Integration, flyktingpolitik och rasism

Under tre veckors tid har du nu fått studera hur samhällen fungerar när det gäller integrationsfrågor,
främlingsfientlighet samt rädslan för det som är nytt och annorlunda i olika kulturer. Vi har belyst och
samtalat om flyktingkatastrofen i Europa idag samt fått veta vilka mekanismer som ligger bakom
(konflikter/krig/svält) och vilka enorma utmaningar detta ställer på omvärlden att hjälpa dessa flyktingar
att integreras i andra länder. Boken ”Om det var krig i Norden” belyser frågan ur ett omvänt perspektiv
för att skapa förståelse om hur det är att vara flykting i ett annat land, varför man flyr och vilka
livsomvälvande konsekvenser detta får på flyktingars liv och hur samhällen förändras då nya
medborgare blir en del av ett mångkulturellt samhälle. Här finns många dimensioner, dels ”VI-DOM”
och att det inte alla gånger är lätt att omfamna andra seder/traditioner och religioner. Människor har en
tendens att utesluta människor som kommer någon annan stans ifrån och detta fick ni se ett
skrämmande exempel i filmen ”Die Welle” som visade hur ett samhälle kan omformas av mörka
krafter, från en demokrati till en diktatur i liten eller stor skala och ofta utan revolution. Vi har slutligen
fått ta del av vanliga människors vardag & åsikter här i Sverige, både invandrare/svenskar och det
råder delade meningar hur väl integrationen fungerar. UR:s serie ”Välkomna –nästan alla” belyser
både nysvenskar & främlingsfientliga åsikter, utifrån detta har och kommer vi nu diskutera följande i en
uppgift som ni nu ges. Alla elever ska förbereda sig för en muntlig diskussion där följande bedöms i
samhällskunskap;

-

Resonera kring utmaningar och förutsättningar, problem samt lösningar av
integrationsfrågan i samhällen.

-

Reflektera över hur det är att komma som flykting till ett annat land och
vilka svårigheter detta skapar för samhällen.

-

Argumentera för och emot invandring samt att uppvisa förmågan att se
detta ur flera perspektiv då frågan är mångfacetterad i samhällen.

-

Att uppvisa hög empatisk förmåga, att kunna leva sig in i andras vardag
gällande migration, samt att se lösningar på samhällsproblem gällande
detta.

-

Att kunna se hur demokrati är något individer i samhällen måste värna!

