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DELOVNI LIST: SEKUNDARNI 
ARAHMATTINA ZGODBA

Ta učni list uporabite za poučevanje učencev o 
izkušnjah beguncev in prosilcev za azil.

Ta lekcija je primerna za učence, stare več kot 12 let.

Učni cilji

1) Razumeti razloge, zaradi katerih begunci bežijo iz 
svoje države, in izzive, s katerimi se lahko soočajo, 
ko bežijo v drugo državo, s preučevanjem resnične 
življenjske zgodbe begunke iz Malija.

2) Razumeti, kdo zagotavlja pomoč beguncem in na 
kakšen način.

 

Trajanje

20–30 minut

Potrebna gradiva

Natisnite  eno kopijo Arahmattine zgodbe za vsakega 
učenca v razredu ali skupini, kot je potrebno.

Stojalo z listi ali tabla za zapisovanje zamisli, ključnih 
besed in tem med pogovorom v razredu. 

Računalnik z internetno povezavo in projektor za ogled 
videoposnetkov in drugih spletnih gradiv, povezanih z 
izobraževalnim svežnjem.

Upoštevajte, da lahko uporabite to študijo primera v 
razredu ali manjši skupini.
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NAVODILA
1) Natisnite Arahmattino zgodbo in poskrbite, da vsak 

učenec v razredu/skupina dobi eno kopijo.

2)  Učence prosite, naj skrbno preberejo Arahmattino 
zgodbo in informacije o razmerah v Maliju. Če želijo, 
si lahko delajo zapiske.

3)  Naj se razred/skupina pogovarja o vprašanjih 
na dnu te študije primera. V tem dokumentu so 
predlagani odgovori na vprašanja. Predlagane so 
tudi povezave in videoposnetki, ki naj jih preučijo na 
koncu.

4)  Skupino prosite, naj se pogovarja o naslednjem: 
predstavljajte si, da delate za EU in se morate 
domisliti načinov, kako podpreti ljudi, ki so zapustili 
svoje domove. Kateri vrsti podpore bi dali prednost?

5) Postavite zemljevid ali globus pred učence/skupino. 
Ugotovite, od kod prihaja Arahmatt, in prosite 
učence, naj na zemljevidu poiščejo Burkino Faso. 

6) Prosite posameznika ali skupino, naj študijo primera 
predstavi preostalemu razredu, vključno, kar so se 
naučili iz nje, ter prednostne naloge za ljudi, ki se 
selijo.
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Ime mi je Arahmatt. Stara sem deset let. Moja družina 
je iz Malija. Državo smo zapustili leta 2012 zaradi 
konflikta. V Burkino Faso smo prišli, ko sem imela 
komaj štiri leta. Do leta 2014 sem v begunskem 
taborišču obiskovala prostore, ki so bili posebej urejeni 
za otroke. Ko sem leta 2015 dopolnila sedem let, 
me je oče vpisal v osnovno šolo, in sicer v prvi razred 
programa Cours Préparatoire.

Do marca 2020 sem živela v begunskem taborišču z 
očetom, materjo in tremi sorojenci. V taborišču smo 
imeli dostop do različnih osnovnih socialnih storitev. 
Ko je kdo izmed nas zbolel, smo šli v zdravstveni dom 
begunskega taborišča, kjer smo prejeli brezplačno 
zdravstveno oskrbo ob podpori EU in UNHCR. Imeli smo 
tudi prost dostop do pitne vode zaradi vrtin in sončnih 
črpalnih sistemov, ki jih je namestil UNHCR. Koristi smo 
imeli tudi od razdeljevanja hrane. Moji starši so zgradili 
zavetišče z materiali, ki so jih zagotovili EU, UNHCR in 
njegovi partnerji. 

Moj oče goji ovce in koze. Ima deset živali. Mama ima 

majhno podjetje in tako pomaga očetu skrbeti za našo 
družino. Letos je moj oče prejel finančno pomoč za 
nakup hrane za živino, veterinar iz naše okolice pa je 
naše bolne živali zdravil brezplačno. Če so živali zdrave 
in dobro krmljene, dajejo več hrane za družino, se 
razmnožujejo in se lahko prodajajo.

Leta 2012 je v severnem Maliju izbruhnil konflikt. 
Napadi na številne vasi, strah, da bi bili med konfliktom 
poškodovani ali da bi izgubili življenje, prisilno 
novačenje in posilstva so na tisoče Malijcev prisilili, da 
so pobegnili v sosednje države, kot so Burkina Faso, 
Niger in Mavretanija.

Tam so našli zatočišče v begunskih taboriščih ali pa so 
se naselili v skupnostih v mestih in vaseh. V severnem 
Maliju so še danes aktivne različne oborožene skupine, 
konflikt pa se je razširil na druge regije Malija in na 
obmejni območji z Burkino Faso in Nigrom. Številni 
malijski begunci se še vedno bojijo negotovosti v svojih 
državah azila. Trenutno v sosednjih državah živi več 
kot 45 000 malijskih beguncev.
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POGOVOR V RAZREDU

TEME
1) S kakšnimi težavami se lahko srečujejo begunci 

pri nadaljevanju izobraževanja? (Jezik poučevanja, 
razlike v učnih načrtih med državo izvora in državo 
azila, izguba informacij ...)

2) Če pogledate Arahmattino fotografijo in preberete 
njeno zgodbo, kakšne razlike opazite med 
nastanitvijo beguncev v vaši državi in drugih 
državah azila? (Taborišča v primerjavi z nastanitvijo 
med gostiteljskim prebivalstvom, šotori v primerjavi 
s stanovanji).

3) Katere druge osnovne storitve so pomembne za 
Arahmatt in njeno družino? (Zdravje, dostop do 
vode – v številnih državah, kot je Burkina Faso, ni 
enostavno zagotoviti tekočo vodo na domu, zato 
družine hodijo po vodo iz vrtin – pomoč pri iskanju 
dejavnosti, s katerimi bi zaslužili denar: živinoreja, 
mala podjetja – v primeru Arahmattinih staršev).

4) Večina beguncev zbeži v državo, ki meji na njihovo 
državo izvora, tako kot Arahmatt in njena družina. 
Zakaj se po vašem mnenju nekateri odločijo, 
da gredo še dlje? (Težke življenjske razmere 
v taboriščih blizu države izvora, zelo omejena 
pomoč in možnosti za gospodarsko povezovanje, 
negotovost – glej Arahmattin primer).
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ODGOVORI IN INFORMACIJE

S projektorjem pokažite naslednje informacije v razredu. Kliknite na spodnje povezave, da si ogledate  
ustrezne vire.

Oglejte si Omarjevo video zgodbo – s kakšnimi izzivi se je soočil pred odhodom v šolo?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Oglejte si animacijo Kam gredo begunci – kje je večina beguncev na svetu?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Opomba: Če nimate internetne povezave ali naprave za projekcijo, natisnite druge informacije, ki jih najdete na 
strani UNHCR za izobraževanje, in za svoje učence ustvarite majhno mapo.

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

