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Du kan använda det här undervisningsbladet för att 
lära elever mer om unga människors upplevelser i 
krisdrabbade länder som Libyen.

Den här lektionen passar för elever från 16 år och 
uppåt och kan användas inom alla relaterade ämnen.

Lärandemål

1) Förstå varför det är viktigt att hjälpa utsatta unga i 
krisdrabbade länder.

2) Förstå vem som hjälper unga i krisdrabbade länder 
och hur.

Hur lång är lektionen?

20–30 minuter.

Vad behöver jag?

Utskrifter av Wanes berättelse: en kopia per elev (eller 
projekt).

Ett blädderblock eller en krittavla för att skriva 
ned idéer och teman som kommer upp under 
diskussionerna i klassrummet.

En dator med projektor eller en interaktiv skrivtavla 
med internetanslutning för att spela upp videofilmer 
och visa annat onlinematerial som ingår i 
utbildningspaketet.

Du kan använda den här fallstudien för att undervisa 
antingen hela klasser eller mindre grupper. 
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HUR GÖR JAG?
1) Skriv ut Wanes berättelse och se till att varje elev i 

klassen eller gruppen får varsin kopia.

2) Be eleverna att läsa Wanes berättelse och anteckna 
om de vill.

3) Be eleverna att diskutera frågorna i slutet av 
fallstudien. Det här bladet innehåller några möjliga 
svar samt länkar och videor där eleverna kan lära 
sig mer.

4) Be eleverna att diskutera följande: 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?

5) Visa eleverna en karta eller jordglob och fråga var 
Wanes kommer ifrån. Be dem att hitta Libyen på 
kartan. Fråga dem vad Libyens huvudstad heter. 
Sätt en nål på kartan eller jordgloben för att 
markera platsen.

6) Be klassen diskutera frågorna på sida 4.  Skriv ned 
elevernas svar på blädderblocket eller krittavlan.

7)  Be en elev eller gruppen att presentera fallstudien 
för klassen. Be dem också att tala om vad de lärde 
sig och hur de skulle hjälpa människor som tvingats 
fly från sina hem.
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Wanes Alghaly är en 17-årig egenföretagare som 
bor i den vackra staden Zuwara i Libyen. När han 
började gymnasiet som 15-åring startade han sitt 
första företag och sålde DVD-skivor, CD-skivor och 
programvaror. 

Han reparerade trasiga datorer och mobiltelefoner, 
laddade ner programvara och formaterade enheter. 
Trots sin energi och goda vilja fick han inte så många 
kunder som han hoppats och några månader senare 
blev han tvungen att stänga sin butik.

Nu är Wanes 17 år gammal. Han går fortfarande 
på gymnasiet och tänker inte låta det första 
misslyckandet stoppa honom från att följa sina 
drömmar. 

Därför bestämde han sig för att gå med i Unicefs 
utbildning för företagare och lära sig mer om affärer 
och företagande. 

”Tack vare utbildningen förstod jag 
varför mitt första försök att starta 
ett företag misslyckades” 
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Utbildningen gavs i Tripoli och var organiserad av 
Unicef med ekonomiskt stöd från EU. Den leddes av 
utbildare från Expertise France, och för Wanes var det 
en upplevelse som förändrade hans liv. 

Han lärde sig bland annat hur man presenterar ett 
projekt, gör upp en affärsplan och budget och studerar 
marknaden inför ett nytt projekt. 

Han förstod att hans första företag hade misslyckats 
eftersom han hade sin lokal i en del av staden där 
väldigt lite människor och bilar rörde sig. 

En annan sak som hindrade nya kunder från att 
komma in var att han och hans vänner ofta satt vid 
ingången vilket fick potentiella kunder att känna sig illa 
till mods. 

