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Læringsmål

At skabe klarhed over begreberne flygtning, migration og asyl kræver en grundlæggede viden. 

Ordet flygtning anvendes ofte som en generel betegnelse for mennesker, der er fordrevet på grund af krig, vold 
eller forfølgelse. 

Men der er forskellige kategorier af fordrevne personer, der hver har deres særlige behov. Det er vigtigt at vide, 
præcis hvad der forstås ved hver af disse kategorier, for det vil bidrage til at skabe en bedre forståelse af dette 
komplekse emne. 

Læs nedenstående definitioner oppefra og ned, og brug dem altid, når du taler herom i forbindelse med 
undervisning, der vedrører flygtninge, asyl og migration.

Flygtninge
Flygtninge er mennesker, der er flygtet fra krig, vold, konflikt eller 
forfølgelse og har krydset mindst én international grænse for at finde 
sikkerhed i et andet land. Flygtninge vil komme i fare igen, hvis de vender 
hjem til deres land.
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Migranter
Migranter er ligesom flygtninge personer, der er flyttet til et andet land. De 
er dog flyttet af andre årsager. Migranter flytter til et andet land af andre 
årsager end krig, vold, konflikt eller forfølgelse. En migrant kan vende 
tilbage til sit land uden at blive udsat for nogen umiddelbar fare.

Asylansøgere
Asylansøgere er personer, der søger international beskyttelse mod 
konflikter og forfølgelse. Ligesom flygtninge befinder de sig i et andet 
land, men skal ikke desto mindre bevise, at de har gyldige grunde til at 
flygte fra deres land. Under denne procedure vurderer embedsmænd 
fra værtslandet, om asylansøgerens ansøgning er troværdig, og om 
værtslandet kan anerkende dem som flygtninge, eller om de vil få tildelt 
en anden status.

Internt fordrevne personer (IDP)
Internt fordrevne personer er ligesom flygtninge flygtet fra krig, vold, 
konflikt eller forfølgelse. Internt fordrevne personer har imidlertid ikke 
krydset nogen international grænse for at finde sikkerhed. De befinder sig 
stadig i deres eget land, men er flyttet et andet sted hen. De kan ligesom 
flygtninge komme i fare, hvis de vender tilbage til deres hjem.

Statsløse personer
Statsløse personer er ikke statsborgere i noget land.

Hjemvendte
Hjemvendte er personer, der er vendt hjem efter at være blevet fordrevet.
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Denne pakke af undervisningsmateriale blev udarbejdet i samarbejde med: 

Uledsagede børn
Børn, der er adskilt fra begge forældre, eller som ikke er i den voksnes 
varetægt, som i henhold til loven eller sædvane har ansvaret for at tage 
sig af barnet.

UNHCR

FN’s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) beskytter mennesker, der er 
tvunget til at flygte på grund af konflikter og forfølgelse. UNHCR arbejder 
i over 130 lande og beskytter millioner af mennesker ved at yde livsvigtig 
støtte, beskytte de grundlæggende menneskerettigheder og hjælpe 
mennesker med at opbygge en bedre fremtid. 

UNICEF

Er forkortelsen for FN’s Børnefond. Organisationens oprindelige navn var 
“United Nations International Children’s Emergency Fund”, og forkortelsen 
stammer fra dette navn. UNICEF arbejder for at fremme alle børns 
rettigheder og trivsel. Sammen med vores partnere i 190 lande og 
territorier arbejder vi for at sikre børns rettigheder i praksis og gør en 
ekstra indsats for at nå ud til de mest sårbare og udstødte børn.

Den Europæiske Union
EU er et partnerskab mellem 27 europæiske lande, også kendt som 
medlemsstater, som har besluttet at gå sammen om at skabe en bedre 
fremtid. EU-landene arbejder tæt sammen om at gøre livet bedre for alle 
deres befolkninger med respekt for de enkelte landes særlige kultur og 
traditioner. EU er hjemsted for mere end 446 millioner mennesker, dvs. 
omkring 6 % af verdens befolkning. Personer, der er statsborgere i EU-
medlemsstater, har også unionsborgerskab.
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