Ex Amino II / Samplingar (källor inom parentes)
En livlös fyraårig flicka har spolats upp på en strand i Turkiet. Flickan är inte identifierad men tros ha
färdats i en uppblåsbar båt som sjunkit. Fjorton syrier som var i båten, bland dom åtta barn, ska ha
räddats av den turkiska kustbevakningen. Fyraåringen ska ha varit den enda som drunknat vid
olyckan. (Expressen 20150918)
Vi ser här hur hundratals flyktingar tidigt på lördagsmorgonen och i regnet vandrar in över gränsen
mellan Ungern och Österrike. Vuxna och barn, många påtagligt lättade över att ha kommit
ytterligare ännu ett hack mot säkerheten i Europa. (SVT 20150905)
Tårgas, vattenkanoner och kravallpolis var kanske inte vad dom väntat sig i Europa men så blev det i
eftermiddags när en grupp flyktingar försökte forcera den stängda gränsen. Sedan Ungern den här
veckan spärrade av övergångarna mot Serbien befinner sig ett stort antal flyktingar i et hopplöst och
ovist läge. (SVT 20150916)
Tusentals migranter har dött på Medelhavet dom senaste åren efter att ha försökt att fly från
krigsdrabbade områden och ta sig in i Europa. I april i år dog 800 personer i en och samma olycka
efter att en flyktingbåt kapsejsat mellan Libyen och Italien. (Expressen 20150731)
- Det finns ju ändå en tredjedel av den svenska väljarkåren som är emot flyktingmottagningen, som
inte vill att vi ska ta emot fler flyktingar.
- Ja, men dom verkar vara emot utlänningar i allmänhet, även om dom kommer hit och är duktiga
och ska jobba, forska, eller kommer hit av kärlek, så det verkar vara en värderingsfråga, så vi kan
lämna det åt sidan tycker jag och istället titta på den stora del av vår befolkning, vilken jag tillhör,
som tycker vi ska hjälpa till. (Claes Elfsberg och Hans Rosling, SVT 20150907)
Hur ska vi då kunna förbereda våra barn och barnbarn för en framtida värld som vi inte vet så mycket
om. Jo, vi kan förbereda dom för att kunna hantera förändring, för det enda vi säkert vet är att
världen kommer att fortsätta att förändras. I en globaliserad värld måste vi utbilda kommande
generationer till världsmedborgare. (Kungen, Expressen 20150915)
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