Hvor opholder 80% af alle
flygtninge sig?
a. Ulande
b. Nordamerika
c. Europa
Svar: a

Hvor mange procent af Danmarks
befolkning udgøres af flygtninge,
der er kommet til Danmark efter
1990?
a. Ca. 1,4 %
b. Ca. 5,4 %
c. Ca. 9,4 %

Hvor mange flygtninge er der i
verden?
a. Ca. 5 millioner
b. Ca. 20 millioner
c. Ca. 40 millioner

Kan børn være flygtninge?
a. Ja
b. Nej
Svar: a

Svar: c

Svar: a

Hvor gammelt er et barn ifølge FNs
konventioner?
a. Under 15 år
b. Under 16 år
c. Under 18 år
Svar: c

Hvilket ministerium hører
flygtningepolitikken under i
Danmark?
a. Udlændingeservice
b. Velfærdsministeriet
c. Udenrigsministeriet
Svar: a

Hvad lever asylansøgerne af i
Danmark?
a. Udelukkende af deres
medbragte penge
b. De får kost, logi og
lommepenge af de danske
myndigheder
c. Private hjælpeorganisa
tioner.

Hvad er forskellen på en flygtning
og en asylansøger?
Svar: Mens man søger om asyl, er man
asylansøger. Når man får asyl, får man
flygtningestatus.

Svar: b (Flygtninge i asylcentre lever af det, der
kaldes starthjælp, som er en lavere sats end
kontanthjælpen)

Er de fleste flygtninge i Danmark
mænd eller kvinder?
a. Mænd
b. Kvinder
Svar: Mænd (Ifølge UNHCR er ca. 50 % af alle
flygtninge kvinder, men i Danmark er kun 38 % af
flygtningene kvinder)

Kan en flygtning udvises af
Danmark?
a. Ja
b. Nej
Svar: a (Hvis man skønner, at det kan gøres uden
risiko for flygtningen, og flygtningen endnu ikke
har haft opholdstilladelse i 9 år, eller hvis
flygtningen har begået kriminelle handlinger af
et vist omfang)

Er der noget krav til, at flygtninge,
der får asyl i Danmark, skal lære
dansk?

Hvem har de skrappeste
familiesammenføringsregler i
Europa?

a. Ja
b. Nej

a.
b.
c.

Svar: Ja, flygtninge skal bestå en danskprøve. I
Danmark har vi Europas højeste sprogkrav.
Derudover skal flygtninge også bestå en
indfødsretsprøve, der handler om dansk kultur,
historie og samfundsforhold

Kan alle få asyl i Danmark?
a. Ja
b. Nej
Svar: Nej (Man skal som udgangspunkt være
forfulgt i sit eget hjemland og ikke have haft
ophold i et sikkert tredje land under flugten)

Tyskland
Holland
Danmark

Nævn en organisation, der arbejder
med flygtninge i Danmark.
Svar: F.eks. Dansk Røde Kors, Dansk
Flygtningehjælp, Amnesty International,
Mellemfolkeligt Samvirke

Svar: c

Hvilke typer flygtninge beskæftiger
Amnesty International sig primært
med?

Har flygtningestrømmen været
faldende eller stigende i EU
landene siden 1992?

a. Bekvemmelighedsflygtninge
b. Økonomiske flygtninge
c. Flygtninge der opfylder kravene i
FNs flygtningekonvention

a. Faldende
b. Stigende

Svar: c

Svar: a. Den har været faldende

Hvilken del af familien kan
flygtninge få til Danmark?

Hvem står for indkvartering af
asylansøgere i Danmark (nævn 1)?

a. Ingen
b. Hele familien.
c. Ægtefæller og børn.

Svar: Dansk Røde Kors, Beredskabsstyrelsen og
nogle kommuner

Hvor kommer tamilerne fra?
a. Indonesien
b. Sri Lanka
c. Thailand
Svar: b

Svar: c

Hvorfor blev Amnesty International
stiftet i 1961?
Svar: For at få løsladt to portugisiske
(samvittigheds-) fanger, der var blevet arresteret
for at skåle for friheden på en café

Svar: Sverige (under Anden Verdenskrig)

a. Kurderne
b. Uzbekerne
c. Kasakstanerne
Svar: a

Står Amnesty International for
indkvartering af flygtninge i
Danmark?
a. Ja
b. Nej
Svar: b

Hvilket land har taget imod flest
danske flygtninge?

