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"Jeg er ikke bare en flygtning”
19-årige Rahima Abdullah har flugterfaring fra Syrien, men hun er også et ungt
menneske med drømme og tanker som alle andre. Nyt undervisningsmateriale skal
hjælpe lærere og elever med at tale om identitet på en mere nysgerrig måde.
“Jeg er blevet opfattet som en samfundstaber, som kun er kommet hertil for
pengenes skyld”. Sådan lyder det fra 19-årige Rahima Abdullah i et nyt
undervisningsmateriale, som DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungdom - står bag.
Rahima er bare én af mange danske unge som oplever, at det kan være svært at
slippe af med stemplet som fremmed, flygtning eller noget tredje, både i og uden for
skolen. Det fortæller Natasha Al-Hariri, der er direktør i DFUNK.
“Vi oplever, at unge med flugterfaringer ofte bliver portrætteret i et
fremmedgørende lys med fokus på deres traumatiske oplevelser. Det bidrager til en
unødvendig stigmatisering, som lyttere, læsere og klassekammerater ubevidst tager
ind i klasseværelset. Dette undervisningsforløb vil derfor være et af de første skridt
på vej til at skildre unge med flugterfaringer på en mere autentisk og nuanceret
måde - i folkeskolen, og i samfundet i øvrigt.”
Nye værktøjer til at tale om identitet i udskolingen
Det nye undervisningsmateriale er blevet til i et samarbejde mellem DFUNK og
Alinea, og de unge mennesker der optræder i undervisningsmaterialet, har selv
været med til at sætte rammen for deres deltagelse.
Forhåbningen er derfor, at eleverne, udover at lære noget nyt, oplever sig spejlet og
inspireret af de unge mennesker, som de møder i forløbet.
“Jeg håber og tror på, at materialet vil give elever og lærere en bedre forståelse af
den situation og de følelser, som unge flygtninge står med”. Det vil forhåbentligt
også være med til at skabe rum for en samtale mellem unge med flugterfaring og
deres klassekammerater”, afslutter Rahima Abdullah.
•

Forløbet “Kultur, identitet og drømme” er lavet til dansk i udskolingen og kan
findes gratis på www.Forstå.dk den 25/2.
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