
 

  
 

Flykten 
 
Många människor i världen måste fly sina hemländer. 2017 beräknades omkring 65 
miljoner människor vara på flykt runt om i världen. 
 
Inledning 
 
Du måste fly! 
Du måste fly och lämna Sverige på grund av krig. Du kan inte välja att stanna kvar för det 
finns en stor risk att du kommer att torteras och/eller avrättas. Inga stater vill ta emot er, 
med undantag för Nyland som har gått med på att ta emot dig och dina vänner. 
I Nyland kommer du att träffa en man/kvinna som du gifter dig med. Ni får även barn 
med varandra. 
 

1) Du kunde ta med dig högst 20 kilo bagage från Sverige. Vad tar du med dig? 
2) Vad i den svenska kulturen och vilka svenska traditioner tycker du är viktigt att 

behålla och överföra till dina barn i det nya landet? 
3) Vad anser du att du och din familj måste anpassa er till i det nya landet? Vad 

skulle du inte kunna tänka dig att anpassa dig till? 
4) Vad skulle du sakna från Sverige i det nya landet? 
5) Vilka skulle du föredra att umgås med i det nya landet? 

 
3.  Arbetsgång 
Du blir helt plötsligt tvungen att lämna Sverige pga. krig, kris eller katastrof och du måste 
fly. 
Dela in kursdeltagarna i mindre grupper om 5-8 personer. De går till olika rum eller 
sprider ut sig så 
att de kan prata utan att störa varandra. Det är meningen att man skall diskutera 
frågorna i ordning från ett till fem. 
Återsamling senare för samtal i storgrupp. 
 
Diskussionsfrågor 
Gå igenom gruppernas svar på de olika frågorna. 
  Vissa saker kan vara lättare att förändra än andra! 
Vilka krav ställer vi på att få behålla vår kultur, språk osv. 
Accepterar vi att flyktingar i Sverige får samma frihetsgrad som vi vill ha i vårt nya land? 
 
5. Litteratur och länkar 
www.unhcr.org 
www.migrationsverket.se 
www.globalporten.se 
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