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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Övningarna i denna guide har planerats som en del av läromaterialet Klimatförändringen och
flyktingskapet. Materialets delar, Powerpoint-presentationen och dess bakgrundsmaterial och
övningar, kompletterar varandra och bildar en fungerande undervisningshelhet. Läromaterialet
är avsett för elever i årskurserna 7–9 i grundskolan och i andra stadiet. För övningarna behövs
endast utskrivbara berättelser och foton, blädderblockspapper/kartong, post it-lappar, pennor
och tuschpennor. Bilderna på läromaterialet är fotograferade av Outi Neuvonen. I materialet
har vi utnyttjat intervjuerna som hon gjorde på sin fotograferingsresa i Uganda på hösten
2019.
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UPPGIFT: VARFÖR-VARFÖRVARFÖR
Övningen Varför-varför-varför lämpar sig bra som inledning till början av avsnittet "Varför flyr
människor"? Uppgiften kräver inga förhandskunskaper om flyktingskapet och därför fungerar
övningen som en bra inledning till temat klimatförändringen och flyktingskapet.
Mål: Med hjälp av övningen får deltagarna studera de grundläggande orsakerna till
flyktingskapet och migrationen och identifierar orsakssamband i anslutning till dem och deras
kopplingar till klimatförändringen.
Du behöver: Blädderblock och tuschpennor
Längd: 20 min
Instruktioner:
1. Dela upp eleverna i grupper om 3–4 personer och ge varje grupp ett stort
blädderblockspapper.
2. Be eleverna att placera blädderblockspappret i horisontellt läge (landskapsläge) och
rita tre lodräta linjer så att det bildas fyra kolumner på pappret. Be att de skriver frågan
"varför lämnar människor sina hem?" i den första kolumnen. För att klargöra
instruktionerna är det en bra idé att rita ett exempeldiagram på en anslagstavla med
hjälp av följande mall.
3. Berätta att övningen har 4 skeden. Eleverna har 3 minuter tid för varje skede, så det
gäller att uppmuntra eleverna att anteckna sina tankar i snabb takt.
4. I det första skedet ber du eleverna skriva alla svar på frågan "varför lämnar människor
sina hem?" som de hittar på i den andra kolumnen. Svaren ska skrivas under varandra.
5. I det andra skedet ber du eleverna studera sina egna svar och skriva varför saker är på
det sättet i den tredje kolumnen. De ska således ställa frågan "varför" på varje
omständighet som de antecknat.
6. I det tredje skedet ber du eleverna studera svaren i den tredje kolumen, ställa den
fortsatta frågan "varför" och anteckna svaren i den fjärde kolumnen.
7. I det fjärde skedet ber du eleverna rita en ring kring de svar som de anser att anknyter
till klimatet/klimatförändringen.
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8. Slutresultatet är ett diagram som beskriver de omedelbara orsakerna till migrationen,
liksom dess underliggande orsaker och beroenden. Det är meningen att det blir svårt att
svara på frågorna eftersom övningen handlar om två omfattande fenomen som har
globala orsakssamband. Diskutera de tankar som övningen och dess resultat väcker
med eleverna. Du kan använda till exempel följande frågor i den reflekterande
diskussionen:
• Blev det svårt i något skede att svara på frågan "varför"? I vilket skede?
• Var det lätt att identifiera sambanden mellan fenomenen?
• Hur många av era svar anknöt till klimatet/klimatförändringen? Hur många svar
ringade ni in?
• Vilka av de orsakssamband som ni identifierade kan bevisas med faktainformation,
och vilka inte?
• Studera den sista kolumnen. Är det rättvist att det går på det här sättet? Vad skulle
vi kunna göra för att ändra på detta?

Varför lämnar

- människor
Instruktionsdia?
sina

hem?

Exempel på blädderblock.
Källa: Övningen är tillämpad utgående från Oxfams guide "Citizenship in the Classroom".
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UPPGIFT: KLIMATBILDER
Övningen klimatbilder lämpar sig bra i anslutning till avsnittet "Varför flyr människor?".
Mål: Med hjälp av övningen identifierar deltagarna samband mellan migrationen och
klimatförändringen.
Du behöver: utskrivna klimatbilder (bilaga 1), en tavla och tuschpennor
Längd: 20 min
Instruktioner:
1. Skriv ut klimatbilderna (bilaga 1) i A4-storlek.
2. Dela upp eleverna i grupper så att varje grupp får olika klimatrelaterade bilder från
Uganda. Om det finns mycket få elever i klassen kan du ge en grupp två bilder.
3. Be grupperna att hitta på en rubrik som beskriver situationen på bilden, t.ex.
"översvämning".
4. Be grupperna fundera över vilket samband bilden har med klimatförändringen och
flyktingskapet. Be att grupperna räknar upp så många samband som möjligt.
5. Be att grupperna i tur och ordning kommer med sina bilder till tavlan och skriver
rubrikerna bredvid bilderna. Fråga eleverna hur deras bild anknyter till
klimatförändringen och flyktingskapet.
6. När alla bilder är uppe vid tavlan, be att eleverna kommer till tavlan på nytt och ritar
pilar mellan bilder som de anser att hör samman. Alternativt kan du intervjua gruppen
och själv rita pilarna utifrån deras svar.
7. Avsluta övningen med att berätta för eleverna att bilderna är från flyktingbosättningar i
Uganda, där torka, översvämningar, bristen på vatten, problem med jordbruket och
svält påverkar människornas liv varje dag. Du kan berätta mer om bilderna och deras
samband med hjälp av vidstående stödlista. Du kan också gå vidare för att behandla
ärendet med hjälp av Powerpoint-dian i punkten "Klimatförändringen orsakar
migration".
Stödlista för diskussionen:
•

