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Brug dette undervisningsark til at lære eleverne om de 
ting, unge gennemgår og oplever i lande, der er i krise, 
såsom Libyen.

Denne lektion er velegnet til elever fra 16 år og kan 
bruges til at undervise i emnet inden for en hvilken 
som helst disciplin, som den måtte være relevant for.

Læringsmål

1) At forstå, hvorfor det er vigtigt at støtte sårbare 
unge i kriseramte lande.

2) At forstå, hvem der støtter unge i kriseramte lande, 
og på hvilken måde.

 

Varighed

20-30 minutter.

Nødvendige materialer

Udskrifter af Wanes’ historie: et eksemplar for hver 
elev (eller projekt). En flipovertavle eller almindelig 
tavle til nedskrivning af idéer og temaer under 
diskussionen i klassen.

En computer med projektor/smartboard med 
internetforbindelse 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 Wanes historie og sørg for, at alle elever i 

klassen/gruppen har ét eksemplar hver.

2) Bed eleverne om at læse Wanes’ historie og tage 
noter, hvis de ønsker det.

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 oppe foran i 
klasseværelset, spørg eleverne, hvor Wanes 
kommer fra, og bed dem om at finde Libyen på 
kortet. Spørg, hvad navnet på Libyens hovedstad er. 
Sæt en stift på kortet eller globen for at markere 
placeringen.

6) Afhold en diskussion i klassen ved hjælp af 
debatspørgsmålene på side 4.  Nedskriv de af 
eleverne foreslåede svar på flipovertavlen eller en 
almindelig tavle.

7)  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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Wanes Alghaly er en 17-årig iværksætter, der bor i 
den smukke by Zuwara i Libyen. Da han var 15 år 
gammel, startede den ambitiøse unge mand, lige da 
han begyndte i gymnasiet, med at sælge dvd’er, cd’er 
og computersoftware i sin første virksomhed. 

Han reparerede også computere og mobiltelefoner, 
der var gået i stykker, og downloadede software og 
omformaterede dem. På trods af den gode vilje og 
den energi, som han lagde for dagen, gik det ikke så 
godt, som han forventede, og et par måneder senere 
blev han tvunget til at lukke forretningen på grund af 
mangel på kunder.

Wanes er nu 17 år gammel og går stadig i gymnasiet 
og er fast besluttet på ikke at lade sit første 
mislykkede forsøg på at starte virksomhed afholde 
ham fra at nå sine mål. Det er denne ambition, der 
fik ham til at deltage i UNICEF’s uddannelse for 
iværksættere for at forbedre hans viden inden for 
handel og iværksætteri.  

“Takket være kurset forstod jeg årsagerne til, 
at min første erhvervserfaring mislykkedes” 

© UNICEF

© UNICEF

OPGAVEARK: SEKUNDÆRT 
WANES’ HISTORIE

Uddannelsen indgik i et projekt, som var finansieret af 
Den Europæiske Union og organiseret af UNICEF, og 
fandt sted i Tripoli. Uddannelsen blev gennemført af 
Expertise France og viste sig at være en fantastisk og 
livsforandrende oplevelse for Wanes. 

Han lærte bl.a. at præsentere et projekt, udarbejde 
en forretningsplan, lave et budget og udarbejde en 
markedsundersøgelse, før han iværksætter et projekt. 
Han fandt ud af, at hovedårsagen til, at han ikke havde 
held med sin første virksomhed, var, at den lå i et 
byområde med begrænset bil- og persontrafik. 

En anden faktor, der bidrog til manglen på kunder, der 
besøgte butikken, var hans og hans venners tendens til 
at sidde ved indgangen til butikken, hvilket gjorde de 
få potentielle kunder nervøse, da de følte sig utilpas 
ved at gå ind i butikken. Under UNICEF’s uddannelse 
blev Wanes bekendt med forskellige dele af landet 
— det var første gang, han mødtes med personer fra 
Sabha, som ligger i det sydlige Libyen. 



Funded by the European Union

Workshoppen indgik i et projekt, der var finansieret 
af Nordafrika-vinduet i Den Europæiske Unions 
Nødtrustfond for Afrika (EUTF). EU finansierer 
forskellige aktiviteter for sårbare børn/unge i Libyen 
til gavn for både libyske børn og flygtninge- og 
migrantbørn.

