Migration

Drömmen om att lämna sitt land för en bättre framtid är lika
gammal som människan själv. Dagens migration är snabb, global
och omfattande. Filmen ger en världsomspännande översikt över
fenomenet med många exempel från bl.a. EU, Afrika, USA och Ceuta
i Spanien. Du får bl.a. veta mer om orsakerna bakom migrationen
och dess följder, hur modern teknik påverkat samt skillnaderna
mellan laglig och illegal invandring.

Bakgrund
Människor har alltid flyttat. Anledningarna kan variera, men hoppet om
ett bättre liv är gemensam. När stora migrationsströmmar rör sig mellan
länder påverkar det vår globala utveckling. Tre procent av jordens
befolkning, cirka 200 miljoner människor, bor och arbetar utanför sina
hemländer. Deras migration är påtvingad eller frivillig. I första fallet har
de flytt från sina hem på grund av naturkatastrofer, krig, eller finans-,
livsmedels- och klimatkriser. I det andra fallet har de valt att tillfälligt
eller permanent bo i andra länder för att arbeta eller utbilda sig.
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EU-länderna har en gemensam strategi kring migration som de ser som
en långsiktigt positiv kraft för medlemsländerna. Kvalificerade arbetare
får komma hit, efter marknadens skiftande behov, för att sedan
återvända och berika sina hemländer. Oavsett orsak är migration en
stor global utvecklingsfråga. När människor flyttar eller flyr utomlands
påverkas den ekonomiska utvecklingen och bekämpningen av fattigdom
i deras länder.
Migrationsfakta
- Mellan 50 och 80 procent av alla hushåll på den afrikanska
landsbygden har minst en familjemedlem som bor och arbetar
i något annat land.

-

Världsbanken uppskattar att pengar från emigranter till deras
hemländer uppgår till 304 miljarder dollar under 2009. Det är
en minskning från 2008 då motsvarande summa var 328 miljarder dollar.
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Migration
Aktiviteter före visning
Ta reda på vad begreppen migrant, emigrant, migration
och flyktingström innebär.
Vilka organisationer kan ni komma på som jobbar med
invandrings- och utvandringsfrågor (i Sverige, inom EU
och i hela världen)? Diskutera i klassen!
Frågor efter visning
1. Var är en emigrant?

2. Kan du ge exempel på en legal migration mellan två länder…

3. ..och en illegal?

4. Vilka två stora trender går det att se bakom
nutida migration till EU?

5. Vilka vanliga orsaker ligger bakom migration?
Ge flera exempel!

Aktiviteter efter visning
Just nu förekommer stora migrationsströmmar på olika
platser i världen. Ta fram tidningar och internet och gör
research kring var dessa pågår idag.
Hur kan klimatförändringar påverka migrationen i
världen framöver? Ta reda på mer! Redovisa på valfritt
sätt.
Hur ser migrationen inom EU ut? Sök fram aktuell fakta
och statistik.
Idag har de flesta svenskar det förhållandevis bra men
annat var det för hundra år sedan – även Sverige har
en migrationshistorik. Ta reda på mer om svenskarna
som utvandrade till Amerika. Redovisa på valfritt sätt!

Boktips
Legrain, Philippe: Immigrants: your country needs
them. - 2 uppl. London : Little Brown, 2009. - 384 s.
ISBN 9780349119748
Slutbetänkande från kommittén för cirkulär migration
och utveckling: “Cirkulär migration och utveckling,
förslag och framåtblick” (SOU 2011:28).

Internetkällor
http://www.migrationsverket.se/ - Migrationsverket
http://www.fn.se/ - FN:s hemsida
www.sida.se – SIDA:s hemsida
http://europa.eu/index_sv.htm - EU:s officiella
hemsida
http://www.lio.se/Verksamheter/Barn-ochkvinnocentrum/Barn-och-ungdomsklinikerna/Barnsoch-ungdomars-behov/Flyktingbarns-sarskilda-behov/
migration-ocheller-flyktingskap/ - vad är migration?
http://www.uppsatser.se/om/
vad+%C3%A4r+migration%3F/ - uppsatser om
migration
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt
www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi
www.filmo.se
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