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TEHTÄVÄLEHTINEN: YLÄLUOKAT JA TOINEN ASTE 
ARAHMATTIN TARINA

Tämän opetuslehtisen avulla voit opettaa oppilaille 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kokemuksista.

Oppitunti sopii 12–vuotiaille ja sitä vanhemmille 
oppilaille.

Oppimistavoitteet

1) Ymmärtää malilaisen pakolaistytön tarinan kautta, 
miksi pakolaiset pakenevat kotimaistaan ja mitä 
haasteita he voivat kohdata muissa maissa.

2) Ymmärtää, ketkä auttavat pakolaisia ja millä 
tavalla.

 

Kesto

20–30 minuuttia.

Tarvittavat materiaalit

Monisteet Arahmattin tarinasta, yksi jokaiselle luokan 
tai ryhmän oppilaalle tilanteen mukaan.

Kääntötaulu tai liitutaulu, jolle voi kirjoittaa ideoita, 
avainsanoja ja teemoja luokkakeskustelun aikana. 

Internetiin yhdistetty tietokone ja projektori videoiden 
ja muiden opetuspakettiin liittyvien verkkomateriaalien 
katselua varten.

Tätä esimerkkitapausta voi käsitellä koko luokan 
kesken tai pienemmissä ryhmissä.
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TEHTÄVÄLEHTINEN: YLÄLUOKAT JA TOINEN ASTE 
ARAHMATTIN TARINA

OHJEET
1) Tulosta Arahmattin tarina jokaiselle luokan/ryhmän 

oppilaalle.

2) Pyydä oppilaita lukemaan tarkasti Arahmattin 
tarina sekä Malin tilanteeseen liittyvät tiedot. 
Halutessaan he voivat tehdä myös muistiinpanoja.

3) Anna luokan/ryhmän keskustella 
esimerkkitapauksen lopussa olevista kysymyksistä. 
Lehtisen lopussa on mallivastaukset kysymyksiin 
sekä linkki- ja videoehdotuksia.

4) Pyydä ryhmää keskustelemaan seuraavista 
aiheista: Kuvittele, että työskentelet EU:ssa ja 
sinun on pohdittava tapoja auttaa ihmisiä, jotka 
ovat paenneet kodeistaan. Millaisen tuen asettaisit 
etusijalle?

5) Aseta oppilaiden/ryhmän eteen kartta tai 
karttapallo. Selvittäkää, mistä Arahmatt on kotoisin, 
ja pyydä oppilaita etsimään Burkina Faso kartalta. 

6) Pyydä yhtä oppilasta tai ryhmää esittelemään 
esimerkkitapaus muulle luokalle ja kertomaan 
myös, mitä he oppivat siitä ja millaisen 
pakolaistuen he asettaisivat etusijalle. 
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Minun nimeni on Arahmatt, ja olen kymmenen vuotta 
vanha. Perheeni on kotoisin Malista. Lähdimme maasta 
konfliktia pakoon vuonna 2012. Saavuimme Burkina 
Fasoon, kun olin vasta neljävuotias. Osallistuin lapsille 
suunnattuun toimintaan pakolaisleirillä vuoteen 2014 
asti. Kun täytin seitsemän vuonna 2015, isäni ilmoitti 
minut ala-asteen ensimmäiselle Cours Préparatoire 
(CPI) -luokalle.

Maaliskuuhun 2020 asti asuin leirillä isäni, äitini ja 
kolmen sisarukseni kanssa. Leirillä käytössämme 
oli monenlaisia sosiaalipalveluja. Kun joku meistä 
sairastui, menimme terveysasemalle ja saimme 
ilmaista hoitoa EU:n ja UNHCR:n tuella. Saimme 
myös ilmaiseksi juomavettä UNHCR:n rakentamista 
porakaivoista, jotka toimivat aurinkoenergiapumpuilla. 
Lisäksi saimme ruokaa ruokajakelusta. Vanhempani 
rakensivat asumuksen EU:n, UNHCR:n ja sen 
kumppanien toimittamista materiaaleista. 

