
 
 
 

 

Hur kan föreningar och styrelser jobba med rollspelet På Flykt? 

På Flykt är en utåtriktad och viktig verksamhet inom RKUFs opinions- och påverkansarbete. I Röda Korsets 
Ungdomsförbunds strategi 2021-2023 står det att vi ska:  

…Stå upp för humanitet och medmänsklighet  

…Vara en starkare röst för barn och unga i utsatthet 

…Utöva lokala och nationella påtryckningar 

Genom workshopen På Flykt kan vi genom folkbildning och opinionsarbete arbeta för en mer human 
flyktingpolitik, att barnkonventionen följs under hela asylprocessen samt förebygga och minska fördomar 
och rasism gentemot människor som har flytt till Sverige.  

 

Boka rollspelet kostnadsfritt för lokalföreningen och era medlemmar 

Ni som lokalförening kan boka På Flykt för er styrelse, era frivilliga och era medlemmar helt gratis. Det är ett 
bra sätt att kompetensutveckla sig tillsammans med RKUFs egna metod och bjuda in era medlemmar på 
orten – ett bra tillfälle för medlemsvård!  

Ni kan boka den antingen digitalt eller fysiskt. Den digitala varianten tar ca 1 timme och bygger på vår 
digitala simulering Verklighetens Flykt. Den fysiska varianten tar ca 2 timmar. Ni som lokalföreningen 
behöver stå för lämpliga lokaler och anmälan. För att bokningen ska genomföras är ett minimum 12 personer 
och max 30 personer. Boka workshopen här: https://rkuf.se/pa-flykt/  

 

Vill ni starta en workshopledargrupp? 

Med en lokal workshopledargrupp har ni möjlighet att folkbilda, påverka och opinionsbilda mer i er 
kommun! För att starta upp behöver ni i styrelsen:  

• Ta ett styrelsebeslut att starta en workshopledargrupp 
• Rekrytera minst 3 intresserade frivilliga som är villiga att bli workshopledare. 
• Rekrytera 1–2 Verksamhetsledare. 
• Hitta ett datum för inskolning och utbildning. 
• Hjälpa till att sprida information och marknadsföra om På Flykt. 
• Ta kontakt med Föreningsutvecklare/Verksamhetsutvecklare för På Flykt för mer hjälp och stöd. 

 

Informera och medlemsvärva i samband med På Flykt bokningar 

På Flykt hålls i olika delar av landet och främst under terminstiderna på dagtid. När På Flykt ska hållas på 
den ort (oavsett om ni har en lokal workshopledargrupp eller inte) i er lokalförening är det ett bra tillfälle att 
synas lite extra med exempelvis ett informationsbord och berätta vad ni som lokalförening gör på orten och 
medlemsvärva till er lokalförening. Obs! Är ni intresserade av detta så måste den skolan som bokat På Flykt 
tillfrågas om det är okej.  

Är ni intresserade av att veta mer om det finns bokningar på er ort och få kontaktuppgifter till de som bokat 
så kontakta lokalföreningens föreningsutvecklare eller verksamhetsutvecklaren för På Flykt.  

https://rkuf.se/pa-flykt/


 
 
 

 
 

Marknadsför workshopen På Flykt på din ort  
– oavsett om ni har en workshopgrupp eller inte!  

Att På Flykt hålls på orten är ett bra sätt att jobba med påverkansarbete och sprida RKUF:s arbete 
och metoder. Var med och jobba för att sprida information om att metoden finns och hur intresserade kan 
skicka en bokningsförfrågan av På Flykt!  

Fördelar med att På Flykt hålls på er ort: 

• Folkbildning och opinionsbildning på er ort   
• Ni marknadsför er som förening och vad ni gör  
• Ni får möjlighet till att värva fler medlemmar 

På Flykt kan bokas GRATIS av alla! Vår primära målgrupp är gymnasieskolor och eftergymnasiala 
utbildningar men kan också hållas som kompetensutveckling för andra målgrupper, exempelvis 
organisationer, föreningar, politiker, myndigheter och företag. Bokningsförfrågan görs via ett formulär på 
hemsidan. Här hittar ni det: https://rkuf.se/pa-flykt/  

Förslag på hur ni kan hjälpa till: 

• Gör mejlutskick till skolor, myndigheter, företag eller politiker i er kommun! 
• Om ni medverkar på event eller mässor - sprid information om På Flykt och använd er av 

Dilemmaspelet eller Verklighetens Flykt (digitalt) 

Alla bokningsförfrågningar av rollspelet På Flykt ska ske nationellt genom RKUFs hemsida, hänvisa därför 
alltid till bokningsformuläret:  https://rkuf.se/pa-flykt/ 

 

Förslag på mailutskick som kan användas: 

”Hej! 

Vi vill informera om och erbjuda er att boka det text- och upplevelsebaserade workshopen ”På Flykt” från 
Röda Korsets Ungdomsförbund. Det är helt gratis.  

Det är ett högaktuellt ämne vilket också gör att många är intresserade att jobba med dessa frågor, vilket vi 
ser väldigt positivt på då det är väldigt viktigt i tider som dessa! 

I rollspelet På Flykt simuleras situationer som kan uppstå om en tvingas fly från sitt land mot en okänd framtid. 
Som deltagare ställs du inför en rad svåra val där besluten kan ge kännbara konsekvenser. Rollspelet är 
baserat på vittnesmål från familjer som tvingats fly och framtaget för att göra siffror och mänskliga rättigheter 
till någonting som känns i magen. Passet avslutas med information och diskussion kring migrationsströmmar 
i världen och belyser rätten till att söka asyl. Det är ett uppskattat koncept som med en upplevelsebaserad 
metod ger deltagarna en möjlighet till eftertanke och egna reflektioner om att vara På Flykt.  

Här kan du läsa mer och göra en bokningsförfrågan: https://rkuf.se/pa-flykt/ 

Röda Korsets Ungdomsförbund i (här skriver ni vilken lokalförening ni är) har också andra verksamheter 
för och med unga. I (orten för lokalföreningen) har vi (verksamheterna som bedrivs av lokalföreningarna).  

Med vänliga hälsningar, 
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Röda Korsets Ungdomsförbunds lokalförening i (ort för lokalföreningen).” 

 

Vid frågor, funderingar eller om ni genomför någon av ovanstående aktiviteter kring 
På Flykt – kontakta gärna Verksamhetsutvecklare för På Flykt! Kontaktuppgifter finns 
här: https://rkuf.se/personal/  

 

https://rkuf.se/personal/
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