Arbejdsark til filmen på overmuren.dk
1. Mure og migration i tal
Læg mærke til stigningen i antallet af barrikaderede grænser siden
Berlinmurens fald i 1989 - hvad tror du den skyldes? Gå på nettet og
undersøg forskeren bag tallene i introen, Elisabeth Vallets arbejde
nærmere - hvad siger hun om stigningen og om effekten af de mange mure? ”Virker” de?
2. Levevilkår i Senegal og Sicilien
Hvordan vil du beskrive fiskeren Andrés levevilkår ud fra, hvad du
kan se i filmen? Undersøg levevilkår i Senegal og Sicilien (Italien)
generelt og sammenlign.
3. Push/pull-faktorer for migration
Hvad siger André og filmen om årsagerne til at rejse til Europa i generel forstand? Hvad siger André om sine egne grunde til at ville til
Europa? - Undersøg andre push/pull-faktorer for migration.
4. Holdninger for og imod migration
I filmen taler mange forskellige stemmer både for og imod migration. - Hvem er for, hvem er imod, og hvem er hverken-eller? Og
hvilke argumenter bruger de? Prøv finde eksempler på tilsvarende
holdninger i den offentlige debat i Danmark. - Hvad mener du selv?
5. Betingelser for asyl
André bliver hurtigt sendt tilbage til Senegal - hvorfor? Hvad siger
Nanna Lykke Olsen fra EUs asylstøttekontor om betingelserne for
at få asyl? Undersøg EUs lovgivning på området nærmere. Søg fx på
Dublin-aftalen.
6. Har alle ret til hjælp?
Giovanna Scifo fra organisationen HOPE siger i filmen: ”Alle har ret
til at leve, og dermed til at blive hjulpet.” Find FN’s definition på en
flygtning. - Kan den rumme andre end dem, der flygter fra krig og
forfølgelse? Burde den det? Har vi i Vesten også et ansvar for at
hjælpe dem, hvis liv ikke er i direkte fare på grund af krig og forfølgelse, men hvis livskvalitet og fremtidsudsigt er voldsomt forringet
af fattigdom og nød?
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