Hvilken etnisk gruppe tilhører de
fleste flygtninge fra Tyrkiet?

Hvad hed den militante
oprørsbevægelse, som Nelson
Mandela var leder af?

Hvilken nationalitet var dominerende blandt asylansøgere i
Danmark i 2008?
a. Afghanere
b. Russere
c. Irakere

Hvad hedder den columbianske
oprørsbevægelse, der er på både
USAs og EUs terrorlister?
a. FARC
b. Hamas
c. De Tamilske Tigere

Svar: c

Svar: a

I hvilken verdensdel opholder der
sig flest flygtninge?

Nævn mindst 2 af de 7 stater, der i
dag udgør det tidligere Jugoslavien.

Svar: Afrika

Svar: Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina,
Makedonien, Monte-Negro, Serbien og Kosovo (Pr.
medio juli 2008 har bare 43 lande herunder
Danmark anerkendt Kosovo som selvstændig stat)

Hvor mange asylansøgere fik deres
asylansøgning behandlet i
Danmark i 2008?

Hvad er et asylcenter?

a. Den Lysende Sti
b. De Sorte Pantere
c. ANC
Svar: c

Hvor flygter flygtninge oftest hen?
Svar: Til nabolandene

Flygter flygtninge oftest af
økonomiske årsager?
a. Ja
b. Nej
Svar: b

a. Ca. 950
b. Ca. 3.250
c. Ca. 10.000
Svar: a

a. Der hvor asylansøgere bor, efter
de har fået asyl
b. Der hvor asylansøgere bor, mens
deres sager behandles
c. Der hvor asylansøgernes sager
behandles
Svar: b

Hvad hed danskeren, der tidligere
var FNs Flygtningehøjkommissær?

Hvad hedder loven, som regulerer
dansk flygtningepolitik?

a. Poul Schlüter
b. Poul Bundgaard
c. Poul Hartling

a. Asylloven
b. Flygtningeloven
c. Udlændingeloven

Svar: c

Svar: c

Kan børn få asyl i Danmark?

Hvad er en samvittighedsfange?

a. Ja
b. Nej

a. En fange med dårlig
samvittighed
b. En fange, som er fængslet på
grund af sin overbevisning, og
som ikke opfordrer til vold.
c. En fange, hvor regeringen har
dårlig samvittighed over at have
fængslet ham.

Svar: a

Svar: b

Hvad står PLO for?
Hvad sker der, hvis en flygtnings
identitet ikke kan fastslås i
Danmark?
a. Flygtningen får asyl
b. Flygtningen udvises straks
c. Flygtningen kommer i fængsel
Svar: c

Hvad menes der med begrebet
”sikre tredjelande”?
a. Lande, hvorfra ingen flygter
b. Lande, hvor der ikke er
uroligheder
c. Lande, det er sikkert at sende en
flygtning tilbage til (og som ikke
er oprindelseslandet, eller det
land personen pt. opholder sig i)

a. Palæstinas demokratiske parti
b. Den Palæstinensiske
Befrielsesorganisation
c. Palæstinas Folkerepublik
Svar: b

Hvad hedder den tibetanske
eksilleder?
a. Dalai Lama
b. Ju Ziemin
c. Aung San Sui Kyi
Svar: a

Svar: c

Hvad menes der med begrebet
menneskesmugling?
a. At tage penge eller anden
betaling for at smugle flygtninge
over grænsen
b. At forsøge at komme illegalt ind
i et andet land
c. At sælge folk til slaver i et andet
land

Blev Nelson Mandela anerkendt
som samvittighedsfange af
Amnesty International?
a. Ja
b. Nej

Hvad er forskellen på en flygtning
og en internt fordreven?
Svar: En flygtning krydser en national grænse, en
internt fordrevet er flygtning i sit eget land

Svar: b (fordi ANC, som han var leder af, besluttede
at kæmpe for deres rettigheder med vold)

I Hvilken europæisk by ligger Den
Internationale Krigsforbryderdomstol?
a. Haag
b. København
c. Oslo
Svar: a

Svar: a

Hvad hedder den etniske
minoritetsgruppe i det østlige
Tyrkiet?

