
Flykt över havet 
EN SEMINARIESERIE I TRE DELAR 25 FEB, 25 MARS & 22 APRIL

Vad är det som får dig att ta beslutet att fly från ditt hem?  
Vad är det som avgör på vilket sätt du tar dig till ett annat land?  
Vad möts du av som nyanländ i EU och Sverige? Dessa frågor  
undersöker vi ur olika perspektiv under tre seminarier i vår.  
Välkommen! Seminarieserien är ett samarbete mellan Sjöfartsmuseet Akvariet och  

Centrum för Global Migration (CGM) vid Göteborgs Universitet. 

Varför?
Söndag 25 februari, 13.00–15.00 
Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl Johansgtan 1–3

PROGRAM:
13.00 Vad driver människor på flykt? 
Gränskontrollerna blir allt hårdare och svårare att passera 
för den som saknar rätt resurser eller papper. Migranters och 
flyktingars strategier för att ta sig till andra länder förändras 
och flykten i många fall en livsfara. Men trots det är flykten ett 
bättre alternativ än att stanna kvar. Vilka är dessa människor, 
vad är det som driver dem att lämna sitt land och sitt hem 
och vart är de på väg? 

ANJA FRANCK, lektor i freds- och utvecklingsforskning vid  
Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet.

13.30 Ur askan – om människor på flykt  
i en varmare värld  
Över 65 miljoner människor är på flykt idag, inte bara undan 
krig och konflikt utan också undan klimatförändringarnas 
effekter såsom extrema väderhändelser, höjda havsnivåer, 
torka och vattenbrist. Samtidigt som de rika länderna har ett 
historiskt och ekonomiskt ansvar i skapandet av den globala 
uppvärmningen blir det vanligare att de stänger sina gräns-
er. Med nedslag i Pakistan, Egypten och Kenya möter vi de 
människor som redan rör sig i en allt varmare värld. Vem bär 
ansvaret? Varför är det så viktigt att förstå vår tids nya flykting-
ar – klimatflyktingarna – och vad är det som måste göras nu?

SHORA ESMAILIAN, journalist och författare. 

14.00 Paus

14.10 Till undsatta flyktingars hjälp 
Idag är fler människor på flykt än det varit på mycket länge. 
Läkare Utan Gränser finns ofta närvarande i de områden 
människor flyr ifrån och de platser de flyr till. Mikael berättar 
om sina uppdrag och möten med människor på flykt i olika  
typer av projekt där målen har varit att undsätta större  
grupper av flyktingar.

MIKAEL MANGOLD, Doktorand, Arkitektur och samhällsbygg-
nadsteknik, Vatten Miljö Teknik, Chalmers.

14.40 Gemensam frågestund 

Moderator: EVA ROSENGREN, journalist och författare.

 
MER INFO PÅ  www.sjofartsmuseetkavariet.se

ENTRÉ  Dagsbiljett 60 kr, årsbiljett 100 kr.  
Fri entré för dig som är under 25 år och eller  
över 65 år och folkbokförda i Göteborg.

FÖRANMÄLAN:  www.billetto.se/sjofartsmuseet-akvariet  
eller 031-368 35 50. Drop- in i mån av plats.

FRÅGOR?Kontakta Maria Lindahl, programsamordnare  
Sjöfartsmuseet Akvariet, maria.lindahl@kultur.goteborg.se

NÄSTA GÅNG söndag 25 mars 
Under denna dag fokuserar vi på havet som flyktväg och vad 
det är som påverkar att personer väljer en viss väg att fly.

Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl Johansgatan 1-3, www.sjofartsmuseetakvariet.se
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Hur? 
Söndag 25 mars, klockan 13.00–15.00 
Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl Johansgtan 1–3

PROGRAM:
13.00 Att ta sig över Medelhavet  
Människor har i alla tider migrerat över havet. Idag är sådana 
resor kommersialiserade och en lång rad olika aktörer är in-
blandade. Denna ”migrationsindustri” lever både på människ-
ors hopp om att skapa sig en bättre framtid och staters försök 
att stoppa migrationen. När dagens migranter försöker ta sig 
över Medelhavet beror utgången till största delen på migra-
tionsindustrins verkningar. Hur fungerar den?

