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21. På flugt
65 millioner mennesker er lige nu
tvunget væk fra deres hjem. De fleste
flygter til et andet sted i deres hjemland eller til nabolande. Mere end
halvdelen af alle flygtninge er børn og
unge under 18 år. Der er mange
grunde til, at det kan være nødvendigt at flygte. Fx krig, fattigdom, forfølgelse, klimaforandringer og
naturkatastrofer. FN arbejder for at
beskytte og hjælpe mennesker, der
må flygte fra deres hjem. De leverer
husly, mad og vand i nødsituationer
rundt om i verden. De hjælper med at
beskytte grundlæggende menneskerettigheder, bl.a. retten til at mennesker har et sikkert sted at kalde hjem,
så de på den måde kan skabe en
bedre fremtid.

Hvad tager man med på ﬂugt?
Se filmen med digtet What They Took
With Them. Digtet er inspireret af fortællinger fra flygtninge, som har for-

Hvad er en flygtning. Se klippet på vimeo.com/236561882

talt, hvad de tog med sig, da de var
tvunget til at forlade deres hjem.
 Hvorfor valgte de at tage disse ting
med?
 Hvad undrede du dig over, at de
tog med?
 Hvorfor har FN produceret en film
med fokus på, hvad flygtninge
tager med sig?

What they took with them. Se klippet på kortlink.dk/y96u
Klimakamp.nu

 Vælg tre ting, du vil tage med, hvis
du blev drevet på flugt?
 Vælg tre ’værdier’, som du mener
kendetegner det danske samfund,
og som du vil tage med?
 Sammenlign jeres valg. Hvad er er I
enige om?
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Undersøg hvor flygtninge kommer
fra. Marker på verdenskortet, de fem
lande, hvor flest flygtninge flygter fra.
Vælg et af landene og undersøg:
 Hvorfor flygter folk?
 Hvor flygter de hen?
Indtegn mulige flygtningeruter. Hvilke
udfordringer kan flygtningene

komme ud for på deres flugt. Fx hvordan er klimaet, hvor fremkommeligt
er landskabet, er der særlige trusler
de skal være opmærksomme på. Fx
terrorister eller farlige dyr.
De færreste har lyst til at forlade
deres hjem. Hvad skal der til for at de
ikke behøver at flygte?

Hvor kommer ﬂygtninge fra og hvor tager de hen?
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