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ARAHMATTS HISTORIE

Brug dette undervisningsark til at lære eleverne om, 
hvad flygtninge og asylansøgere gennemgår.

Denne lektion er egnet til elever i alderen 12 år og 
opefter.

Læringsmål

1) At forstå, hvorfor flygtninge flygter fra deres land, 
og hvilke udfordringer de kan støde på, når de 
flygter til et andet land, ved at se på en historie fra 
det virkelige liv om en flygtningepige fra Mali.

2) At forstå, hvem der yder hjælp til flygtninge, og 
hvordan.

 

Varighed

20-30 minutter.

Nødvendige materialer

Udskrifter af Arahmatts historie, et eksemplar for hver 
elev i klassen eller gruppen efter behov.

En flipovertavle eller almindelig tavle til nedskrivning 
af idéer, nøgleord og temaer under klassens debat. 

En computer med internetforbindelse og en projektor 
til at se videoer og andet onlinemateriale, der er 
knyttet til uddannelsespakken.

Bemærk, at du kan bruge dette casestudie til en 
klassesession eller i en mindre gruppe.
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VEJLEDNING
1) Udskriv Arahmatts historie og sørg for, at alle elever 

i klassen/gruppen har ét eksemplar hver.

2) Bed eleverne om omhyggeligt at læse Arahmatts 
historie samt oplysningerne om situationen i Mali. 
De kan tage notater, hvis de har lyst.

3) Lad klassen/gruppen diskutere spørgsmålene til 
sidst i dette casestudie. Der er forslag til svar på 
spørgsmålene i dette dokument og forslag til links 
og videoer, som der kan kigges på til sidst.

4) Bed gruppen om at drøfte følgende: Forestil dig, at 
du arbejder for EU, og at du skal overveje, hvordan 
man kan støtte mennesker, der er flygtet fra deres 
hjem, og hvilken form for støtte der bør prioriteres 
højest.

5) Placer et kort eller en globus foran eleverne/
gruppen. Find ud af, hvor Arahmatt kommer fra, og 
bed eleverne om at finde Burkina Faso på kortet. 

6) Bed en enkelt person eller gruppen om at 
præsentere casestudiet for resten af klassen, 
herunder hvad de lærte af den, og hvad de synes er 
vigtigst for mennesker, der er på flugt. 
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Jeg hedder Arahmatt, og jeg er ti år gammel. Min 
familie kommer fra Mali. Vi forlod vores land i 2012 
på grund af konflikten. Vi ankom til Burkina Faso, da 
jeg var kun fire år gammel. Jeg var i de børnevenlige 
områder i flygtningelejren indtil 2014. Da jeg fyldte 
syv år i 2015, tilmeldte min far mig på grundskolen i 
klassen Cours Préparatoire (CPI).

Indtil marts 2020 boede jeg i flygtningelejren med 
min far, min mor og mine tre søskende. I lejren havde 
vi adgang til forskellige almindelige sociale tjenester. 
Når en af os blev syg, tog vi til et sundhedscenter for 
flygtninge og fik gratis sundhedspleje med hjælp fra 
EU og UNHCR. Vi havde også fri adgang til drikkevand 
takket være borehuller og soldrevne pumpeanlæg, 
som UNHCR havde installeret. Vi nød også godt af 
fødevaredistribution. Mine forældre byggede en 
nødbolig med materialer fra EU, UNHCR og dets 
partnere. 

Min far opdrætter får og geder. Han har ti dyr. Min mor 
har en lille virksomhed, der hjælper min far med at 

forsørge vores familie. I år fik min far økonomisk hjælp 
til at købe mad til sit kvæg, og en dyrlæge i nabolaget 
kom for at give vores syge dyr gratis behandling. Når 
dyrene er sunde og velfodrede, giver de mere mad til 
familien, får unger og kan sælges.

I 2012 brød der en konflikt ud i det nordlige Mali. 
Angreb på adskillige landsbyer, frygt for at blive såret 
eller dræbt under konflikten, tvangsrekruttering og 
voldtægt tvang tusindvis af maliere til at flygte til 
nabolande som Burkina Faso, Niger og Mauretanien. 

Dér fandt de tilflugt i flygtningelejre eller ved at 
bosætte sig i lokalsamfund i småbyer og landsbyer. 
I dag huserer forskellige væbnede grupper fortsat 
i det nordlige Mali, og konflikten har bredt sig til 
andre regioner i Mali og i grænseområderne i 
Burkina Faso og Niger. Mange flygtninge fra Mali er 
stadig bekymrede over manglende sikkerhed i deres 
asyllande. Der bor i øjeblikket over 45 000 maliske 
flygtninge i nabolandene.
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TEMAER
1) Hvilke vanskeligheder kan flygtninge støde på, 

når de forsøger at fortsætte deres uddannelse? 
(Undervisningssprog, forskelle i pensum mellem 
deres oprindelsesland og deres asylland, tab af 
information ...)

2) Hvad er forskellen mellem indkvarteringen af 
flygtninge i dit land og i andre asyllande, hvis 
du ser på Arahmatts foto og læser hendes 
fortælling? (Lejre i modsætning til indkvartering 
hos værtsbefolkningen, telte i modsætning til 
lejligheder)

3) Hvilke andre grundlæggende tjenester er vigtige 
for Arahmatt og hendes familie? (Sundhed, adgang 
til vand — i mange lande som Burkina Faso er 
det ikke let at få rindende vand i hjemmet, og 
familierne må gå hen og hente vand fra borehuller 
— hjælp til at finde måder at tjene penge på, 
såsom husdyrhold eller små virksomheder i 
Arahmatts forældres tilfælde).

4) De fleste flygtninge flygter til et land, der grænser 
op til deres oprindelsesland, som det er tilfældet 
med Arahmatt og hendes familie. Hvorfor mener du, 
at nogle vælger at tage længere væk? (Vanskelige 
levevilkår i lejre tæt på oprindelseslandet, meget 
begrænset bistand og muligheder for økonomisk 
integration, usikkerhed — se eksemplet med 
Arahmatt).
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SVAR OG OPLYSNINGER

Vis følgende oplysninger i klasseværelset med en projektor. Klik på linkene nedenfor for at gå til de respektive 
ressourcer.

Se Omars videohistorie — hvilke udfordringer blev han udsat for, før han kom i skole?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Se animationen “Hvor tager flygtninge hen” — hvor er de fleste af verdens flygtninge?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Bemærk: Hvis du ikke har en internetforbindelse eller en projektor, kan du udskrive andre oplysninger, som du kan 
finde på UNHCR’s uddannelsesside og lave en lille mappe til dine elever.

https://youtu.be/iKM1GKfm7ec
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html

