse 5.1, kan medmenneskelighed foregå i det store, som i det
små. Det kan f.eks. være ved at forstå og udfordre fordomme og ved at give en
håndsrækning til en, der ikke selv har kraften til at bede om hjælp.
Lad klassen læse Samirs historie (bilag 5D). Samir er en ung asylansøger fra
Kabul, hovedstaden i Afghanistan. Han har siddet i asylcentret Sandholm i
nogle måneder nu og venter på, at myndighederne behandler hans sag. Han
ved, at der godt kan gå mange måneder endnu, før han får det endelige svar:
ophold eller afvisning. Alligevel synes han selv, at han burde være glad - han er i
sikkerhed, langt væk fra Taleban, fra krigen og forfølgelsen. Men også langt væk
fra vennerne, familien, og sin hjemby Kabuls velkendte gader og cafeer.
Læs bilag 5D, som er en artikel, Samir skrev til asylmagasinet New Times om sin
første svære tid i Danmark.
Diskuter følgende spørgsmål:
• Hvordan oplever Samir mødet med danskerne?
• Hvorfor tror du, han oplever situationen som han gør?
• Hvilke fordomme har Samir om danskerne? Hvordan ville du prøve at
udfordre hans syn på danskerne?
• Forestil dig, at du stod ved siden af Samir den aften på Rådhuspladsen.
Ville du have lagt mærke til ham? Hvad ville du se?
• Hvad kunne du gøre, for at ændre hans oplevelse til noget mere
positivt?
• Har du nogensinde overvejet at handle medmenneskeligt, men er endt
med ikke at gøre noget alligevel?
Diskuter så udsagnet:
At snakke om medmenneskelighed er let. At handle medmenneskeligt,
kræver mod - selv når man intet har at miste.

Varighed:

20 min

Du skal bruge:
Bilag 5D Godt Nytår, Samir!
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Links og andre
materialer
Medmenneskelighed på skolebænken
Idéhæftet er udgivet af Røde Kors’ skoletjeneste, og indeholder konkrete forslag til
lærere, der vil arbejde med humanitære værdier. Målet er, at materialet kan være
med til at skabe et bedre miljø i klassen og medvirke til, at eleverne tager større
hensyn til hinanden og ser hinanden som ligeværdige medmennesker. Samtidig er
det et ønske, at eleverne tager værdier som empati, ansvarsfølelse og samarbejde
med sig i deres liv og hverdag uden for skolen. Hæftet er målrettet 4.-6. klasse og
kan bruges i dansk og tværfaglige forløb.
Hæftet kan downloades gratis på Røde Kors’ skoletjeneste på:
skole.drk.dk under ’Materialer’ - ’4-6 klasse’, side 1/3

Idekatalog - Hvordan kan vi gøre en forskel?
Med idekataloget har Røde Kors’ skoletjeneste samlet en række forslag til emner og
aktiviteter, der kan sætte eleverne i gang med projektarbejde. De fire temaer “Krig”,
“Sult”, “Naturkatastrofer” og “Frivilighed” er både valgt ud fra elevernes spørgsmål
og interesser, som registreres, når de ringer til Røde Kors’ skoletjeneste, og ud fra
den virkelighed, som Røde Kors opererer i.
Hæftet kan bestilles gratis på Røde Kors’ skoletjeneste på:
skole.drk.dk under ’Materialer’ - ’7 klasse – ungdomsudd.’, side 4 /4
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KOPISIDE:
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OVERSIGT OVER GRUNDE TIL AT FLYGTE

PUSH

PULL

+ konflikt og krig i hjemlandet

+ fred

+ frygt for ens liv og sikkerhed

+ sikkerhed og stabilitet

+ at være udsat for forfølgelse eller
diskrimination (f.eks. pga race,
relgion, seksualitet eller politisk
overbevisning)

+ respekt for Menneskerettighederne

+ familie og venner

+ familie og venner

+ socialt pres

+ socialt pres

+ svære levevilkår

+ mulighed for arbejde / uddannelse

+ mangel på mad og rent vand

+ bedre muligheder for at udvikle og
udfolde sig

FAKTORER

+ mangel på sundhedsydelser

FAKTORER

+ adgang til basale rettigheder (som
husly, mad, lægehjælp)

+ naturkatastrofer

+ lyst til at besøge et bestemt land
og lære en ny kultur at kende

+ klimaforandring

+ ____________________________

+ fattigdom

+ ____________________________

+ arbejdsløshed og dårlige
uddannelsesmuligheder

+ ____________________________

+ ____________________________
+ ____________________________
+ ____________________________
+ ____________________________

+ ____________________________
+ ____________________________
+ ____________________________
+ ____________________________
+ ____________________________
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^

SCENARIER

Scenarie 1:
Væbnet konflikt
Forestil dig, at stabiliteten i dit land gennem de sidste to måneder er forværret på grund af en kamp
mellem to grupper. Hæren er blevet sendt ud i gaderne for at sørge for ro og orden. Du bor i et
område, hvor størstedelen af beboerne tilhører den ene af de to etniske grupper, og der har været en
stigning i antallet af voldelige konflikter. Folk er bange, og forsøger at holde sig mest muligt indenfor.
Din familie har altid haft gode relationer i nabolaget og holdt sig for sig selv, men begynder at blive
mere og mere urolig for måden, som tingene er på.

Scenarie 2:
Naturkatastrofe
Du bor i et område, hvor der gennem de sidste år hyppigere er forekommet oversvømmelser.
Din familie og nabolaget har som følge af oversvømmelserne alle lidt, da der blandt andet er
forekommet sygdom på grund af forurenede vandforsyninger, ødelæggelse af afgrøder, som blev
brugt som madforsyning og til salg samt ødelæggelse af huse og lokale servicebygninger. En vejrmelding har varslet, at der vil komme kraftige regnskyl, som kan medføre store oversvømmelser i dit
område. Du er meget bange for oversvømmelsernes konsekvenser, og du frygter for, hvad der vil ske
med dit hjem, som allerede har været beskadiget af oversvømmelserne.

Scenarie 3:
Fattigdom
Du bor i en landsby, som har været ramt af voldsom tørke. Afgrøderne svigter år efter år, hvilket
har ramt landsbyen hårdt, da dette har medført ekstrem fattigdom. Der er kun et minimum af jobtilbud udover landbrug, og derfor er det svært at leve. Sundhedsydelser og mad er dyrt, og der er
således ikke penge nok til at sørge for de mest basale behov. Sygdom forekommer hyppigt, og du
har allerede mistet venner og familie på grund af sygdom, som kunne have været forhindret, hvis
der havde været penge til behandling. Flere og flere folk flytter væk fra landsbyen for at lede efter
arbejde andre steder. Din familie har boet i landsbyen i mange generationer.

KOPISIDE:
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ROLLEKORT

&
En ældre mand eller kvinde

En læge

En fattig landmand

En lærer

En ung mand eller kvinde

En enlig mor eller en far med to
små børn

En ældre mand eller kvinde

En læge

En fattig landmand

En lærer

En ung mand eller kvinde

En enlig mor eller en far med to
små børn
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^

FN’s FLYGTNINGEKONVENTION 1951

FNs Flygtningekonvention 1951
Artikel 1A
En flygtning er en person, der:
”…som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse
på grund af sin race, religion, nationalitet,

sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe
eller sine politiske anskuelser
befinder sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret,
og som ikke er i stand til - eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker at søge dette lands beskyttelse .”

