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Tema: Gränser och broar – Migration 
 
För att utforska temaområdet Migration har vi skapat tre olika avsnitt.  
I varje avsnitt undersöker vi en specifik aspekt av temat, som erbjuder olika insikter och utmaningar. 
Klass- och gruppaktiviteterna hämtar inspiration från den permanenta utställningen i Europeiska 
historiens hus. 
 
 
 
Avsnitt 1 Varför är migration en så het fråga för 2000-talet? 
Avsnitt 2 Upplevelser av migration – en person i centrum för varje berättelse 
Avsnitt 3 Medierapporteringen om migranter och migration 
 
Varje avsnitt innehåller följande: 
 

 Lärarhandledning 

 Aktiviteter 

 Bild- och textmaterial 

 Förslag på webbresurser 

 
Aktiviteterna kan vara lärarledda diskussioner, grupparbeten, självstudier och användning av primärt 
och sekundärt historiskt material. Läraren kan själv välja vilka klass- och gruppaktiviteter som ska 
genomföras. 
 
 
Temaöversikt 
 
Människosläktet har alltid varit i rörelse, ständigt flyttat från en plats till en annan. Men varför gör vi 
det och vad innebär det? Gör vi det på grund av arbete, fritid eller av någon annan anledning? Är 
resorna långa eller korta? Flyttar människor frivilligt eller tvingas de till det av omständigheter som 
de inte råder över? Vad händer med dem när de kommer fram till sina nya destinationer, och hur tas 
de emot av dem som redan bor där? Det är bara några av frågorna vi behöver ställa oss när vi 
diskuterar migration. Sådana frågor är viktiga eftersom de kan ge oss information om de många olika 
typer av migrantupplevelser som människor kan ha. Genom att studera exempel från det förgångna 
kan vi dessutom få hjälp att förstå saker som händer i dag. Vi kan jämföra och se om det finns några 
sammanhängande länkar mellan historiska händelser och det som händer runtomkring oss i 
samtiden. Migration är en urgammal företeelse och i dag kan vi höra många ekon från det förflutna.  
 
Definitioner 
 
Migration 
Förflyttning av en person eller en grupp av personer antingen över en internationell gräns eller inom 
en stat. Migration omfattar alla typer av folkförflyttningar oavsett hur långa de är, hur de är 
sammansatta och vilka orsaker de har. Begreppet omfattar migration av flyktingar, fördrivna 
personer, ekonomiska migranter och människor som flyttar av andra orsaker, däribland 
familjeåterförening. 
Källa: Definition enligt Internationella organisationen för migration, 2015 
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Migrant 
Det finns ingen allmänt accepterad internationell definition av migrant. Termen har i regel ansetts 
omfatta alla fall där beslutet att migrera fattats fritt av den berörda personen av ”personliga skäl” 
och utan yttre tvång. Därför har den tillämpats på människor, och familjemedlemmar, som flyttar till 
ett annat land eller en annan region för att förbättra sina materiella eller sociala förhållanden samt 
sina egna eller sin familjs framtidsutsikter. Förenta nationerna definierar en migrant som en person 
som har varit bosatt i utlandet i mer än ett år oavsett orsak, frivillig eller ofrivillig, och oavsett vilket 
sätt, reguljärt eller irreguljärt, som användes för att migrera. Enligt den definitionen kan personer 
som reser som turister under kortare perioder och affärsmän inte räknas som migranter. Allmänt 
språkbruk brukar dock inkludera vissa typer av korttidsmigranter, såsom säsongsanställda 
lantarbetare som reser under kortare perioder för att arbeta med sådd och skörd av 
jordbruksprodukter. 
Källa: Definition enligt Internationella organisationen för migration, 2015 
 
Flykting  
En person som ”i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, 
nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, 
vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke 
önskar att begagna sig av sagda lands skydd” (artikel 1 A.2 i 1951 års konvention angående 
flyktingars rättsliga ställning, ändrad genom protokollet från 1967). Utöver definitionen av flykting i 
flyktingkonventionen från 1951 finns det även en definition i artikel 1.2 i 1969 års konvention från 
Organisationen för afrikansk enhet, enligt vilken en flykting är en person som tvingas lämna sitt land 
på grund av yttre aggression, ockupation, utländsk dominans eller händelser som allvarligt stör den 
allmänna ordningen i någon del av eller hela det land som personen kommer från eller är 
medborgare i. Vidare slår Cartagenadeklarationen från 1984 fast att flyktingar även inbegriper 
människor som flyr från sitt land på grund av att deras liv, säkerhet eller frihet hotas av utbrett våld, 
utländsk aggression, interna konflikter, omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller 
andra omständigheter som allvarligt har stört den allmänna ordningen. 
Källa: Definition enligt Internationella organisationen för migration, 2015 
 
Pushfaktorer 
Orsakerna till att människor vill lämna den plats de bor på. 
 
 
Pullfaktorer 
De orsaker som lockar människor till ett nytt ställe. 
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