Hvor mange år skal en flygtning
have boet i Danmark for at søge
om dansk statsborgerskab?

Hvilken rettighed opnår flygtninge i
Danmark efter at have opholdt sig i
landet i 3 år?

a. Aserbajdsjanere
b. Kasakhstanere
c. Kurdere

a. 3 år
b. 5 år
c. 8 år

Svar: c

Svar: c (efter 7 år kan en flygtning søge om
permanent opholdstilladelse)

a. Retten til at stemme til
folketingsvalg
b. Retten til at stemme til
kommunalvalg og amtsvalg
c. Retten til at få familien til landet
Svar: b

Hvornår er FNs Flygtningekonvention fra?
a. 1946
b. 1951
c. 1960
Svar: b

Hvad udløste krigen i Afghanistan i
oktober 2001?
a. Terrorangrebene på USA
b. USA ville have kontrol over
Mellemøsten
c. Stigninger i oliepriser
Svar: a

Hvad er Aung San Sui Kyi, som er
oppositionspolitiker i Myanmar
(Burma), også kendt for?

Hvad er den vigtigste rettighed,
som en flygtning ifølge FNs
Flygtningekonvention har?

a. Hun har været flygtningekom
missær
b. Hun har fået Nobels fredspris
c. Hun er læge

a. Retten til ikke at blive sendt
hjem til et land, hvor der er
risiko for, at deres menneskeret
tigheder krænkes
b. Der er ingen rettigheder, der er
vigtigere end andre
c. Retten til at få asyl

Svar: b

Hvad er en samvittighedsfange?
a. En fange med dårlig
samvittighed
b. En fange, som er fængslet på
grund af sin overbevisning, og
som ikke opfordrer til vold.
c. En fange, hvor regeringen har
dårlig samvittighed over at have
fængslet ham.
Svar: b

Svar: a

Har Danmark en minister for
flygtninge?
a. Ja
b. Nej
Svar: Ja (Integrationsministeren)

Hvad hedder den organisation,
med Osama bin Laden som leder,
der tog ansvaret for terrorangrebene på USA den 11. september
2001?
a. Al Osamada
b. Al Quaeda
c. De muslimske fundamentalister

Hvad hed Iraks præsident, der blev
væltet i april 2003?
a. Saddam Hussein
b. Idi Amin
c. Osama bin Laden
Svar: a

Hvilken kolonimagt har Hongkong
tidligere tilhørt?
a. Portugal
b. Italien
c. Storbritannien
Svar: c

Svar: b

Hvilken kolonimagt har Rwanda
tidligere tilhørt?

Har Danmark været en
kolonimagt?

Hvad hedder den libyske leder?

a. Storbritannien
b. Tyskland
c. Italien

a. Ja
b. Nej

a. Ghandi
b. Gadaffi
c. Daffy

Svar: Ja (vi har haft de Vestindiske Øer)

Svar: b

Svar: b

Hvilket trossamfund var den
styrtede diktator i Irak, Saddam
Hussein, medlem af?
a. Sunnimuslimerne
b. Shiamuslimerne
c. Maronitterne
Svar: a

Hvad er statsreligionen i Pakistan?
a. Hinduisme
b. Islam
c. Buddhisme
Svar: b

Kan asylansøgere fængsles i
Danmark, selvom de ikke har
begået nogen kriminalitet?
a. Ja
b. Nej
Svar: Ja (det kan de godt, hvis de danske
myndigheder ikke kan fastslå deres identitet eller
rejserute)

Hvad menes der i Danmark med, at
en asylsag er ”åbenbart grundløs”?
a. At asylansøgeren ikke har
angivet nogen reel grund til, at
vedkommende er forfulgt i sit
hjemland
b. At asylansøgningen bliver
behandlet uden grund
c. At asylansøgeren har haft
uendelig mange grunde til at
flygte
Svar: a

Hvornår er FNs Flygtningekonvention fra?
a. 1946
b. 1951
c. 1960
Svar: b