KOPISIDE:

FN’S UDVIKLINGSMÅL (2015 MÅLENE)

1
Halvere fattigdom og sult i verden

2
Opnå grundskoleuddannelse til alle

3
Fremme ligestilling mellem mænd og
kvinder

4
Reducere børnedødeligheden med to
tredjedele

5
Reducere dødeligheden blandt gravide og
fødende kvinder

6
Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS,
malaria og andre sygdomme

7
Sikre en miljøvenlig og bæredygtig
udvikling

8
Opbygge et globalt partnerskab for
udvikling
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KOPISIDE:

1. FLYGTNING

2. ØKONOMISK MIGRANT

3. ASYLANSØGER

4. INTERNT FORDREVEN
PERSON (IDP)

5. UDOKUMENTERET
MIGRANT

6. OFFER FOR
MENNESKEHANDEL

DEFINITIONER PÅ FORSKELLIGE TYPER MIGRANTER

a. En person, der har forladt sit hjemland, har bedt
om asyl i et andet land, og nu venter på svar fra
myndighederne om han/ hun må blive.

b. En person, der som følge af en velbegrundet frygt for for
følgelse pga. sin race, religion, nationalitet eller sit
sociale eller politiske tilhørsforhold ser sig tvunget til at
forlade det land, i hvilket han har statsborgerret, og må
søge beskyttelse i et andet land.
c. En person, der er tvunget til at forlade sit hjem pga.
væbnet konflikt, vold, krænkelser af menneskerettighederne, naturkatastrofer mm, men som ikke har
krydset nogen internationale grænser.

d. En person, der migrerer pga. arbejde eller andre
økonomiske hensyn.

e. En person, der med tvang og imod sin vilje er blevet
transporteret et andet sted hen, med det formål at
andre herved opnår økonomisk eller anden profit.

f. En person, der hverken har lovlig opholdsret eller de
nødvendige rette rejsedokumenter for at indrejse eller
blive i et land.
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Aldijanas historie

Jeg blev født i Bosnien Hercegovina, som er en tidligere republik i det gamle Jugoslavien.
Krigen i Jugoslavien begyndte i 1991. I august 1995 flygtede vi fra Bosnien på grund af etnisk
udrensning. Vi fik 24 timer til at forlade vores by. Vi fik at vide, at vi kun måtte medbringe to tasker,
hvilket betød, at vi dybest set var nødt til at pakke hele vores liv ned i de to tasker. Det var en helt
forfærdelig dag. Tusinder og tusinder af mennesker rundt om os græd, de prøvede på at klatre for
at komme ind i bussen, de prøvede på at klatre op på toppen af bussen, alt imens vi var fuldstændig
omringet af militær.
Vi blev anbragt på en mark for at vente på en anden bus, der skulle køre os til det sted, hvor vi skulle
krydse grænsen, og... måske kan du forestille dig det, mange af os troede at vi ville blive skudt lige
her ude midt i ingenting, ingen huse. Selvom jeg var et barn, kunne jeg se, at mine forældre var
meget bekymrede, men de ville ikke gøre os børn bange. Det virkede, som om vi var på den mark
i evigheder. Så kom bussen for at tage os til det sted ved floden, hvor vi skulle krydse grænsen. Og
bare det at se min far, min fars ansigt. Han var bare så glad, og det første han sagde, var: “Endelig
er jeg fri, jeg kan gå omkring uden at være bange for, at der bliver skudt efter mig.” Og min søster,
som ikke havde fået én banan under krigen, eller chokolade... hjælpearbejderen fra Røde Kors købte
massevis af bananer og chokolade og forærede det til min søster. Det var bare fantastisk.
Da vi krydsede grænsen, var der et modtagecenter. Derefter placerede de os igen i busser og tog os
til en flygtningelejr. Vi fik at vide, at England ville bidrage med midlertidig beskyttelse til netop vores
familie.
Da vi først ankom til Nottingham, var det meget svært, fordi vi selvfølgelig ikke kunne tale
sproget. Det var et komplet kulturchok, men vi blev modtaget med åbne arme. Folk, som var vant til
at komme med tøjdonationer og maddonationer, var meget venlige over for os. Jeg føler mig til rette
i England, det føles som et hjem for mig nu.”

Aldijana er idag uddannet advokat med speciale i lov om immigration.
“Jeg bliver nødt til at sige, at opfattelsen af flygtninge for mig at se
har ændret sig. Det er jeg naturligvis blevet opmærksom på, fordi jeg
arbejder inden for dette felt. Mine klienter fortæller mig, at deres børn
ofte bliver drillet i skolen. Andre børn kalder dem stadig asylansøgere, og
siger grimme ting om dem. Jeg ønsker ikke at generalisere. Jeg synes, det
er vigtigt, at vi er bevidste om, at mange mennesker stadig anerkender,
at flygtninge er mennesker, som har brug for beskyttelse på grund af den
forfølgelse, som de har været udsat for i deres hjemland.
Hvordan vil jeg definere mig selv? Jeg vil ikke sige som flygtning,
fordi jeg mener, det er kun en lille del af det, som et menneske er. På et
professionelt plan vil jeg sige, at jeg er advokat, men også at jeg er datter,
søster, partner, ven osv.”
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Milkys underjordiske rejse

Jeg føler, at jeg har spildt mine bedste år i Danmark. Det har været seks år i uvidenhed. På
den anden side har jeg modtaget undervisning, som jeg ikke havde kunnet få i Kosovo, der på mange
måder er et uland ved siden af Danmark.”
23-årige Milky bliver pr. automatik forvirret, når han tænker på livet i Danmark. Han og familien er
etniske montenegrinere fra Kosovo. De er gået under jorden og lever nu illegalt et sted i Danmark.
Det er nu snart seks måneder siden, at de afskar forbindelsen med det officielle Danmark på grund
af udsigten til en hjemsendelse. ”Vi mener ikke, at vi havde andet valg. Det er umuligt for os at
rejse tilbage. Under krigen blev kosovo-albanerne jo fordrevet, og serberne brændte albanernes huse
ned. Da albanerne kom tilbage efter befrielsen, begyndte de at true os, fordi de fejlagtigt troede, at
min familie havde samarbejdet med serberne. Og da politiet samtidig er korrupt, giver det en meget
farlig situation. Derfor flygtede vi i 2001 til Danmark, og derfor vil vi ikke hjem,” siger Milky, som af
indlysende årsager ønsker at være anonym.
Det er ikke nemt se på ham at han officielt slet ikke er her. Han bærer hverken skæg eller blå briller.
Og da en politipatrulje passerer os, trækker han blot på skuldrene: ”At leve under jorden er ikke så
dramatisk, som det måske lyder. Dermed ikke sagt, at det er morsomt. Men vi er jo velintegrerede
i Danmark og vækker ikke opsigt. Jeg har endda snakket med politiet et par gange og spurgt dem
om vej. Politiet beder jo sjældent folk om at vise personlige papirer.” Milky ser denne periode som en
tænkepause efter en hæsblæsende tid fuld af afslag og nederlag.   

