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TÖÖLEHT: PÕHIKOOLI II ASTMEST KUNI KESKKOOLI LÕPUNI 
ARAHMATTI LUGU

Kasutage seda õppelehte, et tutvustada õpilastele 
pagulaste ja varjupaigataotlejate kogemusi.

Õppetund sobib 12-aastastele ja vanematele 
õpilastele.

Õppe-eesmärgid

1) Mõista, miks pagulased oma riigist põgenevad 
ja millised probleemid võivad neil tekkida, kui 
nad põgenevad teise riiki, tutvudes Malist pärit 
pagulastüdruku tõsielulise looga.

2) Mõista, kes annab pagulastele abi ja kuidas.

Kestus

20–30 minutit.

Vajalikud materjalid

Arahmatti loo väljatrükid, vastavalt vajadusele kas üks 
eksemplar igale õpilasele või rühmale.

Paber- või tavatahvel, kuhu klassiarutelu ajal mõtteid, 
märksõnu ja teemasid kirjutada. 

Internetiühendusega arvuti ja projektor, et vaadata 
videoid ja muid veebimaterjale, mis on seotud 
hariduspaketiga.

NB! Seda juhtumiuuringut võib kasutada klassitunnis 
või väiksemas rühmas.
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JUHISED
1) Printige Arahmatti lugu välja ja veenduge, et igal 

klassi õpilasel/rühmal on üks eksemplar.

2) Paluge õpilastel hoolikalt lugeda Arahmatti lugu ja 
teavet olukorra kohta Malis. Soovi korral võivad nad 
teha märkmeid.

3) Laske klassil/rühmal arutada juhtumiuuringu lõpus 
esitatud küsimusi. Dokumendi lõpus on esitatud 
soovitatavad vastused küsimustele ja videod, mida 
uurida.

4) Paluge rühmal arutada järgmist küsimust. Kujuta 
ette, et sa töötad ELi heaks ja pead leidma viise 
kodust põgenenud inimeste abistamiseks. Millise 
abi seaksid esikohale?

5) Asetage õpilaste/rühma ette kaart või gloobus. 
Uurige, kust on Arahmatt pärit, ja paluge õpilastel 
leida kaardilt Burkina Faso. 

6) Paluge ühel õpilasel või rühmal tutvustada 
juhtumiuuringut ülejäänud klassile, sealhulgas 
seda, mida nad sellest õppisid, ja oma prioriteete 
seoses rändavate inimestega. 
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Minu nimi on Arahmatt ja ma olen 10-aastane. Mu 
perekond on pärit Malist. Lahkusime oma riigist 2012. 
aastal konflikti tõttu. Me saabusime Burkina Fasosse, 
kui ma olin vaid nelja-aastane. Ma käisin 2014. 
aastani pagulaslaagri lastesõbralikes ruumides. 2015. 
aastal, kui sain 7-aastaseks, pani isa mind algkooli 
Cours Préparatoire’i esimesse klassi.

2020. aasta märtsini elasin koos oma isa, ema 
ja kolme õe-vennaga pagulaslaagris. Laagris oli 
meil juurdepääs mitmesugustele sotsiaalsetele 
põhiteenustele. Kui üks meist haigestus, läksime 
tervisekeskusesse ja saime ELi ja UNHCRi abiga 
tasuta tervishoiuteenuseid. Tänu UNCHRi paigaldatud 
puuraukudele ja päikeseenergiat kasutavatele 
pumpadele oli meil ka vaba juurdepääs joogiveele. 
Samuti saime kasu toiduabi jagamisest. Minu vanemad 
ehitasid ELilt, UNCHRilt ja tema partneritelt saadud 
materjalide abil peavarju. 

Mu isa kasvatab lambaid ja kitsi. Tal on 10 looma. Mu 
emal on väikeettevõte, et aidata isal peret ülal pidada. 

Sel aastal sai mu isa rahalist abi, et osta karjale toitu 
ja üks naabruskonna veterinaararst tuli meie haigeid 
loomi tasuta ravima. Kui loomad on terved ja hästi 
toidetud, toodavad nad pere jaoks rohkem toitu ja 
paljunevad ning neid saab müüa.

2012. aastal puhkes Põhja-Malis konflikt. Rünnakud 
paljude külade vastu, hirm saada konflikti käigus 
vigastada või kaotada oma elu, sunniviisiline 
värbamine ja vägistamine sundisid tuhandeid Mali 
elanikke põgenema naaberriikidesse, nagu Burkina 
Faso, Niger ja Mauritaania.

Seal leidsid nad varjupaiga pagulaslaagrites või asusid 
elama linna- ja külakogukondades. Mitmed relvastatud 
rühmitused tegutsevad tänaseni Mali põhjaosas 
ning konflikt on levinud teistesse Mali piirkondadesse 
ja Burkina Faso ja Nigeri piirialadele. Paljud Mali 
pagulased kardavad oma varjupaigariikides endiselt 
ebakindlust. Praegu elab naaberriikides üle 45 000 
Mali pagulase.
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TEEMAD
1) Milliste raskustega võivad pagulased haridustee 

jätkamisel kokku puutuda? (Õppekeel, päritoluriigi ja 
varjupaigariigi õppekavade erinevused, teabekadu 
...)

2) Kui vaadata Arahmatti fotot ja lugeda tema 
lugu, siis milliseid erinevusi märkad seoses 
pagulaste majutamisega sinu riigis ja teistes 
varjupaigariikides? (Laagrid vs. majutus 
vastuvõtvate elanike juures, telgid vs. korterid.)

3) Millised muud põhiteenused on Arahmatti ja 
tema pere jaoks olulised? (Tervishoid, juurdepääs 
veele – paljudes riikides, nagu Burkina Faso, ei ole 
lihtne omada kodus voolavat vett ja pered käivad 
puuraukude juures vee järel – toetus töö leidmisel, 
et raha teenida: loomakasvatus, väikeettevõte – 
Arahmatti vanemate puhul).

4) Enamik pagulasi põgeneb oma päritoluriigi 
naaberriiki, nagu ka Arahmatt ja tema perekond. 
Miks otsustab mõni sinu arvates minna kaugemale? 
(Keerulised elamistingimused päritoluriigi 
läheduses asuvates laagrites, väga piiratud abi ja 
majandusintegratsiooni võimalused, ebakindlus – vt 
Arahmatti näidet).
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TÖÖLEHT: PÕHIKOOLI II ASTMEST KUNI KESKKOOLI LÕPUNI 
ANSWERS AND INFORMATION

Näidake klassis projektori abil järgmist teavet. Klõpsake allpool esitatud linkidele, et minna vastavate materjalide 
juurde.

Vaadake Omari videolugu – milliste katsumustega pidi ta enne kooli minekut rinda pistma?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Vaadake animafilmi „Kuhu pagulased lähevad? Kus asub enamik maailma pagulastest?“   
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Märkus: kui internetiühendus või projektor puudub, printige välja muu teave, mille leiate UNHCRi 
haridusleheküljelt, ja koostage õpilaste jaoks väike kaust.

https://youtu.be/iKM1GKfm7ec
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html

