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Migranters rättigheter i fokus för FN

Förklara begreppet ”demografisk gåva”. Ge exempel på länder som får en sådan gåva och vad som krävs 
för att de ska kunna dra fördel av situationen, och vilka hinder som finns.  
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Vilka orsaker finns det till att människor migrerar? Varför ökar migrationen? Vilka skillnader/likheter 
finns det mellan de människor som lämnade Sverige för över 100 år sedan och dagens migranter? 
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Vad talar för att migrationen kommer att öka i framtiden? Vilka länder kommer att gynnas/missgynnas 
av detta? Varför är det svårt att förutse hur framtida migrationsströmmar kommer att se ut?

Varför behövs ett nytt globalt regelverk för migration? Vilka frågor är viktigast/svårast att lösa? Förklara 
varför det är så och beskriv de olika ståndpunkter som finns.  

Man talar ibland om en win-win-win-situation, där alla parter gynnas av migration. Försök hitta minst 
två konkreta exempel på detta och redogör för vilka vinster de olika aktörerna gör. 

På vilket sätt bidrar migration till utveckling i fattiga länder? Vad är en ”migrationspuckel”? Vilken roll kan 
FN:s Agenda 2030 ha för en ny migrationspolitik?

7 Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med ett migrationssystem som använder sig av ”cirkuler-
ande arbetskraft”. Ange minst tre exempel på det som är positivt respektive negativt. 