Der var engang
Alting tegnede ellers så lyst. Efter skiftende adresser på asylcentre rundt omkring i landet, var
han endt på Sjælland. Store dele af familien var aktive deltagere i ”Want2Work”, et humanitært
projekt under Røde Kors, der arbejder for at det skal blive lovligt for asylansøgere at arbejde mens
de venter på svar for deres ansøgning. Milky var endda blevet hjulpet i gang med en videregående
uddannelse: ”Da jeg første gang mødte op på Røde Kors’ Kulturhus i København, fik jeg tilbudt en hel
masse Want2Work-kurser, men jeg ville gerne så hurtigt som muligt frem til en egentlig uddannelse.
Det var ikke noget problem. Jeg blev henvist til danskkurser på 9.- og 10. klasses-niveau for at blive
så god til sproget, at jeg kunne følge undervisningen på en videregående uddannelse”.
Da sproget sad, hvor det skulle, tog han atter kontakt til Want2Work for at få gode råd om sin videre
uddannelse. Hjemme i Kosovo havde han påbegyndt et jura-studie, men da udsigten var,
at han skulle starte helt forfra i Danmark, valgte han at sadle fuldstændigt om. Valget faldt på
Mediegrafiker-linjen ved Københavns Tekniske Skole. ”Jeg tog dette fag, fordi man indenfor mediegrafik benytter sig af et universelt sprog. Alle computerprogrammer, koder og kommandoer er stort
set de samme overalt på Jorden. Det tiltalte mig meget. Juraen er meget mere opdelt efter, hvilket
land, man arbejder i,” siger Milky, som hurtigt blev meget glad for sin skole. En følelse, som var
gensidig: ”Det gik rigtig godt. Jeg var blandt de fem elever ud af firs, som selv fandt en praktikplads,”
siger han med stolthed i stemmen. Med praktikken i hus søgte han om opholdstilladelse på grund af
sin uddannelse.
Mens sagen blev behandlet, var han tvunget til at sætte uddannelsen i stå, fordi asylansøgere ikke
må have lønnet arbejde – og praktik uden løn ikke er gyldig praktik. ”Skolen sagde så, at jeg bare
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kunne begynde på mit praktiksted for at ”øve mig” i faget. Og hvis jeg så senere fik opholdstilladelse,
kunne den egentlige praktikaftale træde i kraft,” siger Milky.

Slut på eventyret
Men brevet kom aldrig. I hvert fald ikke dét brev, som han havde håbet på: ”Jeg kunne ikke bruge det
svar til noget som helst. Jeg søgte om en etårig opholdstilladelse, men fik afslag, fordi Udlændingeservice sagde, at jeg ikke kunne gøre uddannelsen færdig på dén tid”, siger Milky med slet skjult
ærgrelse. Teknisk Skole havde ellers lavet en skræddersyet uddannelsesplan, som netop holdt sig
indenfor lovens rammer. Afslaget skulle have været anket, men så kom den dag, hvor familien
besluttede sig til at gemme sig for myndighederne. Siden da har familien holdt ekstra godt
sammen. Alle tager sig af hinanden. Men desværre står det nu klart, at forældrene ikke klarer livet
under jorden så godt som de unge: ”Min mor og far er ikke helt raske, så den største frygt lige nu er,
at de bliver så syge, at de behøver medicin og lægehjælp. Det er svært at få fat på, når man lever
illegalt uden cpr-nummer og adresse. Det bekymrer mig meget, siger han.
Inaktiviteten og passiviteten har også sat sine spor: ”Det er utrolig hårdt ikke at lave noget, faktisk.
Jeg tænker på det hver nat. Jeg vil gerne i gang med at studere, og det vil mine søskende, fætre og
kusiner også. Flere af dem var lige kommet ind på en uddannelse, da vi gik under jorden. Jeg vil tro,
at vi holder året ud, men så skal der også til at ske noget. Ellers spilder vi vores liv. Vores eneste
mulighed lige nu er at søge opholdstilladelse igen, og det er vi i gang med at planlægge sammen med
vores advokat,” siger Milky, som ikke aner, om familien har en chance. Han tror dog stadig på positive
overraskelser: ”Jeg fik jo for eksempel en afgørende og uventet håndsrækning fra want2work på et
tidspunkt, hvor jeg stod helt på bar bund. Det betød rigtig meget for mig. Måske kan noget lignende
ske igen. Hvem ved?”

“Milky” blev interviewet af Ole Jeppesen,
original artiklen kan findes på www.want2work.dk
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En Flygtning
af Wondimu Mekonnen

Jeg er asylansøger,
På flugt fra slaveri;
Uvelkommen “ballademager”;
Uønsket pakke.
I hjemlandet en rebel,
I værtslandet en gene;
Druknet i glemsel;
Hænger ud i uvished.
Jeg er en illegal eksistens,
Ingen ønsker at kende;
Frataget frihed,
Skubbet til side og tabubelagt;
Spildt talent og tabt visdom,
Spærret inde bag en usynlig mur,
Begrænset frihed
Dehumaniseret sjæl
I en asylansøgers ghetto,
Begynder at erkende min virkelighed,
Overlevelse i skjul;
Gemmer min identitet.

TIL INSPIRATION:

ELEVDIGT “IF I WERE A REFUGEE...”

If I were a refugee....
af BS, 10.kl. elev fra Bagsværd Kostskole & Gymnasium
I can’t even imagine how painful it must be
To have to flee from your home and from where you grew up.
To leave your culture, your homeland, and your house
For something different and unknown.
To have to flee, not because you want to
But because you need to, because you’re compelled to do it.
To have to leave your friends and family behind,
Running away from whatever danger
That chases you away from your home.
To go with no more clothes than those you’re wearing,
And no more than your purse
And whatever you’ve got in your pockets.
Not to know whether you will survive the night
Or tomorrow, or the day after that.
Not to know whether you’ll ever see your family again
or not,
And not knowing what will happen to them.
Not to know where to go, or how to get food,
Or where to sleep.
Not to know whether you’ll ever feel safe again,
Or to know whom to trust
And whom not to trust.
Not to know what will happen to you if you succeed,
Or what will happen if you not succeed.
To maybe not know where your journey will end,
Or how to get there.
To might have to pay a lot of money
To get help to flee or to get a passport,
And not being sure if you’ll reach your destination.
To have to make a new life somewhere,
Where you don’t know anyone
And probably not know the spoken language,
Or the different culture and traditions.
To have to wait
Before you’re allowed to get an apartment, a job, and a life in the new country
To have to eat different food,
And live after different standards and other norms.
Not to know if your education can be used in the country,
Or if you have to get a measly paid job
To be able to survive.
It’s all about survival
And no matter what, your life will never be the same...
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1.
Anne Frank (Ung forfatter af ”Anne Franks Dagbog”) ...
... VAR FLYGTNING!
... flygtede med sin familie fra Tyskland til Holland før de blev fanget og sendt i koncentrationslejr.
2.
Bubber
... er ikke flygtning.
3.
Bob Marley
... VAR FLYGTNING!
... flygtede fra Jamaica til Miami (USA) efter at være blevet skudt under en demonstration.
4.
Prins Henrik
... er ikke flygtning.
5.
Jackie Chan (berømt skuespiller & kampsports guru)
... ER FLYGTNING!
... flygtede fra Hong Kong til USA efter at have modtaget dødstrusler af Triaderne (Hong Kongs
‘mafia’)
6.
MIKA (popsanger, hittede bl.a. med ”Grace Kelly” og ”Relax”)
... ER FLYGTNING!
... flygtede som barn med sin familie fra krigen i Libanon til Frankrig.
7.
Barack Obama
... er ikke flygtning.
8.
Madeleine Albright (tidl. amerikansk udenrigsminister)
... ER FLYGTNING!
... hendes familie kom til USA som politiske flygtninge fra Tjekkoslovakiet da hun var barn.
9.
Remee
... er ikke flygtning.
10.
Cecilie Stenspil (skuespillerinde, kendt som Jasmina El-Murad i TV-serien ”Livvagterne”)
... er ikke flygtning.
11.
Paula Larrain (journalist og TV vært)
... ER FLYGTNING!
... kom fra Chile til Danmark sammen med sin familie efter det militære kup i 1973.
12.
Albert Einstein
... VAR FLYGTNING!
... var som jøde nød til at forlade Tyskland da Nazisterne kom til magten. Han flygtede til USA.
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QUIZ
1. Hvor mange migranter er der i
verden?