Isäni kasvattaa lampaita ja vuohia. Hänellä on 
kymmenen eläintä. Äidilläni on pienyritys, jotta hän voi 
auttaa isääni elättämään perheemme. Tänä vuonna 

isäni sai taloudellista apua ruuan ostamiseen karjalle 
ja naapuruston eläinlääkäri kävi hoitamassa sairaita 
eläimiämme ilmaiseksi. Kun eläimet ovat terveitä 
ja hyvin ravittuja, ne tuottavat enemmän ruokaa 
perheelle ja lisääntyvät, ja voimme myös myydä niitä.

Vuonna 2012 Pohjois-Malissa syttyi konflikti. 
Hyökkäykset kyliin, pelko loukkaantumisesta tai 
kuolemisesta, pakkovärväykset ja raiskaukset 
pakottivat tuhannet malilaiset pakenemaan 
naapurimaihin, kuten Burkina Fasoon, Nigeriin ja 
Mauritaniaan.

Pakolaiset löysivät turvapaikan pakolaisleireistä 
tai yhteisöistä kaupungeissa ja kylissä. Lukuisat 
aseelliset ryhmät jatkavat edelleen toimintaansa 
Pohjois-Malissa, ja konflikti on levinnyt myös 
muualle Maliin sekä Burkina Fason ja Nigerin raja-
alueille. Monet malilaiset pakolaiset pelkäävät 
edelleen turvattomuutta turvapaikkamaissaan. Malin 
naapurimaissa asuu tällä hetkellä yli 45 000 malilaista 
pakolaista.
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TEHTÄVÄLEHTINEN: YLÄLUOKAT JA TOINEN ASTE 
LUOKKAKESKUSTELU

TEEMAT
1) Mitä vaikeuksia pakolaiset voivat kohdata 

jatkaessaan opintojaan? (Opetuskieli, opinto-
ohjelmien erot lähtömaan ja turvapaikkamaan 
välillä, tietojen menettäminen...)

2) Kun katsot Arahmattin kuvaa ja luet hänen 
kertomuksensa, mitä eroja huomaat pakolaisten 
majoituksessa omassa maassasi ja muissa 
turvapaikkamaissa? (Leirit tai majoitus 
kantaväestön parissa, teltat tai asunnot)

3) Mitkä muut peruspalvelut ovat tärkeitä Arahmattille 
ja hänen perheelleen? (Terveys, vedensaanti 
– monissa Burkina Fason kaltaisissa maissa 
ei ole helppoa saada juoksevaa vettä kotiin ja 
perheet noutavat veden porakaivoista – tuki 
ansaintakeinojen löytämiseksi: karjanhoito ja 
pienyritykset Arahmattin vanhempien tapauksessa.)

4) Useimmat pakolaiset pakenevat lähtömaansa 
naapurimaahan, ja niin myös Arahmatt ja hänen 
perheensä tekivät. Miksi uskot toisten pyrkivän 
kauemmas? (Vaikeat elinolosuhteet lähtömaan 
lähellä olevilla leireillä, hyvin rajallinen avun määrä 
ja hyvin rajalliset mahdollisuudet integroitua 
taloudellisesti, turvattomuus – katso Arahmattin 
esimerkki.)
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TEHTÄVÄLEHTINEN: YLÄLUOKAT JA TOINEN ASTE 
VASTAUKSIA JA TIETOA

Näytä seuraavat tiedot luokalle projektorilla. Avaa lisäresurssit napsauttamalla linkkejä.

Katsokaa Omarin videotarina – mitä haasteita hän kohtasi ennen koulun aloittamista?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Katsokaa animaatio Minne pakolaiset menevät? https://www.youtube.com/watch?v=fBAb5CKHOs4 

Huomautus: Jos käytössäsi ei ole internetyhteyttä tai projektoria, tulosta muita tietoja UNHCR:n koulutussivuilta 
ja kokoa niistä pieni kansio oppilaillesi.

https://youtu.be/iKM1GKfm7ec
https://www.youtube.com/watch?v=fBAb5CKHOs4
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html

