Aktivitetstips
Flyktingspelet

Den här övningen är en bra inledning till att prata om hur det kan kännas att tvingas på flykt. Denna
övning kan användas som metod i en studiecirkel, workshop eller föreläsning.

Konflikt och rättvisa

Papper och pennor

14 år och uppåt
Instruktioner till ledaren
Diskussionsövning
20-30 min

Instruktioner till deltagarna

Instruktion
Dela ut blanka papper och pennor till alla. Be dem att blunda när du berättar. Släck lampan. Du kan
göra berättelsen mer eller mindre målande. Du kan ändra den för att göra den till din egen.
Berättelse
Föreställ dig att du befinner dig i ett land långt, långt bort från Sverige. Du bor i en liten stad
omringad av höga berg. Det är en underbar natur som omger dig. Varje sommar är lång och varm.
Vintrarna är korta men kalla med snö. Det är fantastiskt för du och din familj brukar åka upp till bergen och åka slalom och snowboard. Du går i skolan. Ibland tycker du att det är jättekul och ibland
ganska tråkigt. Du skulle vilja hålla på med andra saker. Spela fotboll, sjunga eller bara hänga med
kompisar. Du funderar mycket över framtiden och undrar vad du ska göra efter skolan. Och så går
dagarna.
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Win-win

Men det börjar hända något i ert land. Det börjar sakta och smyger sig på. Först märker du det på
dina föräldrar som blir mer och mer oroliga för varje dag. Även du börjar följa nyheterna och inser
att saker och ting börjar förändras. Det är en grupp i ert land som inte är nöjda med den politiska
situationen. De vill ta över makten och är berädda att använda våld. För varje dag rycker konflikterna allt närmare. Och så en dag händer det. Din stad blir ockuperad och livet förändras. Du kan inte
längre gå i skolan för då riskerar du att bli skjuten.
I början känns det lite kul, nästan spännande, men snart är det inte alls roligt länge. Du får inte
gå ut och spela fotboll. Du får inte träffa dina kompisar. Du får mest vara hemma och oroligt
vänta tills dina föräldrar kommer hem. För de måste fortfarande gå till sina jobb. Dagarna går,
vekorna går, månaderna går, men ingenting förändras. Förutom att maten är slut. En dag knackar det
på dörren. Det är en nära vän till familjen som har hittat en väg ut ur staden. Ni kan följa med om ni
vill men ni vet inte vart. Och det är inte säkert att ni kan komma tillbaka.
Tänd ljuset och säg: Om ni bestämmer er för att följa med har ni en minut på er att bestämma vilka
personer som ni vill rädda. Vilka som ska fly ihop med er. Skriv ner namnen på de personer ni vill ha
med på pappret.
Efter en minut: Nu måste ni packa. Ni får en minut på er att packa allt ni behöver ha med er på flykten. Tänk på att ni inte vet vad ni ska eller om ni kommer tillbaka.
Efter en minut: Nu är det dags att åka. Skynda er in i bilen. Sch! Var tysta! Tänk om någon upptäcker
oss! Ni kommer fram till en buss utanför staden. Er vän ser inte alls nöjd ut. Alla får inte plats. Bara en
av dom du vill ta med får plats. Nu har du en minut på dig att stryka alla namn utom ett.
Efter en minut: Alla saker får inte heller plats! Tre saker får du ta med, resten får ni lämna skogen. Stryk
de saker du lämnar kvar.
Efter en minut: Vilka har med sig passet?
Diskussion: Vad tog alla med sig? Vem valde de att ta med sig? Hur tänkte de? Prata om var i
världen detta händer. Händer det i Europa?
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