Torka (bild 1, s. 16) anknyter bl.a. till vattenbrist, svält och odling. Torkan orsakar
problem i jordbruket och skördarna blir små. Det leder till brist på mat. På grund av
bristen på vatten används också smutsigt sjövatten som dricksvatten.

•

Skogsavverkning (bild 2, s. 17) anknyter bl.a. till vattenbrist, svält, avskogning och
torka. Skogar avverkas för att människor ska få sand för att bygga hus och ved för
att laga mat och rena vatten. Skogsavverkningen ökar avskogningen och torkan.
Avverkning av skog i stor skala gör att klimatet värms upp snabbare, när
kolsänkorna blir mindre. I Nakivale, Kyangwali och Adjuman har man tagit hänsyn
till de olägenheter som avverkningen av skog medför: man skyddar skogar, reglerar
skogsavverkningen och planterar träd. Till exempel i Kyangwali får kvinnorna hämta
ved från skogen endast på onsdag. I dessa områden röjs inte heller nya odlingslotter
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i samma takt som tidigare, utan invånare som bott längre i området överlåter
odlingslotter till nya flyktingar.
•

Sjukdomar (bild 3, s. 18) anknyter till vattenbrist och torka, men också till utbildning.
När det inte finns tillräckligt med rent dricksvatten använder många sjövatten som
bidrar till att sprida sjukdomar. (Totalt 80 procent av människorna i Nakivale bär på
en bakterie som de fått från vattnet. Om den sjukdom som bakterien orsakar inte
behandlas, leder den till döden. Många har inte råd att gå till privata läkarstationer
där det finns mediciner eftersom jordbruket är osäkert på grund av förändringarna i
klimatet. Via vattnet sprids också fästingar, eksem, diarré och kolera.) Sjukdomar
anknyter till utbildningen på så sätt att många är medvetna om sjukdomarna men
vill inte ändra på sina vanor eller tror inte på den nya informationen.

•

Mat/svält (bild 4, s. 19) anknyter bl.a. till jordbruket, som i sin tur påverkas av torka
och översvämningar/skyfall och regntidernas oförutsägbarhet.

•

Vattenbrist (bild 5, s. 20) och särskilt bristen på rent dricksvatten anknyter bl.a. till
torka samt till sjukdom. Människor tar dricksvatten från en sjö där vattnet är
smutsigt och sprider sjukdomar. Dessutom fiskar människor i sjön och använder
vattnet för matlagning. På grund av torkan har sjöar torkat ut, vilket minskar
möjligheterna att fiska, vilket i sin tur ökar svälten bland flyktingarna. ( I fotot:
Kayinga Anunly)

•

Återvinningsvaror (bild 6, s. 21) anknyter bl.a. till svälten och bristen på vatten
bland flyktingarna och till avsaknaden av pengar. Till flyktingbosättningar skickas
de allra sämsta skorna och kläder av vilka en stor del är lump som är oduglig för
användning. Människor försöker sälja återvinningskläder i hopp om att dryga ut sina
inkomster. Konsumtionskulturen i länder som utvecklats snabbare har bidragit till
klimatförändringen. Klädindustrin är ett exempel på detta.
Översvämningar (bild 7, s. 22) anknyter bland annat till jordbruk och därigenom till
svält eftersom de förstör odlingar. Å andra sidan anknyter de till vardagens
smidighet. Skyfall och översvämningar kan försvåra skolgången när klassrummen
fylls med vatten. Lastbilar kan inte transportera mat och vatten då
översvämningarna omvandlar vägarna till mjuk gyttja.

•

Utbildning (bild 7, s. 22) anknyter bl.a. till sjukdomar, jordbruk, skogsavverkning osv.
Utbildningen spelar en betydande roll när det gäller att åstadkomma förändringar.
Människorna är medvetna till exempel om de sjukdomar som sjövattnet orsakar
men tror kanske inte på den nya informationen, eller så vill de inte ändra på sina
vanor. Utbildning anknyter också bl.a. till införandet av nya odlingsmetoder eller
metoder att producera energi.

•

Jordbruket (bild 8, s. 23) blir svårare på grund av de perioder av torka och
översvämningar som klimatförändringen gör starkare. Den areal som kan användas
för jordbruk är begränsad eftersom det är nödvändigt att minska avverkningen av
skog. Problemen inom jordbruket bidrar direkt människornas svält och på matens
ensidighet, vilket i sin tur kan exponera människorna för sjukdomar.