2. Hvor foregår størstedelen af
migration?

a. 1 million
b. 1 billion
c. 1 milliard

a. Indenfor samme land eller region
b. Fra u-lande til andre u-lande
c. Fra u-lande til i-lande

3. Sæt det korrekte tal sammen med den
korrekte type af migration

4. Sæt det korrekte land sammen med
det antal flygtninge, der bor i landet

Flygtninge

26 millioner

Danmark

1,740,700

Internt fordrevne personer

0.5 million

Iran

1,070,500

Asylansøgere

50 millioner

Kenya

593,800

Udokumenterede migranter

14 millioner

Pakistan

358,900

Tyskland

17,922

5. Kan man søge asyl i ikke-europæiske
lande?
a. ja
b. nej

7. Hvor mange asylansøgere ca. vil du
gætte kommer til DK om året?
a. mindre end 1000
b. 2.000-4.000
c. 10.000-15.000
d. 30.000-40.000

9. Er antallet af asylansøgninger i EU
steget eller faldet indenfor det sidste årti?
a. Faldet
b. Steget

6. Hvor mange procent af verdens
flygtninge vil du gætte søger asyl i
Europa?
a. 73%
b. 46%
c. 15%

8. Hvor mange procent af EUs
befolkning er ikke statsborgere i det
land, de lever i?
a. 46%
b. 6.2%
c. 20.6%

10. Hvor mange procent af EUs
befolkning er udokumenterede
migranter?
a. 15.6%
b. 1.6%
c. 43.5%
d. 0.09%

POINT:

/ 10
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1: c. 1 milliard
NOTE: I 2009 blev det vurderet, at der på verdensplan var op til 1 milliard migranter i
bevægelse.
Kilde: Summary Human Development Report (2009) Overcoming barriers: Human mobility and
development. United Nations Development Programme http://hdr.undp.org/en/reports/global/
hdr2009/

2: a. Indenfor samme land eller region
NOTE: Omkring 740 millioner mennesker er ‘interne migranter’. Omkring 200 millioner
mennesker migrerer fra u-lande til andre u-lande. Omkring 70 millioner mennesker migrerer
fra u-lande til i-lande.
Kilde: Summary Human Development Report (2009) Overcoming barriers: Human mobility and
development. United Nations Development Programme

3: Korrekt rækkefølge:
14 millioner
26 millioner
0.5 million
50 millioner

-

flygtninge
internt fordrevne personer
asylansøgere
udokumenterede migranter

NOTE: Tallene er fra 2009. Af de 26 millioner internt fordrevne personer befinder sig ca 4.9
millioner i Sudan, 2.8 millioner i Irak, og 1.4 millioner i den Demokratiske Republik Congo.
Kilde: Human Development Report (2009) Overcoming barriers: Human mobility and
development. United Nations Development Programme.

4: Korrekt rækkefølge:
Pakistan
Iran		
Tyskland
Kenya		
Danmark

1,740,700
1,070,500
593,800
358,900
17,922

NOTE: Vigtigt! De angivne tal er antallet af mennesker, der opholder sig i landet med
anerkendt status som politisk flygtning. Det må ikke blandes sammen med antallet af
asylansøgere.
Kilde: 2009 Global Trends Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and
Stateless Persons (2010)UNHCR
(fortsættes næste side)
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5: a. Ja
NOTE: Alle lande der har underskrevet Flygtningekonventionen fra 1951 er forpligtet til at
behandle asylsager.

6: c. 15%
NOTE: En rapport fra UNHCR (FNs Højkommissariat for Flygtninge) dokumenterer, at 80% af
verdens flygtninge opholder sig i nærområderne for deres respektive hjemlande. De øvrige 5%
søger asyl i bl.a. USA, Kanada, og Australien.
KILDE: Global Trends Report 2010, UNHCR. www.unhcr.org

7: b. 2.000-4.000
NOTE: I 2010 opholdt der sig 3.363 asylansøgere i Danmark, hvoraf 2.022 var nye ansøgere.
Det udgjorde et lille fald i statistikken i forhold til 2009, hvor 2.844 nye ansøgninger om asyl
blev afleveret. I løbet af det sidste årti er tallene gået lidt op og ned men har gennemsnitligt
ligget på omkring 3000 nye ansøgninger årligt.
KILDE: UNHCR Regional Office for the Baltic and Nordic Countries, Country Information,
Denmark. www.unhcr.org

8: b. 6,2%
NOTE: I 2008 svarede de 6,2% til 30,8 millioner udlændinge. Heraf var næsten 2/3 borgere fra
U-lande, og 1/3 borgere i et andet EU-land.
Kilde: Europe in Figures: Eurostat Yearbook 2010, European Union 2010

9: a. Faldet
NOTE: Antallet af asylansøgninger er faldet drastisk siden 2001, hvor der blev søgt om asyl
424.500 gange i EU. I 2007 var tallet næsten halveret, med ‘kun’ 222.600 ansøgninger. Det
højeste antal ansøgninger det år var i Sverige, Frankrig, England, Grækenland og Tyskland.
Antallet af asylansøgere i Grækenland er dog i de seneste år steget, idet Grækenland grundet
sin geografiske beliggenhed i det sydøstlige Europa har fungeret som en slags ’port’ til Europa
for flygtende fra bl.a. konflikterne i Irak og Afghanistan.
Kilde: Europe in Figures: Eurostat Yearbook 2010, European Union 2010

10: b. 1,6%
NOTE: I 2009 anslog Europakommissionen antallet af irregulære migranter i EU til ca 8
millioner personer, hvilket svarer til 1,6% af EUs befolkning på 497 millioner mennesker.
Kilde: Europe in Figures: Eurostat Yearbook 2010, European Union 2010
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Alukos historie:
Flugt fra Nigeria
Da jeg forlod min by og drog mod Nord, var det hovedkuls og uden at vide hvor jeg var på
vej hen. Hele episoden var som en ond drøm. Jeg var såret, forvirret, skuffet, bange og forrådt. Jeg
blev drevet ud, som en skildpadde der bliver tvunget ud af sit skjold, og havde brug for et sted at
hvile mig.
Hvordan det lykkedes mig at komme til Kano (by i det nordlige Nigeria, red.) forstår jeg stadig
ikke helt i dag. Jeg løb gennem junglen og nåede frem til hovedvejen, hvor jeg så en nedbrudt
lastvogn og nogle mænd i færd med at reparere den. De var næsten færdige og jeg bad chaufføren
om et lift. Jeg kendte ikke navnene på de nærmeste byer så jeg sagde ikke hvor jeg skulle hen.
Alligevel tog de mig med, og jeg klatrede op på laddet som allerede var fuldt belæsset med mænd og
madvarer. Da lastvognen begyndte at køre drog jeg et lettet suk, men chokket og panikken sad stadig
dybt i mig. Jeg snakkede ikke med nogen undervejs, og da vognen holdt pause i næste by, blev jeg
siddende alene på laddet og gemte mig. Jeg bad til at de bare ville ignorere mig, at chaufføren ikke ville
spørge til mig, hvem jeg var og hvor jeg skulle hen, for jeg vidste at jeg måtte komme meget længere
væk før jeg var i sikkerhed. Jeg vidste ikke hvor lastvognen var på vej hen, men det var også lige
meget – bare det var langt væk. Efter to timer kom chaufføren og de andre passagerer tilbage og mit
hjerte begyndte igen at hamre. Hvad hvis nogen spurgte til mig nu? Igen kunne jeg ånde lettet op da
motoren startede og lastbilen fortsatte uden nogen problemer.

