
Antallet af mennesker på flugt rundt omkring i verden runder for første gang 100 millioner. Årsagerne til at mennesker 
flygter fra deres hjem kan være mange, f.eks. krig, fattigdom, klimaforandringer og politisk forfølgelse. I februar 2022 
invaderede Rusland Ukraine, hvilket har skabt den største flygtningestrøm i Europa siden Anden Verdenskrig. Den seneste 
udvikling har sat gang i udlændingedebatten herhjemme og i EU: Hvordan skal man håndtere det stigende antal 
flygtninge, hvordan integrerer man nyankomne bedst, og hvad bør Danmarks rolle være i EU-samarbejdet? På denne 
safari skal I undersøge hvilke holdninger, der er om emnet, og hvordan forskellige organisationer arbejder med integration.

Hvad mener I selv?

Før I starter jeres undersøgelse, skal I reflektere over jeres egne tanker om udlændinge-spørgsmålet. Gå sammen to-og 
to og diskuter:

o Hvornår er man flygtning? Tag fx udgangspunkt i FN’s flygtningekonventions definition af en flygtning fra 1951. Har vi 
et særligt ansvar ift. de ukrainske flygtninge, fordi de er på flugt i vores nærområde? Eller er en flygtning en flygtning 
uanset ophav?

o Læs om integrationsbegrebets tre idealtyper her: https://samfundsfag-c.systime.dk/?id=698. Hvad ser I af fordele 
og ulemper ved de tre typer? Argumenter for hvilke(n) idealtype(r), vi læner os mest op ad i dansk udlændingepolitik.

På baggrund af jeres samtale skal I hver især skrive minimum tre personlige holdninger eller fordomme ned om 
emnet. Ordet er frit. Gem dem, I skal bruge dem sidst på dagen!

På telt-safari

• Ungdommens Røde Kors har fokus på, at de kriser og konflikter, der finder sted ude i verden, i høj grad rammer 
unge mennesker. Besøg dem i Globalitet-teltet og bliv klogere på, hvad det vil sige at være ung og bosat i en 
konflikt- eller krigszone. Hos Ungdommens Røde Kors kan du også høre spændende oplæg af unge med 
flygtningebaggrund.

• Besøg Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus i Europa-teltet, som zoomer ind på ”Det frie Europa”. Hvad skal der til for, 
at vi når dertil? Hvad betyder frihed for os som individer og samfund? I Europa-teltet kan du også høre en debat 
med medlemmer af Europa-Parlamentet eller diskutere Danmarks rolle i EU og krigen i Ukraine.

• Gå til Mangfoldighed og mennesker-teltet og besøg Grænseforeningen, der arbejder for en styrket dansk 
samhørighed på tværs af den dansk-tyske grænses sprog og kultur. Her kan I bl.a. diskutere, hvad man egentlig 
kan forstå ved ”danskhed”. Kan man tale om en fysisk eller mental grænse eller snarere om et grænseløst fællesskab?

Efter telt-safari

o Kig på jeres liste over holdninger/fordomme, som I skrev ned, før I startede telt-safarien. Har de ændret sig efter 
jeres undersøgelse? Eller er de blevet bekræftede?

o Er der noget, der overraskede jer?

o Hvordan kan I arbejde videre med jeres fordomme?

PÅ FLUGT

Tip: Både onsdag og torsdag kl. 12.00 spiller DFUNK op til Arabisk Folkedans i Navlen! 