•

Solenergi (bild 9, 24) används mycket i flyktingbosättningen.
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UPPGIFT: HOTADE
RÄTTIGHETER
Övningen hotade rättigheter lämpar sig bra som inledning till avsnittet "Klimatförändringen
skapar stora problem för människor".
Mål: Målet med övningen är att fundera hur de mänskliga rättigheterna genomförs i livet hos
dem som bor i flyktingbosättningar, där klimatförändringen redan syns i människornas vardag.
Övningen utvecklar elevernas empatiska förmåga.
Du behöver: Stordiabilden med tabellen över de mänskliga rättigheterna, post it-lappar, texten
om Nakivale och bilaga 2 "De mänskliga rättigheterna och deras genomförande i
flyktingbosättningar i Uganda".
Längd: 15–20 min
Instruktioner:
1. Visa stordiabilden med tabellen över de mänskliga rättigheterna för eleverna. Låt
eleverna studera tabellen ett ögonblick, och ge dem möjlighet att fråga vad olika
rättigheter innebär.
2. Be att eleverna väljer 5 rättigheter som är viktigast för dem och antecknar dem på
post it-lappar.
3. Be eleverna att föreställa sig att de nu flyttar till en flyktingbosättning i Uganda. Läs
texten om flyktingbosättningen i Uganda för eleverna. Du kan be dem sluta ögonen
och leva sig in i beskrivningen.
4. Be sedan att eleverna vänder upp och ner på de rättigheter (=post it-lappar) som de
inte tror att blir verklighet i flyktingbosättningen i Uganda.
5. Diskutera övningen med gruppen. Eleverna kan först diskutera parvis eller i
smågrupper. Du kan använda t.ex. följande frågor som stöd för diskussionen.
• Vilka rättigheter valde du?
• Blev du tvungen att vända på post it-lappar? Vilka rättigheter tror du är hotade i
flyktingbosättningen i Uganda? Hur kändes det att vända på lapparna?
• Hur påverkade klimatet och klimatförändringen genomförandet av rättigheterna
i texten?
• Hur skulle det vara möjligt att påverka situationen så att rättigheterna
förverkligas? (I stället för den här frågan kan du avsluta genom att göra
klimatkompassövningen.)
6. Berätta avslutningsvis i korthet hur rättigheterna genomförs i flyktingbosättningen i
Uganda. Här kan du använda bilaga 2 och sammandraget över genomförandet av
rättigheterna som stöd:
• De flesta av rättigheterna förverkligas eller är i princip möjliga att förverkligas.
• I praktiken är dock situationerna problematiska och möjligheterna begränsade.
Rättigheterna till utveckling och utbildning, arbete, vila, fritid och en tillräcklig
levnadsstandard är bra exempel på detta.
• Rätten till medborgarskap förverkligas inte i Uganda eftersom flyktingar inte
kan bli medborgare i Uganda och därför aldrig kan integreras fullt ut i Uganda.
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•

Klimatförändringen försvårar bl.a. jordbruket, och därför råder det brist på mat
och inkomster, och flyktingarna uppnår inte en tillräcklig levnadsstandard.
7. Avslutningsvis kan du förklara att arrangemangen på bosättningsområdena för
flyktingar i Uganda är i många avseenden exceptionella och att fler rättigheter är
hotade på många flyktingläger i världen.
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UPPGIFT:
ANPASSNINGSMETODER
Övningen "Anpassningsmetoder" lämpar sig i anslutning till avsnittet "Globala utmaningar
kräver globala lösningar". Övningen "Klimatkompassen" lämpar sig bra som fortsättning på
den.
Mål: Genom övningen får eleverna veta hur människorna i flyktingbosättningarna i Uganda
lever och hur klimatförändringen och anpassningen till den syns i deras vardag. Berättelserna
förstärker elevernas empatiska förmåga.
Du behöver: 3 utskrivna berättelser (bilaga 4)
Längd: 20 min
Instruktioner:
1. Skriv ut de tre berättelserna. De ska delas ut till eleverna. Om du har en stor grupp (fler
än 15 elever) kan du skriva ut två exemplar av varje berättelse.
2. Dela upp eleverna i 3 eller 6 grupper och ge en berättelse till varje grupp. Du kan
berätta att människorna i berättelserna är flyktingar som intervjuades om
klimatförändringen i Uganda hösten 2019.
3. Be att eleverna läser berättelsen och svarar på följande frågor:
• Vilka utmaningar har klimatförändringen medfört i denna persons liv?
• Vilka sätt att anpassa sig har de hittat? Hur har de löst problem?
4. Be att grupperna presenterar problemen och anpassningssätten för klassen.
5. Diskutera övningen och de tankar som den väcker med gruppen. Du kan använda
frågorna nedan som stöd för diskussionen.
• Vilken åsikt har du om det att människorna i flyktingbosättningen är tvungna att
söka efter olika metoder att anpassa sig?
• Hur skiljer sig anpassningen till klimatförändringen i Finland och Uganda? Vad
har vi gemensamt?
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UPPGIFT: HÅLLBAR
UTVECKLING
Hållbar utveckling -uppgift lämpar sig bra till avsnittet “Globala utmaningar kräver globala
lösningar".
Mål: Eleverna kommer att känna igen kopplingen mellan klimatförändringen, flyktingskapet
och hållbar utveckling.
Du behöver: Globala målen (glidan 32)
Längd: 20 min
Instruktioner:
1. Dela upp eleverna i par eller i grupper.
2. Visa dem bilden av globala målen (glidan 32).
3. Be att eleverna diskuterar följande frågår:
• Vilka mål borde vi främja för att kunna möta utmaningarna med
klimatförändringen och flyktingskapet?
• Vilket mål för hållbar utveckling är särskilt viktigt i Flyktinghjälpets arbete?
4. Diskutera svaren med eleverna.
5. Använd bakgrundsmaterial för glidan 32 (endast på finska).