Kano
Næste morgen ved 10 tiden stoppede lastbilen på en stor parkeringsplads ved udkanten af en by, og
alt så meget anderledes ud. Jeg var nysgerrig efter at vide, hvor vi var kommet til. Folk på gaden
omkring mig talte et sprog jeg aldrig havde hørt før. Hvordan kunne jeg kommunikere med de her
mennesker? Jeg så mig omkring til højre og venstre - en åbenlyst fremmed. Til sidst forbarmede en
mand sig og talte til mig på hausa, et lokalt sprog som jeg ikke kendte. Så prøvede han på engelsk,
hvilket jeg heller ikke kunne, og til sidst slog han over i yoruba. Endelig forstod jeg ham! ”Hvor skal
du hen?” spurgte han, og remsede en masse byer op, som jeg aldrig havde hørt om. Jeg sagde, ”Nej,
men vil du ikke fortælle mig hvor jeg er? Hvad hedder denne by?” ”Det her er Kano”, sagde han, og
var ved at miste interessen da det gik op for ham at jeg nok ikke var en mulig kunde. Jeg bønfaldt
ham om at vise mig nogen på pladsen der også talte yoruba, og han pegede mig i retning af en tyk
gammel dame i en madbod.
Da den tykke dame og jeg havde hilst på hinanden, spurgte hun mig hvor jeg kom fra og hvor jeg
var på vej hen. Jeg prøvede at forklare lidt om min situation, men var for udmattet til at tale videre.
Men hun forstod, og beordrede sit personale til at give mig noget mad og et sted hvor jeg kunne
hvile. Senere kom hun hen til mig og ville vide alt: hvorfor jeg var her i Kano, hvad mine planer var
osv. Jeg fortalte hende hele historien, fra start til slut. Fortalte hende om min forfølgelse, og at mit
liv var i fare pga. min religion og politiske overbevisninger. Hun var fuld af medfølelse og forståelse
over hvad jeg havde gennemlevet, og tog mig med over pladsen til en af de ventende chauffører, der
skulle køre til Zendel, den største af de nærmeste byer.

Nyt håb
Efter en lang diskussion og pengesedler op af lommen, nåede damen og chaufføren frem til en aftale.
Så gav hun mig nogle penge - sedlerne så anderledes ud end pengene i Nigeria, det var Niger franc.
”Så kan du klare dig lidt”, sagde hun og ønskede mig held og lykke. Lastbilen var propfyldt med
passagerer, mange var handlende som sad oven på deres varer. Endnu en lang køretur uden at
snakke med nogen.
Da bilen nåede til Zendel kørte den direkte ind på en af byens største markedspladser. Da vi havde
læsset af vinkede chaufføren mig hen til sig og tog mig med for at møde en yoruba mand ved navn
”Doctor Tunde” – en meget kendt læge der havde arbejdet på Zendels store hospital i mange år.
Doctor Tunde tog mig med sig hjem passede mig, så jeg kunne komme mig over mine sår. Snart kom
han dog med den besked, at det begyndte at blive farligt i Zendel, og at mange Nigerianere valgte
(fortsættes næste side)
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at rejse videre til Libyen. Han sagde, ”Libyen er et godt sted, man kan arbejde der og starte sit liv
forfra”. For første gang i lang tid kunne jeg mærke en optimisme brede sig og jeg besluttede mig for
at tage til Libyen, så snart jeg var rask. Doctor Tunde gav mig en lille forklaring om hvad jeg måtte
forvente på turen, og ansporede mig til at være stærk og fuld af håb. Så overlod han mig til nogen
mennesker som åbenbart havde prøvet at være i Libyen før, og beordrede dem til at tage sig godt
af mig.

Rejsen gennem helvede
Næste dag forlod vi Niger med Kurs mod Agadez, første stop på vejen mod det forjættede land.
Turen var fyldt med forhindringer, og vi havde mange punkterede dæk. Hver gang vi stoppede for at
skifte dæk, måtte vi læsse alt af lastbilen, og bagefter læsse det hele på igen. Turen tog fem dage.
På den femte morgen ankom vi ved et militært check point udenfor Agadez. Soldaterne beordrede
alle rejsende fra det sydlige Nigeria til at stige af lastvognen. En efter en ’gennemsøgte’ de os, som
de selv kaldte det, men det gik mest ud på at slå og sparke indtil vi hostede op med alle vores penge
for at få soldaterne til at holde op. Da de endelig slap os fri, var lastbilen selvfølgelig for længst kørt
videre, og da ingen af os havde flere penge tilbage måtte vi tilbagelægge de sidste 10 km til Agadez
by til fods.
Agadez er et knudepunkt for migration mod Nordafrika. Jeg var overrasket over at se mennesker af
så mange nationaliteter samlet på samme sted – her var folk fra hele Vestafrika. Mange var på vej
mod Marokko, andre mod Libyen. For dem der vil til Libyen er der to muligheder: har du penge, tager
du den lettere rute over Durkou. Har du ingen penge, er der ingen anden vej end Arlit ruten, hvor du
blandt andet skal bestige Mount Organ i Djanet og bagefter må krydse ørkenen mellem Algeriet og
Libyen til fods. Nu helt uden penge, forberedte jeg mig mentalt på Arlit ruten.
Endnu et lift med en lastbil. Et sted i ørkenen mellem Niger og Algeriet stødte vi på endnu en militær
base – det virkede som om smuglerne styrede direkte imod basen. Soldaterne sprang ud og havde
øjeblikkeligt omringet lastbilen. Vi blev beordret ned fra laddet og skulle stille os op på række. Så
startede kropsvisiteringerne igen. Vi skulle tage alt tøjet af og forblive nøgne mens visiteringerne
fortsatte. Efter mange timer blev vi igen stillet op i række. Andre migranter var også blevet
stoppet – vi må have været omkring hundrede mennesker samlet. Smuglerne stod og ventede på os
med to Toyota land cruisers – hvordan skulle vi kunne være så mange mennesker i bare to biler? Til min
overraskelse er det altså muligt at stuve 50 mennesker sammen i og på én bil.
Mine oplevelser på rejsen igennem ørkenen er noget jeg aldrig vil glemme så længe jeg lever. Det
var som at være ved fronten i en krig, selvom ikke engang de værste dage af min tid i militæret kan
måles med den rejse. De der besvimede af tørst eller varme, blev smidt af bilen og efterladt. Vi blev
stoppet mange gange af militær, politi og andre bevæbnede grupper. Bilerne brændte sammen og vi
måtte tilbagelægge mange lange kilometer til fods gennem den ubarmhjertige ørken. De der faldt og
ikke selv kunne rejse sig, blev efterladt. At forklare denne rejse med ord... måske kan jeg forklare
det bedre engang i fremtiden.

I mål?
Endelig, efter flere dages intensiv vandring, nåede vi en lille landsby ved navn Barigat og vi forstod
at vi nu var i Libyen. Endnu engang måtte vi igennem forhør hos politiet, indtil de opdagede, at en af
mine rejsefæller kunne arabisk. De beskyldte ham for at være menneskesmugler og blev ved med at
torturere ham resten af natten. Vi andre blev ført til en celle hvor vi skulle tilbringe natten. Det var et
forfærdeligt sted, uværdigt for mennesker. Der var skrald alle vegne, rådne kadavere og dyreknogler,
og gulvet var dækket af gedelort. Alene lugten!
Da vi blev vi løsladt næste morgen, stod der mange lokale mænd udenfor for at høre, om der var
nogle håndværkere, mekanikere, murere, snedkere eller farmarbejdere iblandt os. De af os der
havde en sådan uddannelse var heldige og blev hyret på stedet, mens resten måtte drage videre og
prøve lykken et andet sted. Jeg blev ikke hyret i Barigat og måtte tage videre. Efter lange uger på
gaden lykkedes det mig endelig at få arbejde på en farm i Umm Al Aranib, hvor jeg skulle tilbringe
de næste syv år af mit liv. Jo længere jeg havde det arbejde, desto farligere blev det for mig at være
i Libyen. Mange gæstearbejdere som blev hængende for længe i Libyen blev myrdet eller fik store
problemer med de lokale, som antog at arbejderen efterhånden måtte have sparet mange penge
sammen.
Jeg kunne ikke blive hvor jeg var. Jeg kunne ikke tage tilbage sydpå hvor jeg kom fra. Så jeg
besluttede at gøre det, som så mange andre omkring mig også begyndte at gøre: at vove turen over
Middelhavet. Efter fem dage på en lille båd med omkring 30 andre mennesker gik jeg i land i Europa.

