
Människor har flyttat i alla tider
För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. 

Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. 

I alla tider har människor också flyttat från och till olika platser.

De allra första levande varelser, som kom till Sverige, var de djur

som tog sig hit, när istidens stora istäcke över Sverige började smälta. 

Det var för ungefär omkring 10 000 år sedan. 

Först var det fjällrävar, isbjörnar och renar, som kom. Sedan också 

andra vilda djur. 

Och när djuren fanns här, kom så småningom 

också människor hit. De var jägare,

som levde på jakt och fiske. 

När isen sen smälte allt längre norrut 

vandrade många människor också 

vidare norrut. 

Ja, av olika anledningar har människor i alla 
tider lämnat sina hem. Här är några ord, som är 
bra att kunna, när vi talar om att flytta:

Migration betyder flyttning.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man

emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar
från sitt land.

Immigration betyder att man flyttar till ett annat land för att bosätta

sig där. Att immigrera betyder att invandra. 

Ibland talar vi som bor i Sverige om invandrare, och menar då 

människor som flyttat hit för att bo och leva här.
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Flyktingar
En del människor flyr från sitt land. De kallas flyktingar.
De flyr t.ex. för att de hotas av orättvisa fängelsestraff, 
eller dödsstraff.

Människor kan tvingas fly för att deras land drabbas av
naturkatastrofer, som t.ex. översvämningar
eller svår torka, så att människor svälter.

Många flyr därför att deras eget land                                                 
inte respekterar de mänskliga rättigheterna. 
Det kan t.ex. finnas censur i landet.
Då får man alltså inte säga eller skriva 
vad man tycker och tänker. 

Andra flyr för att de förföljs och behandlas
mycket illa och orättvist, t.ex. på grund av 
sin hudfärg, sitt kön, eller sin religion.

Många måste fly, därför att det är 
fruktansvärda krig i deras eget land.

Så här berättar Ahmed:
Det var krig. Människor hörde bomberna falla, särskilt på natten. 
Flera hus bombades sönder, bara några meter från vårt eget hus. 
Allting skakade och många fönster i vårt hus krossades.                   
Sen kom stridsvagnarna. Då bestämde pappa att vi skulle fly.             
Vi körde iväg nästa dag. Vi hann nästan inte packa. Vi hade bara två 
resväskor med oss. Det var allt vi fick med oss.                                                                             
Jag var rädd hela tiden och höll min storebror i handen. Jag fick 
lämna alla mina saker, min fotboll och mina spel hemma. Nästan allt 
lämnade vi där hemma.
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Några flyktingar är kvotflyktingar
UNHCR är en avdelning inom FN, som arbetar för att hjälpa flyktingar. 
Bland annat försöker de hjälpa människor, som har det extra svårt i 
flyktinglägren, så att de kan återvända till sina hem eller hitta nya hem 
i ett annat land.
I Sverige och flera andra länder har riksdagen lovat UNHCR, att ta 
emot ett visst antal flyktingar och låta dem bo i landet.                                  
Sådana flyktingar kallas kvotflyktingar. 

I Sverige finns många olika myndigheter. Deras uppgift är att sköta  
och se till, att det som riksdagen har bestämt blir gjort. 
Migrationsverket är den myndighet, som sköter alla flyktingfrågor.

Så här går det till när kvotflyktingar kommer till Sverige:
UNHCR och Migrationsverket kommer överens om vilka flyktingar, 
som de anser ska få komma till Sverige.
1. Migrationsverket …

• undersöker vilken kommun i Sverige, som kan 
ta hand om flyktingarna 
• ordnar med pass och flygbiljetter
• beviljar permanent uppehållstillstånd. 
Det betyder, att flyktingarna har rätt att bo och arbeta 
i Sverige för alltid.  

2. Kommunen, som ska ta emot flyktingarna, ansvarar för att
flyktingarna får ett bra mottagande och att de får en bostad. 
Om flyktingarna har barn, får de börja skolan.