Globala målen för hållbar utveckling.
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UPPGIFT: KLIMATKOMPASSEN
Övningen "Klimatkompassen” lämpar sig bra som avslutning på en lektion och i anslutning till
avsnittet "Vad kan jag göra?" i läromaterialet. Klimatkompassen kan också användas för att
starta ett projekt som anknyter till temat. Då kan kompassen få hänga på väggen i
klassrummet som inspiration och som en påminnelse om planen.
Mål: Syftet med övningen är att inspirera eleverna att fundera på lösningar som gör det möjligt
att bromsa upp klimatförändringen och migrationen i anslutning till den.
Du behöver: En ritning av kompassen på ett blädderblock, visionstexten (nedan), post it-lappar
Längd: 10–15 min
Instruktioner:
1. Berätta för eleverna att vi nu ska blicka mot framtiden, år 2035.
2. Läs upp visionstexten nedan för dem. Du kan be eleverna sluta ögonen och leva sig in i
framtiden.
"Det är år 2035. Du ler. Många globala problem, som tidigare kändes omöjliga och
ångestväckande, har börjat lösa sig. Klimatuppvärmningen har blivit långsammare och
klimatmigrationen har börjat minska. Nya, fungerande lösningar utvecklades för
förändringarna i levnadsvillkoren i Finland, Uganda och på andra håll i världen. Stora
grupper människor blev inspirerade att arbeta för den positiva förändringen.
Människornas engagemang syntes i skolornas verksamhet och också i det politiska
beslutsfattandet. Förändringarna upplevdes inte som förluster utan som nya
möjligheter. Förändringarna blev möjliga genom dig, dina vänner, dina skolkamrater,
samt genom människor och beslutsfattare i Finland, Uganda och på andra håll i
världen. Du är stolt över dig själv och över alla som gjorde modiga val och slog samman
sina krafter."
3. Be eleverna skriva på post it-lappar vad de/skolan/Finland/EU gjorde för att möjliggöra
förändringarna. Be eleverna endast skriva en handling per lapp.
4. Medan eleverna skriver, häng upp den stora kompassen på väggen. Ge dess uddar
namn, t.ex. jag, skolan, Finland, EU.
5. I det sista skedet ska du be att eleverna fäster post it-lapparna vid kompassens olika
uddar.
6. Diskutera svaren med eleverna:
• Vilka handlingar är lätta att genomföra? Vilka handlingar är svårare? Vilka
gärningar är möjliga att göra redan nu, till exempel i skolan?
7. Kom överens tillsammans om hur elevernas idéer kan främjas, om det bara är möjligt.
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Exempel på en kompass. Rita endast fyra uddar på kompassrosen på tavlan/blädderblocket.
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PROJEKTIDÉ: ORDNA EN
UTSTÄLLNING PÅ TEMAT
KLIMAT OCH FLYKTINGSKAP
Mål: Syftet med fotoutställningen är att göra eleverna bekanta med klimatförändringens
inverkan på människors liv i flyktingbosättningar i Uganda. Utställningen väcker tankar om
individernas upplevelser och förklarar globala orsakssamband.
För vem: Elever i årskurserna 1–6 och 7–9, elever i andra stadiet.
Du behöver: Plats på väggen, fotografier, bildtexter och tillbehör för att hänga upp
fotografierna (vi skickar allt som behövs).
Längd: T.ex. 1–3 veckor, du kan bestämma tiden själv.
Instruktioner:
1. Beställ fotoutställningen från Flyktinghjälpens webbplats: pakolaisapu.fi/koulut eller be
om mer information: globaalikasvatus@pakolaisapu.fi
2. Förbered dig på att ta emot fotoutställningen på leveransdagen och att betala
postkostnaderna.
3. Häng upp utställningen i enlighet med instruktionerna som medföljer försändelsen. Om
det är fråga om en skola för årskurserna 1–6, häng endast upp en del av fotografierna (i
enlighet med anvisningarna).
4. Planera vem som deltar i utställningen och när det ska ske. Deltar alla elever i skolan
eller endast bestämda klasser? Ska en separat tid bokas för att titta på utställningen
eller får eleverna titta på utställningen när de vill, till exempel på rasterna?
5. Fundera på hur eleverna skulle kunna delta i genomförandet av utställningen? Kan de
ta ansvaret för att hänga upp utställningen eller ordna en diskussion eller frågesport i
anslutning till utställningen? Eller kan de ordna ett evenemang till vilket t.ex.
familjemedlemmarna bjuds in?
6. Besluta eller planera tillsammans med eleverna hur utställningen och de tankar som
utställningen väcker ska behandlas. Här kan du använda övningar i materialet Klimatet
och flyktingskapet. Till exempel övningen "Klimatkompassen" uppmuntrar eleverna att
fundera på lösningar som gäller klimatet och flyktingskapet hos oss och ute i världen.
7. Efter att utställningen slutat packa ner den omsorgsfullt och skicka den till
Flyktinghjälpen.
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PROJEKTIDÉ 2: ORDNA EN
EGEN KLIMATUTSTÄLLNING
Projektet kan genomföras efter lektionen Klimatet och flyktingskapet eller efter