KOPISIDE: GUIDE TIL UDARBEJDELSE AF ELEVFILM
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Filmguide:
Positive og negative billeder

Dette er guiden til udarbejdelsen af filmen ”Positive og negative billeder”. Den originale ”Who is
behind the Label”-film er lavet af Australsk Røde kors samt MTV og kan findes på youtube:
www.youtube.com/watch?v=PdvfVqv6usw&feature=related

Det skal du bruge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Optageudstyr (videokamera, kamera med videofunktion, mobiltelefon)
Kamerastativ
Hvidt pap (størrelse A2)
Sort sprit-tusch
Evt et banner med logoet fra Røde Kors og skolens navn, der kan hænge i baggrunden
Videoredigeringsprogram
Titelmelodien (downloades fra www.rodekors.dk/menneskerpaaflugt)
Youtube eller andre sociale medier til at uploade filmen

Guiden til udarbejdelsen af filmen er inddelt i 5 trin.

Trin 1:
Bed eleverne om at reflektere over, hvilke fordomme de har mødt om dem selv, og så tænke på
et positivt ord der beskriver, på hvilken måde de selv gerne vil opfattes af andre mennesker. For
eksempel kan en fordom være ”doven” og et positivt ord være ”ven/veninde”, eller ”nørd” versus
”guitarist”.

Trin 2:
Eleverne skal forud for optagelserne hver lave to skilte af hvide stykker A2-pap. Derved behøver de
ikke koncentrere sig om deres håndskrift under optagelserne, men kan bare lade som om de skriver.
På det første skilt skal eleverne skrive én fordom om dem selv på den øverste halvdel af pappet. Det
samme gør de på det andet stykke pap, men her skal fordommen streges igennem, og nedenunder
skal der tilføjes et positivt ord, som beskriver måden, hvorpå eleverne gerne selv vil ses og opfattes
af andre.

Trin 3:
Find en egnet rolig baggrund. Eleverne kan overveje, om de eventuelt ønsker at hænge logoet
af Røde Kors og Positive Images op i baggrunden. Brug et stativ til at holde kameraet, så hver
elev proportionalt filmes ens. Inden optagelserne begyndes, kan der laves et testbillede med hhv.
den laveste og højeste elev, for at finde den bedste kameraposition (afstand og højde). Nu kan
optagelserne begynde.
(fortsættes næste side)
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Film en hel sekvens ad gangen. Filmsekvensen af hver enkelt elev skal vare omkring 15-20 sekunder
samlet:
1) Eleven holder skiltet med fordommen op, med et nedtrykt ansigtsudtryk.
(varighed: ca. 5 sek.)
2) Herefter lader eleven skiltet synke ned (uden for billedet) og lader som om, at han/hun
krydser fordommen ud og skriver et nyt positivt ord længere nede på pappet.
(varighed: 5-7 sek.)
3) Til sidst holder eleven skiltet med det nye positive ord op, denne gang med et smil.
(varighed: 5 sek.)

Trin 4:
Filmen kan redigeres gennem brugen af et standard redigeringsprogram såsom Windows Movie
Maker. Rediger filmen således, at indholdet følger nedenstående rækkefølge (vær opmærksom på, at
sekvenserne følger de angivne tidsintervaller!):
• Først klippes alle de sekvenser sammen, hvor eleverne en efter en fremviser deres
fordomsskilte.
• Efter den sidste person har fremvist sit fordomsskilt, indsættes sekvenserne hvor eleverne
en efter en streger fordommene ud og i stedet skriver et positivt ord, for herefter at holde
det nye skilt op. Dette gøres, indtil samtlige elever er blevet vist.
• Lad billedet af den sidste elev vare 1,5 sekunder længere end de andre, således at det
fader ud i et sort billede.
• På det sorte billede vises skolens og klassens navn samt ”Tak til Australian Red Cross for idé
og musik.
• Positive Images melodien kan anvendes som baggrundsmusik i filmen. Ønskes dette, skal
eleverne være opmærksomme på, at det muligvis er nødvendigt at tilpasse sangens længde
til filmen, hvilket kan gøres ved at gentage sangens midterste del eller klippe samme del ud,
afhængigt af om filmen ønskes længere eller kortere. På denne måde kan sangen høres
gennem hele filmen.
• En god længde til en Label-film er maksimum to minutter. Der bør tages højde for dette i
beslutningen om, hvor mange elever der skal deltage i hver enkelt film. I større klasser kan
det overvejes at lave flere film, så hver elev får muligheden for at være med.

Trin 5:
Upload filmene på youtube. Keywords’ne bør indeholde ord som ”Positive Images”, ”Labels”,
”Red Cross” og ”Røde Kors”. Filmene kan nu anvendes gennem flere sociale medier og på andre
hjemmesider.

KOPISIDE: KARAKTERBESKRIVELSER
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Eliza - Du er 11 år gammel og kom til Danmark sammen med din mor for 6 måneder siden. I dit
hjemland Sudan plejede du at hjælpe din familie med landbruget. I blev nødt til at rejse fordi der var
borgerkrig og meget vold i Sudan. Du ved ikke, hvad der er sket med resten af din familie.

Katie - Du er 8 år gammel og kom til Danmark fra Albanien med din familie for 4 år siden. Du kan
huske den lange rejse, hvor I boede mange forskellige steder, men du kan ikke huske så meget fra
dit hjemland. Du føler dig tilpas i skolen nu, men du ved, dine forældre savner familien i Albanien.
Marchant - Du er 25 år gammel og kommer fra Polen. Du har en datter i Polen. Du er kommet til
Danmark for at tjene penge, således at din datter kan få et bedre liv. Du er i gang med at tage et
cateringkursus for at optimere dine kvalifikationer, mens du er i Danmark.

