På flykt – om det var du

en värderingsövning för alla åldrar
Syftet med denna övning är att du själv och ihop med andra får
fundera kring situationen som flykting samt varför och hur vi
kan hjälpa dem som tvingats fly.
Upplägget passar för scout, ungdomsgrupp, vid kyrkfikat eller en pensionärsträff. För
den som vill göra övningen med yngre barn eller på mer begränsad tid, till exempel i
gudstjänsten, kan göra endast del 1 eller del 1 och del 3.

Instruktioner till ledaren
Gör så här:

Presentera vad ni ska göra, syftet med övningen och arbetsgången. Definiera även de
olika orden så alla vet vad de betyder: migrant, emigrant, immigrant, invandrare och
flykting.
Del 1, cirka 15 min.
Dela in deltagarna i smågrupper (runt fyra per grupp). Varje deltagare får sedan en
egen kopia av del 1 och en penna. Förklara att de ska tänka sig in i att vara på flykt och
att de utifrån sig själva ska försöka skriva klart meningarna. Kanske en eller flera
personer i gruppen har egna erfarenheter av att fly. De kan då fylla i papperet utifrån
sina erfarenheter. När alla i gruppen har fyllt i lyssnar ni till varandra i gruppen. Hur
har ni tänkt, har ni tyckt lika eller olika?
Del 2, cirka 15 min.
Dela sedan ut del 2 med fotona. Förklara att här ska de bara diskutera fotona och
frågorna direkt inom gruppen. Syftet är att jämföra olika flyktingars situation och
hänvisa tillbaka till frågorna i del 1. Hur påverkar orsaken till flykten tankar och
känslor hos den som flyr?
Del 3, cirka 15 min.
Dela ut del 3 med den Gyllene regeln. Här ska gruppen tillsammans reflektera varför
och hur vi (som enskilda, i Sverige, i Europa) ska hjälpa migranter och flyktingar. Vilka
regler rättar vi oss efter?
I Globala veckans inspirationshäfte hittar ni mer faktaunderlag och förslag på hur ni
kan engagera er.
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Del 1
Tänk dig att detta är du. Du måste flytta från ditt land med din familj för att bosätta
dig i ett nytt land. Fundera över hur du skulle känna och skriv klart meningarna. Om
du har erfarenheter av att fly eller flytta från ett land till ett annat, skriv utifrån dina
tankar och känslor vid tillfället.
Diskutera sedan era svar och tankar i smågrupper.
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Del 2
Berätta för varandra vad ni ser. Vilka är
dessa personer, vart ska de, var
befinner de sig?
Jämför dessa migranter. Vad finns det
för likheter och skillnader i deras
situationer? Hur tror du att de tänker
och känner?
Tänk dig att du är någon av dessa och
svara igen på frågorna från del 1.
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Del 3

”Allt vad ni vill att människorna
ska göra för er, det ska ni också
göra för dem”

Matt 7:12

Vad innebär detta citat när det gäller flyktingar och migranter?
Hur kan vi, som enskilda, som land och som världsdel, hjälpa flyktingar och migranter
som finns i andra länder? Hur kan vi ge stöd till dem som kommer hit till vår hemort?
Vad kan nya människor bidra med?
Varför ska vi ge stöd och hjälp till flyktingar? Vad finns det för lagar och vilka
skyldigheter har vi? Vilka skäl är viktigast?
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