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Vad ingår i paketet?

Paketet innehåller ett faktablad om EU:s 
förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika, en 
animerad video, ett faktablad med nyckelbegrepp och 
förklaringar samt tre fallstudier från Burkina Faso, 
Sydsudan och Libyen.

Ungefär hur lång är lektionen?

2 timmar.

Vad behöver jag?

En dator, surfplatta, interaktiv skrivtavla eller mobilte-
lefon för att titta på videon och söka mer information.

Lärandemål: 
Du kan använda det här undervisningsbladet för att 
lära ut grundläggande information om hur EU, FN:s 
flyktingorgan (UNHCR) och Unicef hjälper människor 
som har tvingats att fly.

Målet är att ge eleverna nya perspektiv på 
flyktingfrågan och få dem att fundera över värdet av 
att hjälpa EU:s partnerländer.

Med berättandets konst försöker vi skapa en dialog 
mellan kulturer och uppmuntra till diskussioner som 
kan hjälpa eleverna att förstå problemets många sidor, 
motarbeta stereotyper och främja solidaritet.

Mål

Förstå hur EU, UNHCR och Unicef hjälper människor 
som har blivit tvångsförflyttade.  

Ämnen: 

Det här utbildningspaketet omfattar flera 
ämnen, till exempel engelska, geografi och 
samhällskunskap. Några av de frågor som tas 
upp är EU, FN, mänskliga rättigheter och barns 
rättigheter, migration, intern tvångsförflyttning och 
flyktingar, humanitärt bistånd och utveckling samt 
utbildning, svält, konflikter och entreprenörskap.

Lektionen passar för elever mellan 12 och 18 år. Du 
kan behöva förklara några grundläggande koncept 
och definitioner för de yngre eleverna.
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Tips om lektionens upplägg:

1. Kontrollera elevernas förkunskaper

Fråga eleverna vad de vet om följande organisationer 
och begrepp: 

• Tvångsförflyttningar
• Flyktingar
• Internflyktingar
• Migration
• Konflikter
• FN
• UNHCR
• Unicef
• EU

2. Animerad video

Öppna videon på  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
video/I-204043 och titta med eleverna.

Vad lärde de sig? 

Du kan bestämma om eleverna ska jobba i par, i grupp 
eller enskilt och om de ska skriva ner sina svar.

Be eleverna att hitta svaren på följande frågor: 

1) Nämn tre slags hjälp som flyktingarna i videon fick. 

2) Vilka organisationer gav dem hjälp och hur? 

Svar

EU ger ekonomiskt stöd till internationella 
organisationer som UNHCR och Unicef som hjälper 
flyktingar att leva ett så säkert och normalt liv som 
möjligt. Det kan handla om att se till att barn får gå i 
skolan och att vuxna blir utbildade eller hittar ett jobb.

Be eleverna att presentera sina svar för klassen. Om 
det finns grupper eller elever som svarat väldigt olika 
jämfört med de andra, kan du be dem att förklara hur 
de kom fram till just de svaren.
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Diskutera mera

Be hela klassen att diskutera frågorna nedan för att få 
en djupare förståelse av problemet. Du kan även lägga 
till egna frågor. Bestäm själv om eleverna ska jobba 
enskilt eller i grupp.

UNDERVISNINGSBLAD 
VAD GÖR EU, UNHCR OCH UNICEF  
FÖR ATT HJÄLPA FLYKTINGAR OCH  
ANDRA FÖRDRIVNA GRUPPER?

 p EU hjälper människor över hela världen som har tvingats fly från sina hem. Hur kommer det sig att EU kan hjälpa 
dem? Vilken roll spelar du och din familj i detta?

 p Är det viktigt att flyktingar får hjälp när de kommer till ett nytt land? Vad tycker du? Varför eller varför inte?

 p Hur kan lokalborna hjälpa flyktingar? Känner du någon som är flykting? Om ja, hur har du hjälpt eller hur kunde du 
hjälpa den personen?

 p Föreställ dig att du tvingas lämna ditt hemland. Vart skulle du ta vägen? Vad skulle du ta med dig? (Kom ihåg att 
du måste bära allt själv.) Vad för slags hjälp skulle du behöva när du kommer fram? Vad skulle du sakna hemifrån?
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3. Lär dig mer om EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika.

Öppna informationsbladet på   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Be eleverna säga om följande påståenden är sanna 
eller falska. Se till att eleverna är överens innan du 
berättar svaret.

Kontrollera elevernas kunskaper med följande 
påståenden: 

1) Unicef och UNHCR genomför de projekt som EU 
betalar för.

2) Afrikanska stater betalar för EU:s förvaltningsfond 
för nödåtgärder i Afrika.

3) EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika har 
projekt över hela Afrika.  

4) EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika 
hjälper i första hand utsatta människor, till exempel 
flyktingar. 

Svar: 1: sant / 2: falskt / 3: falskt / 4: sant
© EUTF
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4. Nu reser vi till Burkina Faso,  
Sydsudan och Libyen.

Dela upp eleverna i tre grupper.

Varje grupp får en fallstudie (Sahel och Tchadsjön, 
Sydsudan och Nordafrika). Ge en kopia av fallstudien 
till var och en av eleverna i gruppen så att de lättare 
kan läsa den.

Be eleverna att fundera över frågorna i slutet av 
fallstudien.

När gruppen är klar med frågorna i slutet av 
fallstudien kan du be dem diskutera följande frågor: 
Föreställ dig att du jobbar för EU och måste hitta sätt 
att hjälpa människor som tvingats fly från sina hem. 
Vilken typ av hjälp skulle du ge dem i första hand?

Be varje grupp att presentera sin fallstudie för klassen. 
Be dem också att tala om vad de lärde sig och hur de 
skulle hjälpa människor som tvingats fly från sina hem.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