Julio - Du er 34 år gammel og fra Portugal. Du kom til Danmark alene for at finde et arbejde. Din
kone og familie er stadig i dit hjemland, og du håber, at de på et senere tidspunkt kan komme til
Danmark.
Sami - Du er 42 år gammel. Hjemme i Zimbabwe arbejdede du før i tiden som advokat. Du blev
nødt til at forlade dit land på grund af dine politiske overbevisninger. I dag arbejder du som frivillig
i en organisation, der beskæftiger sig med menneskerettigheder.
Abdul - Du er 16 år gammel og ankom til Danmark med din bror for 2 år siden. Det tog dig 3
måneder at komme fra Afghanistan til Danmark. I Afghanistan gik du i skole, og din bror er ældre
end dig og har derfor afsluttet skolen. Din far betalte nogle folk for at få dig i sikkerhed, men du ved
ikke, hvad der er sket med ham.
Precious - Du er 13 år gammel og er kommet fra Kenya sammen med din familie. Din far er
lærer, og du gik i en skole i Kenya, hvor du lærte engelsk. Din familie kom til Danmark på grund af
konflikterne mellem de forskellige etniske grupper sidste år. Du har fætre og kusiner i Danmark og
håbede derfor på, at de kunne hjælpe dig.
Gavindra - Du er 18 år gammel og er kommet fra Nepal til Danmark for at studere turisme og
hotelmanagement. Din familie i Nepal er butiksejere og har sparet op i flere år, for at du kunne
studere udenlands. Du SKAL bestå alle dine eksaminer, så du kan få forlænget dit visa endnu et år.
Du bliver samtidig nødt til at arbejde i to jobs ved siden af studiet, for at betale studieafgiften.
Max - Du er 14 år gammel og er kommet til Danmark med din familie fra Polen. Din far ankom først
alene, men da han fandt arbejde, kunne du også komme til Danmark og blive genforenet med ham.
Dine forældre arbejder meget, og du er derfor ofte nødt til at passe din yngre søster, når du har fri
fra skole. Du har fået plads på en skole i København, men den er meget anderledes end skolen i
Polen og det danske sprog er svært.
Sarah - Du er 13 år gammel og kommet til Danmark fra Niger sammen med din familie. Du
forlod dit hjem på grund af tørke og hungersnød. Du er kommet til Danmark for at få et bedre liv,
og håbede at dine fætre og kusiner kunne hjælpe dig. Nu bor du på et asylcenter og har fået besked
på, at i ikke lever op til Flygtningekonventionens krav og derfor snart skal sendes hjem.
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BILLEDSAMLING

Hvad er
medmenneskelighed?
De følgende sider kan enten kopieres eller klippes ud af
materialehæftet til ophængning i klasseværelset.
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Røde Kors’ Syv Principper

1

Medmenneskelighed
Røde Kors, der opstod ud fra et ønske om at bringe upartisk hjælp til sårede
på slagmarken, forsøger nationalt og internationalt at forhindre og lindre
menneskelig lidelse, hvor den end måtte findes. Røde Kors’ formål er at beskytte
liv og helbred og at sikre respekt for mennesket, samt at fremme gensidig
forståelse, venskab, samarbejde og varig fred mellem alle folkeslag.

2

Upartiskhed
Vi hjælper alle uanset nationalt, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk
tilknytning

3

Neutralitet
Vi tager aldrig parti, men hjælper alle uden at tage hensyn til skyld eller uskyld.

4

Uafhængighed
Ingen kan tvinge os til eller forhindre os i at hjælpe, der hvor vi mener, der er brug
for det.

5

Frivillighed
Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der i sit arbejde ikke på nogen måde
er tilskyndet af økonomisk fordel. I Danmark arbejder 18.000 mennesker for at
hjælpe andre – uden at få løn.

6

Enhed
Der kan kun være et Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent
for alle og skal kunne udføre sit humanitære arbejde i hele landet.

7

Almengyldighed
Alle Røde Kors-selskaber i verden er lige – med samme rettigheder og samme
pligter til at hjælpe hinanden.

^
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Er humanitært arbejde vigtigt?

))
())
)
)
)
Det er vigtigt at anerkende sit

ansvar

overfor andre mennesker, så man
kan hjælpe dem.

Humanitært arbejde
beskytter sårbare mennesker i
krisetider.

Hvis det går dårligt i et
land, er det regeringens
eget ansvar at løse
problemerne.

Der er mennesker med behov,
som samfundet ikke dækker.

Ikke alle

har de samme muligheder
og færdigheder.

Verden er uretfærdig,
og derfor har folk brug for
hjælp og støtte.

Ikke alle mennesker
eller lande
har

)

lyst til at blive hjulpet

Du kan gøre en forskel
i andre menneskers liv.

af andre.

At tænke på
og bekymre sig om andre
mennesker gør ens samfund
til et bedre sted at være.
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Så tæt på, og dog så fjern...
Samir er en ung asylansøger fra Kabul, hovedstaden i Afghanistan. Han har siddet
i asylcentret Sandholm i nogle måneder nu og venter på, at myndighederne behandler
hans sag. Han ved, at der godt kan gå mange måneder endnu, før han får det endelige
svar: ophold eller afvisning. Alligevel synes han selv, at han burde være glad - han er i
sikkerhed, langt væk fra Taleban, fra krigen og forfølgelsen. Men også langt væk fra vennerne,
familien, og Kabuls velkendte gader og cafeer...

Jeg står på Rådhuspladsen i København sammen med en gruppe asylansøgere.
Danskerne plejer at holde os asylansøgere udenfor deres sociale og kulturelle samvær, ved at placere os i
asylcentre der ligger langt væk fra alt. Men selv nu, hvor vi står så tæt ved siden af dem, har jeg
stadig følelsen af at være dybt isoleret. Vi er så tæt på, og dog så fjerne for hinanden.
Denne aften fejrer asylansøgere som mig og fra hele verden Nytår i København. Nogle kommer fra
lande, hvor man kan blive forfulgt for at fejre det kristne Nytår. Glæde og håb over at stå her, frie, i
stand til at fejre og nyde, står skrevet i deres ansigter. De ser frem til en lysere fremtid, en fremtid i
sikkerhed, hvor man tager sig af hinanden og viser og nyder gensidig respekt.
På trods af det traume, det er at sige farvel til alt, man kender, for at søge asyl i et fremmed land,
står de her og smiler under de farvede, glitrende fyrværkeri eksplosioner på himlen. Selvom vi ikke
har nogen penge, har nogen af gruppen skrabet nok sammen til selv at købe lidt fyrværkeri, som de
nu med stor højtidelighed fyrer af. Men himlen er allerede så oplyst, at man næsten ikke kan få øje på
deres bidrag til lysshowet.
Lysraketterne skydes op i himlen og springer i tusind stumper og stykker, opløses i et hav af
tusinder af farver; det er umuligt at se forskel på, hvad der er asylansøgernes eller danskernes lys. Alle
raketterne accepterer og blander sig med hinanden; sammen jager de alle onde ånder fra det
forgangne år bort.
Men for lysene deroppe, der kigger ned på vores glade ansigter, byder der sig et andet syn. De ser,
hvordan vi mennesker virkelig behandler hinanden. De ser, hvordan vi, de fremmede, står for os selv,
her midt på pladsen fuld af mennesker, afsondret, som var der en usynlig afspærring omkring os.”
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Yderligere materiale
Gratis undervisningsmateriale
skole.drk.dk
Røde Kors online skoletjeneste med temapakker om bl.a. ”Medmenneskelighed”,
”Børn i krig”, ”Krigens regler”, ”Klima”, ”Naturkatastrofer”, og meget mere.
www.ulandsfrekvens.dk
Folkekirkens Nødhjælps undervisningsportal med inspiration til undervisning om
bl.a. 2015 målene, fattigdom, katastrofe, og minerydning.
www.amnesty.dk/undervisning
Amnesty Internationals skolesite med kurser om interaktiv undervisning
i menneskerettigheder og veludviklede undervisningsmaterialer til gratis
download.

