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En dag hjälpte Natasha Al-Hariri en ung man att ladda sin mobiltelefon 
på en tågstation i Danmark. När telefonen slogs på hade han 3700 
missade samtal från sin oroliga familj. Det var i den stunden som 
Natasha bestämde sig för att hon måste hjälpa till. Idag befinner sig 
miljontals människor på flykt från krig, förföljelser och svält. Hälften 
av Syriens 22 miljoner invånare har tvingats lämna allt och fly. Även 
om de flesta flyr inom Syrien eller till något av grannländerna lyckas 
också en del ta sig hela vägen till Europa. Det är en lång och farlig 
resa, och det är svårt att kontakta nära och kära. Natasha Al-Hariri 
beger sig till den grekiska ön Lesbos, dit många flyktingar kommer 
iland efter att ha korsat Medelhavet. Med sig har hon en telefonkiosk 
som man kan använda för att ringa hem. I denna film får vi se vissa 
av dessa telefonsamtal, och höra några av de fruktansvärda historier 
som människorna på flykt bär på. På Lesbos sover folk på marken, och 
köerna för att få ris och bröd är långa. Ändå är många lättade – den 
farligaste delen av resan är över. För många väntar nu istället en lång 
vandring till fots in i Europa. Vissa har Tyskland som slutdestination, 
andra vill vidare till Skandinavien. Filmen ger förståelse för vad en 
människa kan gå igenom för att säkra en trygg framtid för sig själva och 
sina barn. Den visar också hur mycket hjälp man med små medel kan ge 
till människor som förlorat allt.  
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Hallå Syrien – samtal från flyktvägen
Hösten 2015 var extrem med miljoner människor på flykt som 
desperat försökte ta sig till Europa. Många av dem kom från Syrien. 
Natasha kom själv som flykting till Danmark när hon var liten. När 
hon såg skarorna av hjälpsökande på Köpenhamns centralstation 
ville hon hjälpa till. En enkel handling, som att hjälpa en man att 
ladda sin mobiltelefon, fick henne att se de 3 700 missade samtal han 
fått från oroliga släktingar. Inspirerade av denna händelse skickade 
DR TV (dansk television) dit ett mobilt telefonbås som flyktingarna 
kunde ringa hem ifrån. Många gånger var detta det första livstecknet 
för deras familjer. Filmen är en stark och känslosam skildring av 
dessa samtal, som går att relatera till och känna igen sig i.

Speltid:  29 min.

Från:  13 år

Ämne:  SO-ämnen, Värdegrund, 
Media

Produktionsland:  
Danmark, 2016

Svensk version:   
© Filmo, 2016

Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Filmnr: 7363

För ytterligare  
källinformation: 
Kontakta Filmo
08-445 25 50



FILMO
En del av Swedish Film AB

Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60 
info@filmo.se • www.filmo.se

Nyckelord
Syrien, flyktingar, Medelhavet, människosmuggling, 
migration, krig. 

Frågor efter visning
1. Var det någon historia som särskilt berörde dig? 

Vilken i sådana fall?

2. Kan du relatera till personerna i filmen? På vilket 
sätt?

3. Varför är mobiltelefoner viktiga för människor på 
flykt?

4. Vad kan vi lära oss av de historier vi får höra i 
filmen?

5. Varför kände sig många av de syriska flyktingarna 
illa behandlade?

6. På vilket sätt liknar de syriska flyktingarnas resa 
den som många svenskar gjorde till Amerika för ett 
drygt sekel sedan?

7. Vad kan man göra för att hjälpa människor på 
flykt?

Internetkällor 
http://www.dn.se/om/kriget-i-syrien/ - Dagens 
nyheters samlade artiklar om kriget i Syrien. 
http://www.globalis.se/Konflikter/Syrien - Globalis om 
kriget i Syrien. 
http://www.svd.se/syrienkonflikten-for-nyborjare - 
Svenska dagbladet förklarar kriget i Syrien. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=16
46&artikel=6114193 - P3 Nyheter sammanfattar kriget 
i Syrien. 
https://sverigeforunhcr.se/batflyktingar - UNHCR om 
båtflyktingarna vid Medelhavet. 
http://www.dn.se/om/flyktingkrisen/ - Dagens 
nyheters samlade artiklar om flyktingkrisen. 
http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/flyktingar-och-
migranter/vagen-till-europa/podcast-flykten-over-
medelhavet-till-sverige/ - Podcast från Amnesty där vi 
får följa 23-årige Jihad i sin flykt över Medelhavet. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83
&artikel=6235831 - Sveriges Radio om mobiltelefonens 
viktiga funktion för människor på flykt. 
www.ne.se - Nationalencyklopedin
http://factlab.com/#lo=1  - Dagens nyheters skolsajt 
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-
i-siffror/- Statistiska centralbyråns (SCB) lärar- och 
elevhjälp där du kan hitta statistiska underlag
www.filmo.se - Filmos hemsida
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Filmen Hallå Syrien - samtal från flyktvägen passar bra för undervisning i grundskolans 
samhällsorienterande ämnen. Här enligt det centrala innehållet i Lgr11, se www.skolverket.se:

I årskurs 7-9, samhällskunskap, Lgr11
• Individer och gemenskaper: 
”Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället”
• Information och kommunikation: 
”Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier”
• Rättigheter och rättsskipning: 
”Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och 
demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter”
• Beslutsfattande och politiska idéer: 
”Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, 
andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter”

I årskurs 7-9, religionskunskap, Lgr11
• Etik:  
”Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska 
värderingar, till exempel frihet och ansvar”
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