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Tämän opetuslehtisen avulla voit opettaa oppilaille 
nuorten kokemuksista kriisissä olevissa maissa, kuten 
Libyassa.

Oppitunti sopii 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille 
oppilaille, ja sen voi opettaa minkä tahansa aiheeseen 
liittyvän oppiaineen osana.

Oppimistavoitteet

1) Ymmärtää, miksi on tärkeää tukea haavoittuvassa 
asemassa olevia nuoria kriisissä olevissa maissa.

2) Ymmärtää, ketkä tukevat nuoria näissä maissa ja 
millä tavalla.

Kesto

20–30 minuuttia.

Tarvittavat materiaalit

Monisteet Wanesin tarinasta: yksi jokaiselle oppilaalle 
(tai projektille).

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

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

Tätä esimerkkitapausta voi käsitellä koko luokan 
kesken tai pienemmissä ryhmissä. 
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OHJEET
1) Tulosta Wanesin tarina jokaiselle luokan/ryhmän 

oppilaalle.

2) Pyydä oppilaita lukemaan Wanesin tarina ja 
tekemään halutessaan 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) Tuo kartta tai karttapallo luokan eteen ja kysy 
oppilailta, mistä Wanes on kotoisin. Pyydä heitä 
sitten etsimään Libya kartalta. Kysy Libyan 
pääkaupunkia. Merkitse sijainti kartalle tai 
karttapalloon nuppineulalla.

6) Keskustele ryhmän kanssa käyttäen sivulla 4 
olevia kysymyksiä. Kirjoita oppilaiden ehdottamat 
vastaukset kääntötaululle tai liitutaululle.

7) 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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Wanes Alghaly on 17-vuotias yrittäjä, joka 
asuu kauniissa Zuwaran kaupungissa Libyassa. 
Kunnianhimoinen nuori mies aloitti ensimmäisen 
yrityksensä 15-vuotiaana lukiolaisena. 

Yritys myi DVD- ja CD-levyjä sekä 
tietokoneohjelmistoja, minkä lisäksi Wanes korjasi 
rikkoutuneita tietokoneita ja matkapuhelimia sekä 
latasi niihin ohjelmistoja ja alusti niitä. 

Wanes ei hyvistä pyrkimyksistään ja nuoruuden 
innostaan huolimatta kuitenkaan menestynyt 
odottamallaan tavalla, ja muutaman kuukauden 
kuluttua hänen oli suljettava liikkeensä asiakkaiden 
puutteen takia.

Wanes on nyt 17-vuotias, käy edelleen lukiota ja 
on päättänyt, että ensimmäinen epäonnistunut 
yrityskokeilu ei estä häntä tavoittelemasta ja 
saavuttamasta unelmiaan. Menestyksen palo sai hänet  
ilmoittautumaan Unicefin yrittäjäkoulutukseen, jotta 
hän voisi oppia lisää liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä. 

”Koulutuksen ansiosta ymmärsin, miksi 
ensimmäinen yritykseni ei menestynyt”
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Koulutus oli osa Euroopan unionin rahoittamaa ja 
Unicefin toteuttamaa hanketta, ja se järjestettiin 
Tripolissa. Expertise Francen järjestämä koulutus 
osoittautui Wanesille mullistavaksi kokemukseksi. 

Hän oppi muun muassa esittelemään projektin 
rahoittajille, kirjoittamaan liiketoimintasuunnitelman, 
laatimaan budjetin ja tutkimaan markkinoita ennen 
projektin aloittamista. 

Hän ymmärsi merkittävimmän syyn liiketoimintansa 
epäonnistumiselle: hänen yrityksensä toimi alueella, 
jossa oli vain vähän auto- ja jalankulkijaliikennettä. 

Toinen tekijä, joka vaikutti asiakkaiden vähyyteen, oli 
Wanesin ja hänen ystäviensä tapa istuskella liikkeen 
ovella. Tämä karkotti mahdolliset asiakkaat, joista ei 
tuntunut mukavalta kävellä joukon ohi liikkeeseen. 
Unicefin tukeman koulutuksen aikana Wanes sai 
myös tutustua ihmisiin eri puolilta maata – se oli 
ensimmäinen kerta, kun hän tapasi ihmisiä Sabhasta 
Libyan eteläosasta. 



Funded by the European Union

Työpaja oli osa hanketta, joka on rahoitettu EU:n 
Afrikka-hätärahaston Pohjois-Afrikan osiosta. EU 
rahoittaa Libyassa monenlaista tukitoimintaa 
haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja nuorille. 
Toiminnasta hyötyvät sekä libyalaiset lapset että 
pakolais- ja muuttajalapset.