Interaktiv undervisning
Unge på flugt
Ungdommens Røde Kors afholder jævnligt et 24 timers rollespil, hvor
elever på egen krop gennemlever nogle af de følelser og udfordringer, som
jævnaldrende flygtningebørn kæmper med hver dag andre steder i verden.
Det koster 150kr pr deltagende elev, og afholdes helst for hele klasser over en
weekend. Læs mere på www.ungepaaflugt.dk
Mod alle odds
UNHCRs gratis online rollespil om unges flugt fra krig og konflikt,
deres oplevelser som asylansøgere, og tiden som nyankommen flygtning i et nyt
land. Spil spillet på www.modalleodds.org
DFUNK Outreach
Dansk Flygtningehjælps Ungdomsnetværk leverer gratis oplæg om flygtningeog intetraionspolitik i Danmark. Du kan bestille et oplæg på:
www.dfunk.dk/aktiviteter/dfunk-outreach-formidling-og-debat
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Film (dokumentar)
Hvem er flygtning?
Hvad vil det sige at være flygtning? Hvordan er livet som asylansøger? Og
hvilke regler gælder for flygtninge, som har fået opholdstilladelse i Danmark?
”Flygtning i Danmark” kommer med nogle svar. Samtidig er filmen en fortælling om
Amila, der flygtede fra Bosnien i 1993 og måtte begynde et nyt liv i Danmark. Filmen
”Hvem er flygtning” er produceret af Dansk Flygtningehjælp og Plot Point, og varer
11:50 min.
www.flygtning.dk/viden-fakta/flygtninge-i-danmark/hvem-er-flygtning
Børn på farlig flugt
Amerikansk dokumentarfilm fra 2009, som følger otte børns forsøg på at
krydse den mexicansk-amerikanske grænse. Deres odysse tager dem fra
taget af et godstog, hvor de hænger på som blinde passagerer, til tørst
og udmattelse i den barske ørken, på flugt fra kriminelle bander og
grænsepolitiet. De rejser alene, uden voksne til at tage sig af dem. Nogle af dem
tog af sted for at lede efter voksne familiemedlemmer, der rejste før dem, nogle
for at aflaste familien derhjemme i forsøget på at inde en ny familie, der kan tage
sig af dem. Men ikke alle ender der, hvor de håbede på at komme hen.
www.dr.dk/DR2/Dokumania
Moving to Mars
Britisk dokumentar fra 2011 om to burmesiske familier, der efter 12 år i
en flygningelejr i Thailand får muligheden for at komme til England som
kvoteflygtninge. Filmen følger deres rejse til Sheffield, UK, der er så
fremmedartet et sted, at de lige så godt kunne være landet på Mars. Den
giver et bevægende og til tider humristisk indblik i de skæbner der blev fanget
mellem Burmas turbulente fortid og ’verden udenfor’.
www.movingtomarsfilm.com
Bawke & Ibrahim
To stærke kortfilm, der går hudløst tæt på dét at være flygtning. Bawke er den
gribende historie om en fars og søns ankomst til Norge efter flugt gennem Europa.
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Yderligere materiale
Deres problemer slutter dog ikke her, og faren må tage et ubærligt valg.
I Ibrahim får hovedpersonen, der er fra Rwanda, afslag på asyl i Danmark.
Ibrahim flygter desperat til et hus, hvor han tidligere har fået hjælp af en kvinde.
Men hun er nu død, og hendes ulykkelige mand Halfdan bor alene. Måske kan de
to kriseramte skæbner hjælpe hinanden?
www.emu.dk/gsk/3verden/projekter/flygtninghvadnu.html
The Battle for Attica Square
Asylsituationen i Grækenland er første gang, at UNHCR har brugt
ordene ’humanitær krise’ om et europæisk lands behandling af
flygtninge. Denne 20 minutters dokumentar følger livet på Attica Suare,
som er der, de strandede asylansøgere havner. Man møder bl.a. afghanske
Ghulam, der kom til Grækenland med sin familie i flugt fra Taleban. En nat bliver
Ghulams lille søn overfaldet, en hændelse, han end ikke havde troet muligt i sit
krigshærgede hjemland...
www.youtube.com

Film (fiktion)
Zozo
Zozo er en svensk dramafilm fra 2005, der handler om den 11-årige
libanesiske dreng Zozo, som flygter fra den libanesiske borgerkrig til Sverige.
Filmen er lavet af den svensk-libanesiske filminstruktør Josef Fares, og meget af
filmen bygger på Josefs egne oplevelser.
Persepolis
Denne tegnefilm følger iransk-fødte Marjane Satrapis selvbiografiske
fortælling om livet som teenagepige, der bliver sendt alene til Europa mens
familien bliver tilbage i det krigs- og revolutionshærgede Iran.
La Promesse - Løftet
Prisblønnet belgisk/fransk spillefilm fra 1996 for unge over 15. Filmen følger den
15-årige belgiske dreng Igor, der forsøger at opfylde det løfte, han gav til en døende mand; at hjælpe hans kone og barn. Det er imidlertid ikke så let. Den døde
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mand opholdt sig nemlig illegalt i Belgien, som billig arbejdskraft for Igors far.
Der starter en intens fortælling om menneskesmugleriets kynisme, hverdagens
dobbeltmoral, og en ung mands kamp om at blive til et menneske, der kan se sig
selv i øjnene.

Skønlitteratur
De Niro’s Game - af Rawi Hage
282 sider, engelsk. Velegnet til engelsk undervisning.
Romanen følger to teenagedrenge, Bassam og George, der er vokset op i det
borgerkrigsramte Libanon. De ser ingen fremtid, og tackler det på hver sin måde:
den ene dreng slutter sig til de kæmpende militser for at få noget at lave, den anden
drømmer om at flygte til Europa...
Æsel - af Kristina Stoltz
320 sider. Rosinante.
Romanen følger de to afghanske teenagebrødre Fahran og Nadeem på deres lange
vej fra Afghanistan til Sverige. Det er magisk-realistisk fortælling om kærlighed, om
at miste, og om at blive voksen.
Flygtningen & Indvandreren - af Olav Hergel
To højaktuelle danske bestsellere fra hhv. 2006 og 2010, der byder på skarpe
kommentarer til den politiske debat. I ”Flygtningen” møder vi den danske journalist
Rikke Lyngdal, der på job i Irak bliver kidnappet af lokale terrorister, truet på livet
og skamferet for åbent tv-kamera. Senere flygter én af terroristerne til Danmark,
men bliver genkendt, og en stadig mere rasende, landsdækkende menneskejagt er
i gang. I ”Indvandreren” møder vi den unge, velintegrerede indvandrerdreng Zaki,
der er i byen med vennerne for at fejre sin nye studenterhue. Men sammenstødet
med en racistisk dørmand får katastrofale følger...

Faglitteratur
Afvist – Asylansøgere i Danmark
Redigeret af Eline Mørch Jensen, Tiderne Skifter, 2009. 184 sider.
Bogen giver en let læselig punkt for punkt indledning til det danske asylsystem, og giver læseren en unik indsigt i de menneskeliv, der på tragisk vis kan
blive til kastebolde mellem bureaukratiske systemer.
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Yderligere materiale
De afviste - historien om Danmark og asylansøgerne fra Irak
271 sider. Informations Forlag.
Med de afviste asylansøgere fra Irak som omdrejningspunkt, tegner journalist
Anton Geist et detaljeret billede af de sidste ti års udlændingepolitik i Danmark.

Organisationer og fakta
Amnesty International – www.amnesty.dk
Dansk Flygtningehjælp – www.flygtning.dk
Røde Kors – www.rodekors.dk
Flygtninge Under Jorden – www.fuj.dk
FN´s Udviklingsmål – www.2015.dk
IOM - International Organisation For Migration – www.iom.int
Ny i Danmark – www.nyidanmark.dk
UNHCR (FNs Højkommisariat for Flygtninge) – www.unhcr.org

Ungdomsnetværk/
Muligheder for at engagere sig frivilligt
frivillignet.dk – database for frivilligjobs landet over
DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungdoms Netværk) – www.dfunk.dk
Red Barnet Ungdom – www.redbarnetungdom.dk
Ungdommens Røde Kors – www.urk.dk
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