3. Under de första två åren får flyktingarna hjälp med 
försörjningen och att finna ett arbete,
så att de sedan kan försörja sig själva. 
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Flyktingar, som inte är kvotflyktingar
Alla flyktingar är inte kvotflyktingar. Många fler människor lämnar 
sitt land, för att de är förföljda, förtryckta och hotade. 
Det finns också många fler människor, som flyr undan hungersnöd  
och andra naturkatastrofer. Allra flest flyktingar i våra dagar flyr 
undan krig. Oftast flyr de till ett grannland, där de får bo i ett 
flyktingläger. 

Det är bara kvotflyktingar, som får hjälp med att flytta till ett annat 
land. Alla andra flyktingar måste själva klara av detta. För dem är 
flyktvägen ofta mycket svår och farlig. 
Många flyktingar tar kontakt med flyktingsmugglare. Det är personer, 
som tar betalt för att hjälpa flyktingarna att fly. De packar samman 
många flyktingar i bilar eller transporterar dem i dåliga, fullastade 
båtar. Flykten tar många dagar, ibland månader.
Om en flykting inte har råd att betala för hela resan, tvingas han eller 
hon att flera gånger stanna på olika platser under resans gång.            
Där försöker de få tag i ett arbete. På så sätt får de ihop pengar,            
så att de kan betala smugglaren och få fortsätta sin flykt. Då tar det 
ännu längre tid för dem att ta sig till ett annat land, t.ex. Sverige.
Flyktingsmugglarnas resor är mycket riskabla. Särskilt är resorna med 
båt farliga. Båtarna är överfulla och många flyktingar drunknar. 

Så här berättar Uza:
Vi flydde med en lastbil. Vi satt längst bak på 
flaket och hade ett tjockt plastskynke över oss. 
När chauffören fick syn på några poliser, körde 
han först jättefort, och vi blev mycket rädda. 
Sen tvingade poliserna honom att stanna.  
Vi satt alldeles tysta och rörde oss inte ett dugg. 

Poliserna ryckte i plastskynket, och då gömde vi oss under några 
filtar. Jag höll min mamma i handen, och hon kramade den hårt.          
Vi hörde hur poliserna  pratade med chauffören. Och efter en stund 
gav chauffören dem några stora paket. Jag vet inte vad det fanns i 
dom. Sen fick vi köra vidare. Så rädd hade jag aldrig varit tidigare. 18



Kommer du ihåg? sid. 18

Sidan 18 handlar om flyktingar, som själva måste ordna med sin flykt.
1. Vad gör en flyktingsmugglare? ___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Varför kan flykten både vara farlig och ta lång tid?
Skriv några rader om detta. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Så här kan det se ut på en flyktingbåt.
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Ensamkommande  flyktingbarn
Barn, som är under 18 år och som kommer ensamma till Sverige, kallas 
ensamkommande flyktingbarn. 

Så här berättar ett ensamkommande flyktingbarn:
Jag flydde på grund av terroristerna. Det var en terrorist, som försökte  
få tag i ungdomar till sin armé. De kom till min mamma och sa :       
”Vi behöver din grabb i kriget”.
Vad är terrorism?
Terroristernas mål är oftast att skaffa sig makt, politisk eller religiös
makt. De försöker ofta tvinga sig till det, genom att använda 
fruktansvärt våld mot oskyldiga personer. 
De sätter skräck i vanliga människor och olika länders regeringar, 
genom att kriga, bomba och avrätta vanliga människor. 
Det är så, de försöker tvinga sig till makt.

Så här berättar en pojke från Afghanistan:
Jag kommer från Afghanistan och flydde ensam till Sverige, när jag var 
16 år. Jag åkte både med bil och båt. Resan med båt var det värsta.  
Vi var på båten i fem dagar och fem nätter. Jag vaknade på natten och 
svettades och var fruktansvärt rädd. 
Det gick höga vågor. Två killar drunknade. 

Nu är jag i Sverige och går i skolan. 
Jag har bara gått i skolan ett år tidigare. Därför är det svårt nu. 
Jag har sökt asyl och väntar på besked från Migrationsverket. 
Jag vet inte vad som händer sen. Jag bara väntar och tänker.            
Jag önskar, att jag var vuxen. 
Jag känner mig ensam och saknar min familj. Jag vet inte vad som 
händer dem. Och jag kan inte hjälpa dem.

Läs mer om ensamkommande flyktingbarn på nästa sida! 23


