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Portrettintervju 

 

Vi har intervjuet to stykker som jobber med flyktninger og i flyktningleirer.  

 

Det ene intervjuobjektet fortalte at det var en far som kom med spedbarnet sitt i armene og spurte 
om legene kunne ta med barnet tilbake til Norge. 



I Moria flyktningleir er det barn helt ned i 9 års-alderen som driver med selvskading, fortalte Dorsa 
Javeid fra Leger uten grenser.  

Novelle 

 

På skolen hadde vi en novelle-konkurranse. Her er to utdrag... 

 

Eg jobbar på det lokale Markedet i sentrum av byen. Eg kommer der kvar dag og ser utover alle folka 

mine og utøver den vakre byen min. Eg står bak den lille blå kiosken min som eg alltid har gjort og eg 

kan lukte nybaka brød frå nabokiosken komme smygande in. Når klokka tikkar tre då er Markedet 

ferdig og da kjem soldatane inn for og ete alle restane. Dei er skikkeleg ufine og dei har alle ei greie 

for meg som gjere at kvar dag må eg gøyme meg for dei. Sånn at dei ikkje tar meg som dei gjorde 

med mor mi. 

 

Alt jeg kunne høre var skrik, gråt og kjefting. «Damen und Kinder rechts und Männer links!» ropte 

mennene i uniform og dro meg og mamma inn i en stor gruppe av bare damer og barn. Pappa ble 

med makt separert fra oss til de andre mennene. Siden har jeg ikke sett han. Jeg fikk fortalt av 

mennene med våpen at jeg skulle få se han igjen senere, og at han bare skulle jobbe ett annet sted 

først. Mamma sa at alt kom til å gå bra, og at vi snart skulle dra hjem. Jeg trodde på at det mamma 
sa var sant.  



Paneldebatt 

 

Kommende fredag skal elevene ved DNSR ha en paneldebatt om flyktninger. Det skal debatteres om 

hvordan vi skal forholde oss til innvandring til Norge. Dette blir spennende!   

Refleksjonsnotat 

En flyktning er en person som velger å dra fra landet sitt i håp om å finne noe bedre, ett sted hvor 

man ikke må tenke på alt ifra forfølgning pga religion, rase, politisk oppfatning, nasjonalitet eller 

tilhørighet til en spesiell sosial gruppe. Vi kan heller ikke se bort ifra de som flykter i frykt på grunn av 
krig, eller gjerne naturkatastrofer hvor hele byer blir ruinert. 

Bare i 2018 var det regnet på at det var ca 17,2millioner mennesker som ble fordrevet av 

naturkatastrofer. Tenk deg om alle i hele Norge måtte flykte, så kan du gange alle oss med ca 3. Da 

forstår du kanskje hvor uendelig mange som må reise ifra hele livet sitt i søk om noe bedre. 

Nesten 1 prosent av verdens befolkning er flyktninger i dag og det tilsvarer nesten 80 millioner 

mennesker som er på flukt rundt om i verden. De aller fleste som flykter de er fra Syria og dette er 
på bakgrunn av kriger, terror grupper og forfølgelse 



 

1 - Sikkerhetsrådet 

 

2 - Ny resolusjon i Fns sikkerhetsråd.  

Det var 15 land som var med, men det er de 5 stormaktene som tils lutt skulle stemme på hvem som skulle få de første 10 

millioner vaksinene. Alle delegatene lå fram sine taler om hvilke land de synest burde få vaksinene. Etter dette skrev de en 
resolusjon, der de fortalte hvem sine argumenter de likte best og igjen hvem de synes burde få vaksinene. Det stod mellom 
fem land som de til slutt skulle finne ut av hvem som skulle få vaksinene. Tyskland vant de fleste stemmene og dermed vant 

de alle de 10 millioner vaksinene. Tyskland vant fordi de er en veldig viktig handels partner for flere av landene og de lovde 
å bruke deler av vaksinene til utvikling av den får å lage flere.  



 