Osa osallistujista kävi iltaisin kaupungilla katsomassa 
jalkapalloa kahviloissa, ja Wanes sai näistä 
illanvietoista uusia ystäviä.

Saatuaan uutta tietoa Wanes on päättänyt välttää 
samojen virheiden toistamisen, ja hän on nyt 
valmis kokeilemaan uutta projektia. Hän aikoo 
myös hyödyntää koulutuksen aikana solmimiaan 
ystävyyssuhteita. 

Haastattelun aikana Wanes sanoi: 

”Ryhmän nuorimpana jäsenenä voin sanoa, 
että koulutus oli minulle erittäin hyödyllinen. 
En tiennyt, että oli niin paljon mahdollisuuksia 
aloittaa liiketoiminta. Kouluttajat ja 
koko ryhmä olivat erittäin kannustavia. 
Haluaisin kiittää EU:ta ja Unicefia sekä 
tiimiä, joka isännöi meitä. Haluan myös 
lähettää erityiskiitokset kouluttajille 
Shaddalle ja Lubnalle, jotka tukivat minua 
koko ainutlaatuisen kokemuksen ajan.”
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Ehdotuksia kysymyksistä, joilla opettajat voivat johdatella oppilaita keskustelemaan tarinasta: 

1) Mitä tiedät Libyan tilanteesta? Tuleeko Wanes rauhallisesta maasta?

2) Mitä tietoa Wanes sai Euroopan unionin rahoittamasta Unicefin yrittäjäkoulutuksesta?

3) Miksi on tärkeää luoda tällaisia koulutus- ja työmahdollisuuksia kriisissä olevien maiden nuorille?

4) Tunnetko yhtään yrittäjää kotimaastasi? Millaisen yrityksen he ovat perustaneet, ja mikä on auttanut heitä 
menestymään?

5) Kuvittele, että perustaisit oman yrityksen. Mikä yritys se olisi? Olisiko sinulla tarvittavat tiedot, jotta yrityksesi 
voisi menestyä? Mitä taitoja haluaisit kehittää? Keskustele luokkakaveriesi kanssa.

Keskustelkaa suullisesti seuraavista vastauksista. Avaa lisäresurssit napsauttamalla linkkejä.
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VASTAUKSET

1) Libyan sisällissota leimahti uudelleen vuonna 2014, ja sota jatkuu yhä. Maan turvallisuustilanne ja 
humanitaarinen tilanne on vaikea sekä libyalaisille että tuhansille muuttajille ja pakolaisille, jotka ovat jumissa 
maassa. Euroopan unioni jatkaa rauhanneuvottelujen tukemista, jotta konflikti saataisiin päätökseen. Konfliktilla 
on ollut raskaat seuraukset Libyan siviiliväestölle. Wanesin koulutus järjestettiin maan pääkaupungissa 
Tripolissa, jonka ympäristössä tapahtuvat jatkuvat yhteenotot ovat pakottaneet yli 149 000 ihmistä jättämään 
kotinsa (tammikuun 2020 jälkeen). Ne ovat johtaneet myös moniin siviiliuhreihin ja omaisuusvahinkoihin, mikä 
on vaikuttanut maan talouteen. Euroopan unioni auttaa yhdessä Unicefin ja muiden kumppaniensa kanssa 
Libyan nuoria ja haavoittuvassa asemassa olevia muuttajia ja pakolaisia kestämään näitä vaikeita aikoja, jotta 
he olisivat valmiita tulevaisuuteen maan olojen jälleen vakauduttua.

2) Katso tekstistä: ”Hän oppi muun muassa esittelemään projektin rahoittajille, kirjoittamaan 
liiketoimintasuunnitelman, laatimaan budjetin ja tutkimaan markkinoita ennen projektin aloittamista. Hän 
ymmärsi merkittävimmän syyn liiketoimintansa epäonnistumiselle: hänen yrityksensä toimi alueella, jossa oli 
vain vähän auto- ja jalankulkijaliikennettä.”

3) Kirjoita ideat liitutaululle.

4) Kirjoita ideat liitutaululle.

5) Olemme hyvin onnekkaita, koska saamme asua näin rauhallisella mantereella. Kriisissä olevissa maissa asuvat 
ihmiset tarvitsevat tukea valmistautuakseen tulevaisuutta varten. He tarvitsevat toivoa ja hyödyllisiä taitoja 
kotimaansa jälleenrakentamista varten.

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

Huomautus: Jos käytössäsi ei ole internetyhteyttä tai projektoria, tulosta muita tietoja EU:n Afrikka-hätärahaston 
verkkosivuilta ja EU:n Oppisoppi-sivuilta ja kokoa niistä pieni kansio oppilaillesi.
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