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Emne: Grænser og broer - Migration 

 
 
Vi har udarbejdet tre særskilte dele for at undersøge emnet migration.  
Hver del behandler et særligt aspekt af emnet og indeholder forskellige former for viden og 
udfordringer. Klasseundervisningen og gruppeaktiviteterne er inspireret af den permanente 
udstilling i Huset for Europæisk Historie. 
 
 
 

Del 1: Hvorfor er migration et så "varmt emne" i det 21. århundrede? 
Del 2: At opleve migration — alle historier har et menneske i centrum 
Del 3: Mediedækning af migranter og migration  
 
 
Hver del består af: 
 

 Lærerens vejledningsnoter 

 Aktiviteter 

 Visuelle og tekstmæssige hjælpemidler 

 Foreslået onlinemateriale 

 
Aktiviteterne kan omfatte diskussioner, der styres af læreren, gruppearbejde, selvstyret læring og 
brug af primære og sekundære historiske kildematerialer. Det er op til læreren at beslutte, hvilken 
klasseundervisning eller hvilke gruppeaktiviteter der skal gennemføres. 
 
Emneoversigt 
 
Som art har mennesker flyttet sig konstant, har migreret fra sted til sted konstant. Men hvorfor gør 
de det, og hvad omfatter det? Er det på grund af arbejde, fritid eller af en anden årsag? Er deres 
rejser lange eller korte? Bevæger de sig frivilligt, eller er de tvunget til at flytte af omstændigheder, 
der ligger uden for deres kontrol? Hvad der sker med dem, når de ankommer til deres nye 
destinationer, og hvordan modtages de af dem, der allerede bor der? Det er bare nogle af de 
spørgsmål, som vi bør stille os selv, når vi behandler spørgsmålet om migration. Disse spørgsmål er 
vigtige, da de kan informere os om de mange typer erfaringer med migration, som personer kan 
have. Når vi undersøger eksempler fra tidligere, kan det hjælpe os med at forstå de begivenheder, 
der finder sted i dag. Vi kan sammenligne, modstille og vurdere, om der fortsat er forbindelser 
mellem historiske begivenheder og hvad vi ser, der sker omkring os i verden i vores samtid. 
Migration er en gammel proces, og vi kan opleve mange ting blive gentaget i nutiden.  
 
 
Definitioner 
 
Migration 
En persons eller en gruppe af personers bevægelse, enten over en international grænse eller inden 
for en stat. Det er en befolkningsbevægelse, som omfatter enhver form for bevægelse af mennesker, 
uanset dens længde, sammensætning og årsager. Det omfatter migration af flygtninge, fordrevne, 
økonomiske migranter og personer, der flytter af andre grunde, herunder familiesammenføring. 
Kilde: Som defineret af International Organisation for Migration, 2015 
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Migrant 
Der findes ingen alment accepteret definition af "migrant" på internationalt plan. Begrebet migrant 
blev normalt forstået som at omfatte alle tilfælde, hvor beslutningen om at migrere var truffet 
frivilligt af den pågældende person på grund af "personlige årsager" og uden indgreb fra en ekstern 
tvingende faktor. Det blev derfor anvendt om mennesker og familiemedlemmer, som flytter til et 
andet land eller region for at forbedre deres økonomiske eller sociale forhold og lysne 
fremtidsudsigterne for sig selv eller deres familie. FN definerer en migrant som en person, der har 
boet i udlandet i mere end et år, uafhængigt af årsagerne, om det er frivilligt eller ufrivilligt, og om 
midlerne, der anvendes til at migrere, er lovlige eller ulovlige. I henhold til en sådan definition vil de, 
der rejser i en kortere perioder som turister og forretningsfolk, ikke blive anset for migranter. Fælles 
anvendelse omfatter dog visse former for kortfristede migranter, f.eks. sæsonlandarbejdere, som 
rejser i korte perioder for at arbejde med at plante eller høste landbrugsprodukter. 
Kilde: Som defineret af International Organisation for Migration, 2015 
 
Flygtning  
En person, der »som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, 
nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig 
udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan 
frygt, ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse" (art. 1, A.2), Konvention om flygtninges 
retsstilling, art. 1, A.2, 1951, som ændret ved protokollen af 1967). 
 Som supplement til flygtningedefinitionen i flygtningekonventionen af 1951, art. 1,2, definerer 
konventionen af 1969 fra Organisationen for Afrikansk Enhed (OAU) en flygtning som enhver person, 
der er tvunget til at forlade sit land »på grund af angreb udefra, erhverv, udenlandsk dominans eller 
begivenheder, som i alvorlig grad forstyrrer den offentlige orden i enten en del eller i hele personens 
land eller oprindelse eller nationalitet." Tilsvarende fastsætter Cartagena-erklæringen fra 1984, at 
flygtninge også omfatter mennesker, der flygter fra deres land, "fordi deres liv, sikkerhed eller frihed 
er truet af udbredt vold, angreb, interne konflikter, massive krænkelser af menneskerettighederne 
eller andre omstændigheder, der alvorligt har forstyrret den offentlige orden." 
Kilde: Som defineret af International Organisation for Migration, 2015 
 
 
Pushfaktorer 
Årsagerne til, hvorfor folk kan tænkes at forlade det sted, hvor de bor. 
 
Pullfaktorer 
De årsager, som tiltrækker mennesker til en ny lokalitet. 
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