Nogle af kursusdeltagerne havde mulighed for at tage 
til byen om aftenen for at se fodboldkampe på caféer, 
og han fik nogle nye venner, som han havde tillid til.

Godt rustet med ny viden er Wanes nu klar til at starte 
et nyt projekt, og han er fast besluttet på ikke at begå 
lignende fejl i fremtiden. Han har desuden tænkt sig at 
udnytte de nye venskaber, som han har fundet under 
uddannelsen. 

Under et interview udtalte Wanes: 

“Som yngste deltager i gruppen kan jeg sige, 
at jeg havde stor gavn af uddannelsen. Jeg 
vidste ikke, at der var så mange muligheder 
for at starte virksomhed. Lærerne og 
arbejdsholdet var også til stor hjælp. Jeg vil 
gerne takke EU og UNICEF og hele teamet 
for at lade os deltage.  Jeg vil især takke 
lærerne Shadda og Lubna for at hjælpe mig 
og give mig en helt fantastisk oplevelse.”
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OPGAVEARK: SEKUNDÆRT 
DISKUSSION I KLASSEN

Mulige spørgsmål, som lærere kan bruge til at engagere eleverne omkring teksten: 

1) Hvad ved du om situationen i Libyen? Kommer Wanes fra et fredeligt land?

2) Hvilken viden opnåede Wanes på UNICEF’s uddannelse for iværksættere, som var finansieret af Den Europæiske 
Union?

3) Hvorfor er det vigtigt at skabe sådanne uddannelses- og jobmuligheder for unge i kriseramte lande?

4) Kender du nogen iværksættere fra dit land? Hvilken virksomhed har de oprettet, og hvad var det, der hjalp dem 
til at klare sig godt?

5) Forestil dig, at du vil oprette din egen virksomhed. Hvad skulle det så være? Har du al den viden, der er 
nødvendig for, at det kan lykkes? På hvilke områder ønsker du at udvikle dine færdigheder? Drøft det med dine 
klassekammerater.

Diskuter nedenstående svar med hinanden. Klik på linkene nedenfor for at gå til de respektive ressourcer.
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OPGAVEARK: SEKUNDÆRT 
CLASS DISCUSSION: ANSWERS

1) Efter genoptagelsen af borgerkrigen i Libyen i 2014 og frem til i dag er den sikkerhedsmæssige og humanitære 
situation i Libyen vanskelig for både den libyske befolkning og de tusindvis af migranter og flygtninge, der er 
strandet i landet. Den Europæiske Union støtter fortsat bestræbelserne på at forhandle om fred for at bringe 
konflikten til ophør. Konflikten har i høj grad påvirket Libyens civilbefolkning. Fortsatte sammenstød omkring 
hovedstaden Tripoli, hvor Wanes fik sin uddannelse, fordrev mere end 149 000 personer (pr. januar 2020) og 
førte til mange civile ofre og skader på ejendomme i det omkringliggende område, hvilket påvirkede landets 
økonomi. Den Europæiske Union fortsætter gennem partnere som UNICEF med at opbygge de libyske unges 
og sårbare migranters og flygtninges modstandsdygtighed i disse vanskelige tider for at forberede dem på 
fremtiden, når landet igen bliver stabilt.

2) Se teksten: “Han lærte bl.a. at præsentere et projekt, udarbejde en forretningsplan, lave et budget og udarbejde 
en markedsundersøgelse, før han iværksætter et projekt. Han fandt ud af, at hovedårsagen til, at han ikke havde 
held med sin første virksomhed, var, at den lå i et byområde med begrænset bil- og persontrafik.”

3) Skriv idéerne ned på tavlen.

4) Skriv idéerne ned på tavlen.

5) Vi er meget heldige, at vi bor på et fredeligt kontinent. Folk, der i øjeblikket bor i kriseramte lande, har brug for 
støtte til at forberede dem på fremtiden. De skal have håb, og de skal have de nødvendige færdigheder til at 
kunne hjælpe med at genopbygge deres land.

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 fra EUTF’s 
websted/EU Learning Corner og lave en lille mappe til dine elever.
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