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Kortfrågelista 10: Flyktingkrisen 

Inbördeskriget i Syrien, som har pågått sedan 2011, är en väpnad konflikt mellan syriska 

regeringstrupper, ledda av presidenten Bashar al-Assad, och olika oppositionella 

grupperingar som bland annat innefattar terrororganisationen Islamiska staten. Det utdragna 

och blodiga inbördeskriget har lett till att människor tvingas fly sina hemländer, som inte 

endast innefattar Syrien utan även närliggande nationer i Mellanöstern som härjats av IS. 

Många flyktingar beger sig till Europa för att söka asyl. Runt 60 miljoner människor 

beräknas vara på flykt. Den 12 november 2015 införde Sverige tillfälliga gränskontroller för 

att enligt utsago få bättre kontroll över flyktingsituationen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Folklivsarkivets kortfrågelistor är i första hand inriktade på dokumentation av aktuella 

ämnen och händelser och är inte lika långa som de ordinarie listorna. Det hindrar förstås 

inte att man skriver ett långt svar om man så vill. 

Svara på separat papper och ange ditt namn längst ner. 

Sveriges agerande  

Sverige är det land inom EU som har tagit emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd. 

Vad tycker du om Sveriges agerande under flyktingkrisen? Vad kan göras annorlunda? Hur ska 

regering och myndigheter fortsätta sitt arbete? 

 

Europas agerande  

Flyktingkrisen har lett till sprickor i den Europeiska unionen. Vad tycker du om EU:s, och 

övriga Europas, agerande under flyktingkrisen? Ska länder tvingas till att ta emot flyktingar, 

och vad för konsekvenser kan det i så fall få? 

 

Hur upplever du flyktingkrisen? 

Har du påverkats av flyktingkrisen? Om ja, hur har du i så fall påverkats?  Hur ser du på att 

enskilda människor kan delta i hjälparbetet? Har du själv agerat på något sätt eller funderat på 

att göra det? Känner du någon som har kommit till Sverige som flykting? Om ja, vad har denna 

person berättat om sin flykt? På vilket sätt tror du att situationen för flyktingar kan förbättras? 

Känner du dig tillfreds med medias sätt att rapportera om flyktingkrisen? 

 