fotoutställningen Klimatet och flyktingskapet. Utställningarna kan också slås samman. Då är
det möjligt att diskutera klimatförändringens aspekter i flyktingbosättningarna i Uganda och
hos oss i Finland.
Mål: Syftet med projektet är att eleverna fördjupar sig i klimatförändringen med perspektiv på
oss som bor i Finland. Projektet inspirerar också elever till klimatgärningar.
Du behöver: Telefoner eller pekdatorer för fotografering, en skrivare eller diaprojektor
Längd: Projektet kan planeras till exempel för en period på 3–4 veckor.
Instruktioner:
1. Ordna en lektion under vilken du presenterar projektets idé eller starta projektet som
avslutning på lektionen Klimatet och flyktingskapet.
2. Be att eleverna planerar till exempel parvis vem de kan intervjua och fotografera.
Intervjupersonerna kan vara familjemedlemmar, grannar eller andra personer som
eleverna tycker är intressanta. Du kan uppmuntra eleverna också att ta kontakt med
personer som är utanför deras bekantskapskrets. Fotografier kan också skildra naturen,
vid sidan av människor. Kontrollera att varje grupp har tillgång till en kamera.
3. I intervjuerna kan eleverna använda frågorna nedan eller hitta på egna frågor. Du kan
också bestämma att en del av frågorna är obligatoriska för alla och be att varje par
hittar på till exempel fem frågor till.
4. Ge eleverna till exempel 2–3 veckor tid att göra intervjuerna. Be att de väljer 2–3 av de
bästa fotografierna och skriver bildtexter till dem.
5. Ordna en liten utställning om intervjuernas resultat. Ni kan skriva ut fotografierna och
hänga upp dem på väggen. Utställningen kan hänga kvar till exempel i några veckor.
Alternativt kan resultaten presenteras på dator eller med en diaprojektor.
6. Om ni vill, kan ni ta kontakt med en lokal tidning eller något annat lokalt medium och
föreslå ett inslag om ämnet. Klimatförändringen är ett aktuellt ämne och projekt som
genomförs av unga kan också intressera en större publik.
Modellfrågor för intervjuerna:
• Vad betyder klimatförändringen för dig?
• Hur syns klimatförändringen i ditt eget liv?
• Vad har du gjort för att bromsa upp klimatförändringen? Vilka förändringar har
det skett i din närmaste krets?
• Hur kan vi hjälpa dem som lider av klimatförändringens följder redan i dag?
• Vilka hälsningar vill du skicka till beslutsfattare i Finland och ute i världen?
Finlands Flyktinghjälp, Elimägatan 15, 00510 Helsingfors
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PROJEKTIDÉ 3: PLANERA ETT
EGET PROJEKT
Ett projekt som utgår från eleverna och anknyter till temat är en bra fortsättning på en lektion
om ämnet klimat och flyktingskap eller på fotoutställningen.
Mål: Ett eget projekt uppmuntrar eleverna till konkreta klimatgärningar och ger möjlighet att
påverka. Genom projektet förstärs elevernas lösningsorienterade tänkande.
Du behöver: Klimatkompassen, blädderblockpapper/kartong för projektplaneringen.
Längd: Använd till exempel två lektioner på projektplaneringen. Det är viktigt att reservera
tillräckligt med tid för själva genomförandet av projekten under perioden, terminen eller läsåret,
beroende på projekten.
Instruktioner:
1. Gör övningen "klimatkompass" i början eller använd svaren på en klimatkompass som
ni gjort på en tidigare lektion.
2. Be att eleverna väljer ett mål bland svaren på klimatkompassen. Målet ska vara sådant
att det är möjligt att uppnå det inom ramen för elevernas och skolans egna resurser.
Eleverna kan också hitta på ett nytt mål, om de vill.
3. Dela upp eleverna i grupper så att alla får möjlighet att planera ett projekt som
intresserar dem.
4. Be att grupperna planerar ett konkret projekt för att uppnå målet. Som en del av
projektplaneringen borde de svara åtminstone på de följande frågorna:
• Vad är projektets mål? Vad förändras, när projektet lyckas?
• Vem får nytta av projektet?
• Vad gör projektet helt konkret? (Hur uppnås målet?)
• Vem genomför projektet?
• Vilken tidtabell har projektet?
• Med vilka instanser samarbetar projektgruppen?
5. Be grupperna förbereda en kort presentation med vilken de försöker sälja in ("pitcha")
sitt projekt till hela klassen. Tala om för dem att de kan använda visuella element för att
stödja sin presentation.
6. Avslutningsvis kan ni rösta om det projekt som hela klassen börjar arbeta med
tillsammans.
7. Om ni vill kombinera flyktingskap och invandring som teman för ert projekt, hjälper
Flyktinghjälp gärna klassen med projektplaneringen: globaalikasvatus@pakolaisapu.fi
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BILAGA 1: KLIMATBILDER
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BILAGA 2: DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA OCH
GENOMFÖRANDET AV DEM I
FLYKTINGBOSÄTTNINGARNA I
UGANDA
Bilaga till övningen "Hotade rättigheter”
1. Rätt till liv

