
Gruppe 1 –  hjælpe flygtninge 
 

 
 

Til gruppe 1 
 
Velkommen til temaet at hjælpe flygtninge, som I har valgt at fokusere på i jeres gruppe. 

Der har aldrig været flere mennesker på flugt i verden siden 2. Verdenskrig.  

 

Formålet med jeres mission er, at I undersøger 

 

• hvad en flygtning egentlig er 

 

• hvilke rettigheder flygtninge har 

 

•  hvad UNHCR (FN’s flygtningekontor) gør for at hjælpe flygtninge 

 

• og finder gode, konkrete eksempler på, hvordan FN’s og en række NGOers arbejde gør en 

forskel for flygtninge 

 

• og formidler jeres viden til forskellige målgrupper på en spændende og engagerende 

måde i form af et bidrag til klassens samlede kampagne.  

 

Forslag til kilder I kan benytte jer af 

1. Globalis  

 

https://www.unhcr.org/


2. UNHCR (engelsk) 

 

3. Dansk Flygtningehjælp 

 

4. FN YouTube channel (engelsk) 

 

5. 75 måder hvor FN gør en forskel 

 

6. United nations – Peace, dignity and solidarity on a healthy planet(engelsk) 
 

 

Forslag til arbejdsdeling 

 

I kan evt. dele arbejdet mellem jer i gruppen, så I fx arbejder sammen parvis efter interesser og 

færdigheder. 

Fx kan et par arbejde med kilde 1, 4 og 5, mens det andet par tager sig af kilde 3 og 4. 

Afslutningsvis præsenterer I jeres resultater for hinanden og diskuterer indhold og form på jeres 

bidrag til kampagnen. 

I er selvfølgelig velkomne til selv at finde flere kilder, som fx medier, personer I kan interviewe 

med videre. 

 

Kildehenvisninger 

Kilde 1 

 

På Globalis – flygtninge, kan I blandt andet undersøge, hvordan FN’s flygtningekontor arbejder for 

at hjælpe flygtninge verden over. 

 

Kilde 2 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html
https://www.globalis.dk/tema/flygtninge/unhcr2


 
 
På UNHCR’s hjemmeside kan I bl.a. læse om, hvad organisationens formål er, hvilke flygtninge de 
hjælper og hvordan: 

 
“Our primary purpose at UNHCR is to safeguard the rights and well-being of people who have 
been forced to flee. Together with partners and communities, we work to ensure that everybody 
has the right to seek asylum and find safe refuge in another country. We also strive to 
secure lasting solutions. 
For over half a century, UNHCR has helped millions of people to restart their lives. 
They include refugees, returnees, stateless people, the internally displaced and asylum-
seekers. Our protection, shelter, health and education has been crucial, healing broken pasts 
and building brighter futures.” 
Læs mere på UNHCR 

 

Kilde 3 

NGO’er 

Ud over de mange organisationer, der er knyttet direkte til FN, er der også mange NGO’er, som 

understøtter FN’s arbejde. Inden for jeres tema, vil det være oplagt at gå på opdagelse på Dansk 

Flygtningehjælps hjemmeside. Se fx Historier om livet på flugt med spændende, konkrete 

eksempler på, hvordan organisationens arbejde gør en forskel 

 

 

https://www.unhcr.org/who-we-help.html
https://www.unhcr.org/49c3646c296
https://www.unhcr.org/refugees.html
https://www.unhcr.org/returnees.html
https://www.unhcr.org/stateless-people.html
https://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html
https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html
https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html
https://www.unhcr.org/protection.html
https://www.unhcr.org/shelter.html
https://www.unhcr.org/49c3646cd4
https://www.unhcr.org/education.html
https://www.unhcr.org/who-we-help.html
https://flygtning.dk/
https://flygtning.dk/
https://flygtning.dk/internationalt/beretninger-fra-felten


Dansk Flygtningehjælp hjælper flygtninge og internt fordrevne overalt i verden: Vi giver akut 

nødhjælp, kæmper for deres rettigheder og styrker deres fremtidsmuligheder.  Vi er til stede i 

konfliktområderne, langs flugtruterne og dér, hvor flygtningene bosætter sig. Vi samarbejder med 

de lokale samfund om ansvarlige og bæredygtige løsninger. Vi arbejder for en vellykket integration 

og – når det er muligt – for, at flygtninge og fordrevne kan få opfyldt ønsket om at vende hjem. 
 

Kilde 4 

 

I kan fx finde mere inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør en 

forskel for rigtig mange mennesker på  United Nations youtube channel. Her vrimler det med små film 

på ca. 3 minutter om FN. Fx giver et tryk på playlister jer blandt andet adgang til film om United 

Nations Peacekeeping. 
En del af disse film viser, at FN soldaterne beskæftiger sig med meget andet end fred og sikkerhed. Fx 

katastrofehjælp, gratis lægehjælp, dyrlæge ekspertise, beskyttelse af og kontrol med menneskerettigheder, 

sikring af humanitær hjælp, afvæbning. Samtidig med at de fungerer som rollemodeller. 

Se fx denne film, der passer til jeres tema 

 

https://www.youtube.com/user/unitednations/featured
https://www.youtube.com/watch?v=NIHWqrtmbrg&list=PL49CE20981558F582
https://www.youtube.com/watch?v=HzDVyC2t6UE&list=PLwoDFQJEq_0Y-lZxNM6nFXWteTM4oUjM9&index=49


 

 

 

 

Kilde 5 

 

I kan også finde inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør 

en forskel for rigtig mange mennesker på Unrics hjemmeside. Her er de i anledning af FN’s 75-års 

fødselsdag ved at udarbejde en liste over 75 måder, hvor FN gør en forskel.  

Se et eksempel, der passer til jeres tema her 

 

Andre kilder 

United nations – Peace, dignity and solidarity on a healthy planet  
Der er også meget information at hente på UNITED NATION’s officielle engelske hjemmeside 

I er selvfølgelig også meget velkomne til selv at researche efter spændende input til jeres emne 
Hjælpe flygtninge: Billeder, tegninger, begivenheder, tekster, statistikker mv. 

 

 
  

https://unric.org/da/?s=75+m%C3%A5der+hvor+FN+g%C3%B8r+en+forskel
https://unric.org/da/75-maader-hvor-fn-goer-en-forskel-hjaelpe-flygtninge-7-75/
https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html