LISA ÅKESSON, lektor och docent i socialantropologi vid Insti-
tutionen för globala studier, Göteborgs Universitet

13.30 Mellan smugglare, lyxkryssningar,  
kustbevakning och människor i nöd 

Hur är det att som ideell organisation under svensk flagg, 
sköta tre räddningsbåtar i ett hav utan samma typ av regler 
som finns i Sveriges gränsvatten? När Sjöräddningssällskapet 
bedrev sjöräddning i Egeiska Havet under flyktingvågen 2015–
2016 uppstod ett sjörättsligt problem, hur de skulle förhålla 
sig till allt? Både när det gäller den normala sjöfarten, som 
fiske, båtturism, passagerar-och kryssningsfartyg men också 
smugglare, kustbevakning under olika flagg och sjöräddnings-
båtar som deras egna.

MIKAEL HINNERSON, Sjöräddningssällskapet

14.00 Paus

14.10 Gränser på havet 
Folkrätten både tvingar och skyddar människor på flykt över 
havet. Viktiga frågor handlar om hur folkrätten reglerar asyl, 
hur stater får bedriva gränskontroll på havet och om vilka 
juridiska skyldigheter stater har för att rädda flyktingar i nöd 
ute till havs.

MARTIN RATCOVICH, doktorand i folkrätt vid juridiska fakulte-
ten, Stockholms Universitet

14.40 Gemensam frågestund 

Moderator: ISABELL SCHIERENBECK, professor i statsveten-
skap vid Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet.

MER INFO PÅ  www.sjofartsmuseetkavariet.se

ENTRÉ  Dagsbiljett 60 kr, årsbiljett 100 kr.  
Fri entré för dig som är under 25 år och eller  
över 65 år och folkbokförda i Göteborg.

FÖRANMÄLAN:  www.billetto.se/sjofartsmuseet-akvariet  
eller 031-368 35 50. Drop- in i mån av plats.

FRÅGOR?Kontakta Maria Lindahl, programsamordnare  
Sjöfartsmuseet Akvariet, maria.lindahl@kultur.goteborg.se

NÄSTA GÅNG söndag 22 april 
Vi försöker besvara frågan ”till vad kommer de som flyr?” 
I samarbete med Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl Johansgatan 1-3, www.sjofartsmuseetakvariet.se
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Till vad?
Söndag 22 april, klockan 13.00-15.00 
Pedagogen, Västra Hamngatan 25

PROGRAM:
13.00 Migration - en källa till ojämlikhet?  
Dagens europeiska mångkulturella samhällen kännetecknas 
av utanförskap och ojämlikheter, vilket blir särskilt synligt i 
de europeiska storstäderna. Många människor med utländsk 
bakgrund har inte samma möjligheter som inrikesfödda 
européer. De har lägre sysselsättning och högre arbetslöshet, 
lägre inkomster och pensioner, osäkra arbetsvillkor, sämre 
hälsa, lägre valdeltagande, lägre förtroende för samhällsin-
stitutioner och så vidare. Hur skapas och reproduceras dessa 
ojämlikheter?

ANDREA SPEHAR, lektor och docent i statsvetenskap, Statsve-
tenskapliga institutionen samt föreståndare för Centrum för 
Global Migration (CGM) vid Göteborgs Universitet.

13.45 Paus

13.55 Egna, andras och gemensamma barn   
Om konsekvenserna av ett minskat flyktingmottagande av 
barn och unga och om att inte ge upp medmänskligheten. 
När regeringen reglerade asylpolitiken slog det hårt mot 
nyanlända flyktingbarn, de slutade då att innefattas av soci-
altjänstlagstiftningen vilket de tidigare gjort. Konsekvenserna 
av detta blev att Sverige försatte barn och unga på flykt igen, 
denna gång inom Sverige, och en gatubarnsproblematik 
uppstod. Agape startades för att ta hand om dessa ungdomar, 
med frivilligas hjälp. 

MATILDA BRINCK-LARSEN, verksamhetsansvarig Agape.
 
14.40 Gemensam frågestund

Moderator: EVA ROSENGREN, journalist och författare.

MER INFO PÅ  www.sjofartsmuseetkavariet.se

ENTRÉ  Fri entré 22 april, ingår i Vetenskapsfestivalens  
program.Drop-in, ingen föranmälan.

FRÅGOR?Kontakta Maria Lindahl, programsamordnare  
Sjöfartsmuseet Akvariet, maria.lindahl@kultur.goteborg.se 

Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl Johansgatan 1-3, www.sjofartsmuseetakvariet.se