2. Religionsfrihet

3. Rätt att arbeta

4. Yttrande- och
föreningsfrihet

5. Fri rörlighet

6. Rätt till ett
medborgarskap och
rätt att bli erkänd som
person

7. Rätt till utveckling
och utbildning

8. Rätt till vila, fritid
och samhällets
bildningsliv

9. Rättvis rättegång

10. Rätt till egendom
och en tillräcklig
levnadsstandard

11. Ickediskriminering

12. Rätt att delta i
offentlig verksamhet
och beslutsfattande

13. Rätt till asyl

14. Förbud mot
slaveri, tvångsarbete,
tortyr och godtyckliga
gripanden

15. Rätt att ingå
äktenskap och bilda
familj samt till skydd
för familjelivet

16. Rätt till social
trygghet

Källa: ihmisoikeudet.net
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1. Rätt till liv
I flyktingbosättningarna i Uganda är flyktingarna trygga, och rätten till liv genomförs således.
2. Religionsfrihet
Religionsfriheten genomförs i flyktingbosättningarna eftersom flyktingarna kan utöva den
religion som de själva valt.
3. Rätt att arbeta
Flyktingar har rätt att arbeta, men i praktiken finns det mycket lite arbete att få. I allmänhet är
det lättare för dem som gått en kurs i engelska språket att hitta arbete.
4. Yttrande- och föreningsfrihet
Föreningsfriheten genomförs eftersom människor kan samlas fritt. Även yttrandefriheten och
åsiktsfriheten genomförs.
5. Fri rörlighet
Den fria rörligheten genomförs väl i flyktingbosättningarna i Uganda. I flyktingläger i många
andra länder råder en annorlunda situation.
6. Rätt till ett medborgarskap och rätt att bli erkänd som person
Flyktingarna har medborgarskap i sitt eget land, men de har aldrig möjlighet att få
medborgarskap i Uganda. Därför bor många människor i flyktingbosättningen i flera årtionden.
Flyktingarna har identitetskort och medborgarskap i sitt eget land, genom vilket de blir erkända
som personer.
7. Rätt till utveckling och utbildning
Rätten till utveckling och undervisning genomförs i princip. I praktiken är dock läget
problematiskt och möjligheterna begränsade. Till exempel utbudet av utbildningar och kurser
är begränsat. Utbudet av kurser varierar beroende på vilka organisationer som arbetar i
området. Kursutbudet tillfredsställer inte behovet, vilket innebär att alla inte har möjlighet att få
utbildning. Till exempel i Uganda är Flyktinghjälpen den enda organisationen som ordnar
utbildning i läskunnighet för vuxna. På utbildningarna finns det plats för cirka 15 000 flyktingar
om året, men i flyktingbosättningarna finns flera hundra tusen vuxna som inte kan läsa, särskilt
kvinnor.
8. Rätt till vila, fritid och samhällets bildningsliv
Rätten till vila och fritid genomförs i princip. I praktiken har många ändå minimalt med fritid.
Särskilt för kvinnor går tiden ofta till att hämta vatten och ved, laga mat, tvätta kläder och ta
hand om barnen (ofta finns det många barn i familjen, och många familjer tar också hand om
föräldralösa barn). En del människor har också allvarliga trauman som förhindrar dem från att
sova ordentligt. Människornas vila och sömn lider också om de får för lite mat eller om maten
är för ensidig. I flyktingbosättningarna betyder samhällets bildningsliv för de flesta
församlingens aktiviteter, fotboll, handarbeten eller körsång. Alternativen är begränsade.
9. Rättvis rättegång
I flyktingbosättningarna fungerar ett eget rättssystem som omfattar dem som bor i
flyktingbosättningarna, och de har rätt till rättegång. Polisen ansvarar för säkerheten i
området.
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10. Rätt till egendom och en tillräcklig levnadsstandard
Rätten till egendom och en tillräcklig levnadsstandard genomförs i princip. I praktiken lever
många under knappa förhållanden och har inte råd med någonting extra, till exempel nya
kläder. Många får alltför lite mat eller äter alltför ensidigt. Därför förekommer det undernäring
bland barnen. Jordlotten som flyktingarna kan använda för jordbruk är liten och jordmånen är
svår att odla. I praktiken genomförs inte tillräcklig levnadsstandard.
11. Icke-diskriminering
Icke-diskrimineringen genomförs i princip. I praktiken förekommer det dock rasism i
flyktingbosättningarna på grund av att flyktingarna kommer från olika länder.
12. Rätt att delta i offentlig verksamhet och beslutsfattande
Denna rätt genomförs delvis. Flyktingar är inte medborgare i Uganda, så de kan till exempel
inte rösta i nationella val. I flyktingbosättningarna fungerar dock en separat lokalförvaltning,
den s.k. kvartersnivån, inom ramen för vilken flyktingarna kan rösta och delta i
beslutsfattandet. Rätten att delta på lokal nivå kan genomföras för dem som skaffat en
tillräckligt läskunnighet.
13. Rätt till asyl
Rätten till asyl har genomförts för dem som bor i flyktingbosättningarna. De har fått asyl.
14. Förbud mot slaveri, tvångsarbete, tortyr och godtyckliga gripanden
Förbudet mot slaveri, tvångsarbete och tortyr genomförs. Godtyckliga gripanden är mycket
sällsynta, och när sådana sker, anknyter de till politiskt flyktingskap. Största delen av
människorna i flyktingbosättningarna är inte politiska flyktingar och är därför trygga.
15. Rätt att ingå äktenskap och bilda familj samt till skydd för familjelivet
Rätten att gifta sig och bilda familj samt till skyddet av familjelivet och privatlivet genomförs.
16. Rätt till social trygghet
Flyktingar har inte rätt till en sådan social trygghet som vi är vana att tänka oss. Det finns till
exempel inget pensionssystem eller system för utkomstskydd vid arbetslöshet. Flyktingarna får
dock ett litet bidrag för livsmedel, och det finns skolor för barn och hälso- och sjukvårdstjänster
i flyktingbosättningarna.
Obs! Systemet i flyktingbosättningarna i Uganda är exceptionellt. I många flyktingläger är de
flesta rättigheterna hotade.