På Unicef-utbildningen lärde Wanes känna människor 
från olika delar av landet och det var första gången 
han träffade någon från Sabha, som ligger i södra 
Libyen. 
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Utbildningen var en del av ett projekt som 
finansierades av den nordafrikanska delen av 
EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika. 
EU finansierar aktiviteter för utsatta barn och 
unga i Libyen för att hjälpa både libyska barn och 
flyktingbarn.

På kvällarna gick några av deltagarna på kafé och 
tittade på fotboll tillsammans och där fick Wanes nya 
vänner.

Med ny kunskap och beslutsam att inte upprepa de 
gamla misstagen är Wanes nu redo för ett nytt projekt. 
Han tänker också dra nytta av de vänskaper han knutit 
under utbildningen. 

I en intervju sade Wanes: 

Som gruppens yngsta deltagare kan jag 
säga att utbildningen var till stor nytta 
för mig. Jag visste inte att det fanns så 
många olika sätt att starta ett företag 
på. Lärarna och organisatörerna var 
också väldigt hjälpsamma. Jag vill tacka 
EU, Unicef och lärarteamet för att vi fick 
komma.  Särskilt vill jag tacka lärarna 
Shadda och Lubna för deras stöd genom 
hela den här unika upplevelsen.”
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FRÅGOR ATT DISKUTERA

Exempel på frågor som läraren kan ställa till eleverna: 

1) Vad vet du om läget i Libyen? Kommer Wanes från ett fredligt land?

2) Vad lärde sig Wanes på Unicef-utbildningen för företagare som finansierades av EU?

3) Varför är det viktigt att erbjuda utbildning och jobb åt unga i krisdrabbade länder?

4) Känner du någon som har ett eget företag? Vad har den personen för slags företag och hur lyckades han eller 
hon?

5) Föreställ dig att du startar ett eget företag. Vad skulle det vara för något? Vet du redan allt du behöver veta för 
att lyckas? Vad skulle du vilja lära dig mer om? Diskutera med dina klasskamrater.

Diskutera nedanstående svar muntligt. Klicka på länkarna nedan för att visa mer information.
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SVAR

1) Från det att inbördeskriget i Libyen blossade upp igen 2014 och fram till i dag är läget i Libyen osäkert och 
mycket svårt, både för den libyska befolkningen och för de tusentals flyktingar och migranter som befinner sig 
i landet. EU fortsätter att stödja fredsförhandlingarna för att få ett slut på oroligheterna. Konflikten har redan 
gjort livet mycket svårt för Libyens civila befolkning. Sammandrabbningar runt huvudstaden Tripoli där Wanes 
utbildning ägde rum har lett till att fler än 149 000 människor (siffran är från januari 2020) har tvingats fly. 
Många ur civilbefolkningen har dödats och byggnader har förstörts i det kringliggande området, och det har i sin 
tur försvagat landets ekonomi. Under den här svåra tiden samarbetar EU med bland annat Unicef för att hjälpa 
unga personer och utsatta migranter och flyktingar i Libyen att förbereda sig för framtiden om läget förbättras.

2) Svar från texten: ”Han lärde sig bland annat hur man presenterar ett projekt, gör upp en affärsplan och budget 
och studerar marknaden inför ett nytt projekt. Han förstod att hans första företag hade misslyckats eftersom 
han hade sin lokal i en del av staden där väldigt lite människor och bilar rörde sig.”

3) Skriv ner idéerna på svarta tavlan.

4) Skriv ner idéerna på svarta tavlan.

5) Vi har tur som bor i en fredlig del av världen. Människor som bor i krisdrabbade länder måste få hjälp att 
förbereda sig för framtiden. De behöver hopp och kunskaper för att kunna bygga upp sitt land igen.

Titta på den animerade videon Where do refugees go. Var befinner sig de flesta av världens flyktingar? 
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Obs! Om du inte har någon internetanslutning eller projektor så kan du skriva ut och sammanställa mer information 
från fondens webbsida eller från EU:s elev- och lärarhörna åt dina elever.
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