Samfundsfag
Kan f.eks. samarbejde om et tema omkring
EU og globalisering, hvor det nu har vist sig
at aftaler om fiskekvoter har gjort det muligt
for spanske og portugisiske både at fiske fra
store skibe ud for mange vestafrikanske
lande.
Dette har som konsekvens haft, at lokale
ghanesiske fiskere ikke længere kan fiske
nok til at forsørge deres familier. De trækker
derfor nordpå gennem en meget farlig rejse
til fods og i lastbiler gennem Sahara for til
sidst at havne i Libyen.
(Tigger i Accra. Copyright: Søren Brønniche, Jelling)

Her udnytter menneskesmuglere deres evner som søfolk og de fungerer som kaptajner på de
flygtningeskibe der sejler til Italien, hvor de bagefter forsøger at opretholde livet som illegale
arbejdere indenfor især byggeindustrien.
Her vil det være muligt at arbejde videre med illegal immigration.
Sharon Lafraniere, New York Times, Kayar Europa tager Afrikas fisk (baggrund)
Politiken 02.03.2008
Elisabeth Rosenthal, New York Times, London Fattigmands fisk er blevet rig mands livret
(baggrund) Politiken 02.03.2008
Læs og hør indslag herom fra P1’s Orientering på
http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2007/01/05/185344.htm
Eller læs artikelserie fra Information (5 artikler af Hans Lucht, journalist og antropolog, Ph.d.
studerende på antropologi, Københavns Universitet):
'De tror, vi er en slags dyr'

Information 27. december 2006, side 10 / 11 / udland

Samuels historie II: 'Denne vej er forbandet'
Information 28. december 2006, side 8 / 9 / udland

Samuels historie III: Den lange vej over havet
Information 29. december 2006, side 10 / 11 / udland

Samuels historie: 'Jeg græder ikke let'

Information 30. december 2006, side 12 / 13 / udland

Samuels historie V: De døde kaptajners landsby
Information 02. januar 2007, side 8 / 9 / indland

(alle artikler kan hentes via Infomedia. Se også Horisont, DR 1 22.1.2007 kl. 21.25-21.50)
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Om i-landenes rovfiskeri i Det Indiske Ocean:
Information | 18.09.2007: Martin Selsøe Sørensen Rovfiskeri Afrika: Det indiske ocean er et
tagselv-bord
Information | 19.09.2007: Ledende artikel: En speget affære

Moderne slaveri
En mulighed er også at arbejde med moderne slaveri. Se f.eks. tema herom i Information på:
http://www.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=Tema/
TemVis.php&pTemVis=97
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