Finlands Flyktinghjälp, Elimägatan 15, 00510 Helsingfors

S i d a n | 29

BILAGA 3: TEXT FRÅN
NAKIVALE
Bilaga till övningen "Hotade rättigheter”
Du flydde från ditt hemland till flyktingbosättningen i Nakivale i Uganda. Du måste ge dig av
på grund av konflikter. Du var rädd för ditt liv, så du hade inget val. I Nakivale känner du dig
äntligen trygg.
Det är en varm dag, minst 35 grader. Sanden dammar och torkan plågar det landskap som du
blickar över. Du ser sand, hus byggda av lera och små odlingar så långt ögat når. Av en kvinna
som du möter får du veta att området tidigare var fullt av skog, men att största delen av träden
har blivit fällda. I hörnet av gatan säljer någon begagnade kläder som importerats från Europa.
Kläderna är i ett dåligt skick. Långt borta skymtar en enorm avstjälpningsplats för
vattenflaskor.
Du får hyra ett litet hus där du kan bo. Hyran är 20 000 shilling och understödet som du får är
30 000 shilling. Du har ont om pengar och försöker komma på ett sätt att få mer inkomster. Du
har inte råd att köpa någonting extra, till exempel nya kläder. I huset finns en liten ekologisk
spis som fungerar med kol.
Till all lycka får du en liten jordlott på vilken du kan börja odla majs och bönor. Du får höra att
en man som bott en längre tid i flyktingbosättningen varit tvungen att avstå från jordlotten för
att du ska få den. Du hoppas att det regnar tillräckligt och att odlingarna ger en bra skörd. Då
kan du köpa till exempel en get eller några höns. På grund av klimatförändringen är det ändå
mycket osäkert hur det ska gå med odlingen.
Du lär känna en kvinna som bott en längre tid i flyktingbosättningen. Hon berättar att det finns
en sjö i närheten. Där kan du hämta vatten till dricksvatten och matlagning. Du tackar kvinnan
och går till sjön efter vatten. På stranden ser du att det flyter skräp i vattnet och att vattnet
verkar smutsigt. Du fyller vattenkärlet i varje fall. Senare får du höra att många blivit sjuka på
grund av vattnet. Det finns många läkarstationer i området, men sjukdomarna har också
orsakat dödsfall eftersom de offentliga läkarstationerna inte har tillräckligt med läkemedel till
alla. Det finns inte tillräckligt med resurser för offentlig hälso- och sjukvård, vilket oroar dig. Det
finns också privata läkare i området, men du har inte råd att anlita dem.
Du får också höra att du har möjlighet att studera i bosättningen. Du skulle kunna bli
sömmerska eller så kan du gå på en hushållskurs. Du hoppas att du med hjälp av dina studier
och nya kunskaper och färdigheter kan skaffa en så bra skörd att du kan sälja en del av den.
Du har tidigare inte haft möjlighet att gå i skola. Det betyder att du först måste gå på en kurs
så att du lär dig att läsa. Du hoppas särskilt att dina barn ska få gå i skola i framtiden, så att
de får det lättare i livet.
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BILAGA 4: BERÄTTELSER
Bilaga till övningen "anpassningsmetoder"

Berättelse 1: Celestine

Jag är en 56-årig man och jag flydde från Kongo år 2006 tillsammans med min fru. Vi bor i
flyktingbosättningen i Nakivale, där vi fått sex barn. Jag flydde från Kongo på grund av kriget
och fientligheterna mellan olika stammar. Efter flykten har jag inte kunnat hålla någon kontakt
med mitt hemland.
Vårt liv i Kongo finns inte längre. Vi har bara vårt nuvarande liv i flyktingbosättningen i
Nakivale. Början var svår här eftersom vi hade brist på mat. Det gällde ändå att hitta något att
äta för barnen. Livet blev lättare när vi fick en egen bit jord och jag började odla.
Klimatförändringen har haft dramatiska följder här i Nakivale. När jag kom hit år 2006, var
området fullt av skogar och träd. Nu har en stor del av skogen blivit fälld. Människorna i
samhället vet nog att vi inte borde fälla träd, men de gör det i varje fall eftersom de behöver
ved för att laga mat och rena vatten. Vårt samhälle har planterat nya träd med
miljöorganisationernas stöd. Vi hoppas att det regnar tillräckligt så att träden växer.
Jag hoppas att torkan inte minskar mina majs- och bönodlingar för mycket i framtiden. Om
skörden är bra kan jag köpa getter eller höns med inkomsterna. Dagens klimat gör dock detta
mycket osäkert.

Finlands Flyktinghjälp, Elimägatan 15, 00510 Helsingfors

S i d a n | 31

Berättelse 2: Okom

Jag är 36 år, och jag kommer från byn Gambellah i Etiopien. Jag flydde folkmordet i Etiopien år
2003 till Sydsudan, där jag stannade i tio år. Jag flydde ensam, och en del av min familj måste
stanna kvar i Etiopien trots den farliga situationen. Det har varit svårt att hålla kontakt med
familjen efter avfärden. Efter tio år blev jag tvungen att lämna Sydsudan på grund av att
konflikterna i området blev så våldsamma. Då flydde jag till Nakivale i Uganda, där det finns en
stor flyktingbosättning.
Nu bor jag i flyktingbosättningen i Nakivale. Jag har fru och fem barn. Jag trivs bra i Nakivale
eftersom det är tryggare där än i mitt hemland eller i Sydsudan. Livet är bättre än på länge.
Jag försörjer mig genom att odla majs och bönor. Klimatet har dock förändrats mycket och
ibland försvårar det odlingen. Regnperioden är mycket kort, och då blir också odlingssäsongen
alltför kort. Det är inte möjligt att odla tillräckligt med mat för hela året.
Jag har kommit på idén att gräva gropar där jag samlar vatten för odling under regnperioden.
Metoden har fungerat bra och jag har också lärt andra i samhället att gräva gropar.
Även om det ibland är svårt att bruka jorden vill jag stanna i Uganda. Hemma i Etiopien skulle
jag hamna i fara.
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Berättelse 3: Kampayari

Jag är en 48 år gammal sömmerska, Kampayari Francine, och jag bor nu i en
flyktingbosättning i Uganda. Jag flydde folkmordet i Rwanda till Burundi år 1995, och därifrån
till Tanzania, där jag stannade sex år. Tanzania ändrade sin flyktingpolitik och därför hamnade
jag slutligen här i Uganda.
Klimatförändringens effekter påverkar mitt liv redan nu, eftersom det tidvis är mycket hett här.
Det orsakar torka och brist på dricksvatten. Vi behöver mer vatten för att det ska räcka till för
dricksvatten och matlagning. Källorna har sinat ut och vi hämtar vatten i en sjö som finns i
närheten trots att vattnet i sjön är förorenat. Jag vet att många bybor blivit sjuka och dött på
grund av vattnet från sjön. Även min brors fru blev sjuk efter att hon använt sjövatten och låg
på sjukhus i två månader. Ofta är det inte möjligt att bota sjukdomar eftersom det inte finns
mediciner att få.
UNCHR levererar vatten till flyktingbosättningen, vilket är till stor hjälp. Vattnet hjälper ändå
inte för alla. Organisationerna har hjälpt oss mycket med mat och dricksvatten. Vi har också
planterat träd tillsammans. Dessutom gick jag på en företagarkurs som Flyktinghjälpen ordnat.
Där fick jag många nyttiga kunskaper och färdigheter. Jag lärde mig om att spara pengar och
kunde börja i ett nytt yrke, som sömmerska.
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