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OPGAVEARK: SEKUNDÆRT 
BAKHITAS HISTORIE

Brug dette undervisningsark til at lære eleverne om, 
hvad fordrevne folk gennemgår.

Denne lektion er egnet til børn fra 12 år og kan bruges 
i forbindelse med et hvilket som helst fag, som den 
måtte være relevant for.

Læringsmål

1) At forstå, hvorfor børn og deres familier flygter 
fra deres hjem, og hvilke udfordringer de møder, 
herunder problemer med at fortsætte deres 
uddannelse og med adgang til fødevarer.

2) At forstå, hvem der yder hjælp til børn, og hvordan.

Varighed

20-30 minutter.

Nødvendige materialer

Udskrifter af Bakhitas historie, et eksemplar til hver 
elev.

En flipovertavle eller almindelig tavle til nedskrivning 
af idéer og temaer under diskussionen i klassen.

En computer med projektor/smartboard med 
internetforbindelse til at se videoer og andet 
onlinemateriale, der er knyttet til uddannelsespakken.

Bemærk, at du kan bruge dette casestudie til en 
klassesession eller i en mindre gruppe
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VEJLEDNING
1) Udskriv Bakhitas historie og oplysningerne om 

Sydsudan og sørg for, at alle elever i klassen/gruppen 
har ét eksemplar hver.

2) Bed eleverne om at læse Bakhitas historie samt 
oplysningerne om situationen Sydsudan. De kan tage 
notater, hvis de har lyst.

3) Lad klassen/gruppen diskutere spørgsmålene til 
sidst i dette casestudie. Der er forslag til svar på 
spørgsmålene i dette dokument og forslag til links og 
videoer, som der kan kigges på.

4) Bed gruppen om at drøfte følgende: Forestil dig, at du 
arbejder for EU, og at du skal overveje, hvordan man 
kan støtte mennesker, der er flygtet fra deres hjem. 
Hvilken form for støtte ville du prioritere højest?

5) Placer et kort eller en globus foran eleverne/gruppen. 
Find ud af, hvor Bakhita kommer fra, og bed eleverne 
om at finde Sydsudan på kortet. 

6) Bed en enkelt person eller gruppen om at præsentere 
casestudiet for resten af klassen, herunder hvad 
de lærte af den, og hvad de synes er vigtigst for 
mennesker, der er på flugt.
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“Da der ikke var nogen måltider på skolen, klarede jeg 
mig ikke særlig godt. Jeg var nr. 30 i klassen. Nu hvor 
der er mad, er jeg nr. 10, nr. 9 eller endnu bedre,” siger 
Bakhita Immanuel. 

Hun er 16 år og bor i baghaven til en katedral i Wau 
i Sydsudan sammen med sin familie. Da konflikten 
blussede op igen i 2016, måtte hele familien flygte. 
Familien bor nu i en midlertidig bolig bestående af 
jernplader og presenninger, der er et tungt vandtæt 
materiale, oven på træskelettet. 

Hver morgen vågner hun i sin seng — en træramme 
med vævede plastreb som madras. Nogle dage før 
Bakhita spadserer til Wau til en grundskole for piger, 
går hun i køkkenet, som ligger uden for huset, for at 
lave te og spise mandazi, som er et lille stykke brød, 
der ligner en doughnut, men uden hullet i midten. 
Nogle morgener er der hverken te eller mandazi, da 

familien ikke har råd til det. De efterlod alt, da de 
flygtede, og kæmper for at klare dagen og vejen.

Sydsudan er det nyeste land i verden og opnåede 
uafhængighed i 2011. Kun to år senere udbrød 
der en borgerkrig, som fordrev over fire millioner 
mennesker. Halvdelen flygtede til nabolandene, mens 
resten blev fordrevet i selve Sydsudan — ligesom 
Bakhitas familie. I 2018 undertegnede konfliktens 
parter en fredsaftale, der banede vej for en politisk 
overgangsproces og langvarig fred. Alligevel er der 
mange, som stadig ikke er vendt hjem. Der er 2,2 
millioner sydsudanesiske flygtninge i Sudan, Etiopien, 
Uganda, Kenya og Den Demokratiske Republik Congo 
(DRC). Yderligere 1,6 millioner mennesker er fortsat 
fordrevet i Sydsudan. Konflikten har gjort en tredjedel 
af skolerne i Sydsudan ubrugelige. De er beskadigede 
eller ødelagt eller anvendes som kaserner eller til 
husly. 2,8 millioner børn går ikke i skole, hvilket er over 
70 % af alle børn i skolealderen.

“Når der ikke er mad, føler man sig træt, 
og når man når frem til skolen, har man 
ingen interesse i at lære, man føler sig bare 
ivrig for at komme ud af klasseværelset, 
eller at læreren forlader klasseværelset 
og ikke giver dig noget at lave.”

Bakhita er på primærniveau 8, hvilket betyder, at hun 
er på sidste år, inden hun kommer op på seniorniveau. 
Hun blev også valgt som ombudsmand for eleverne, 
en titel, som hun er stolt af, og som afspejler hendes 
gode resultater i skolen. 
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Den Europæiske Union (EU) støtter i partnerskab 
med UNICEF skolen med lærebøger, notesbøger, 
skriveredskaber og rygsække. Lærerne støttes 
også med undervisningsmateriale og oplæring. 
Men da EU og UNICEF indså, at dette ikke var nok, 
fordi børnene ikke kunne koncentrere sig i timen, 
fordi de var sultne, indgik de partnerskaber med 
Verdensfødevareprogrammet (WFP) om at iværksætte 
et madprogram til skolerne, hvor eleverne hver dag får 
et varmt måltid til frokost.

“Dagens frokost er bønner og sorghum, der er en 

kornsort,” siger Rosetta Joseph Anthony. Hun er en af 
de kokke, der dagligt laver frokost til børnene. “Først 
skal vi rense bønnerne, hvorefter vi koger dem over 
ilden i et stykke tid, før vi tilføjer sorghum, salt og olie. 
Så lader vi det småkoge, til det er klar.”

“Det giver mig energi til at koncentrere mig i 
klasseværelset. Når læreren underviser, forstår jeg 
hans instrukser, og nu kan jeg se, at mine resultater 
bliver bedre,” siger Bakhita.

Bakhita spiser mad i skolen med en af sine klassekammerater. 
Foto: UNICEF South Sudan/Gonzalez Farran

Bakhita og hendes mor, der tilbereder mad uden for deres 
midlertidige bolig i Wau. Foto: UNICEF South Sudan/Gonzalez Farran

Rosetta tilbereder bønner og sorghum i store gryder over åben ild. 
Foto: UNICEF South Sudan/ Gonzalez Farran
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For at sikre, at skolemåltiderne er mere 
forskelligartede, og for at lære børn vigtigheden af 
god ernæring blev der med dette program også sat 
havedyrkning på skemaet. Skolen har sin egen have, 
hvor eleverne dyrker grøntsager. Okra (grøntsager), 
tomater og auberginer ender ikke blot med at indgå 
i frokosten, men eleverne kan også bruge deres 
nyindlærte færdigheder derhjemme og forbedre deres 
families fødevaresituation.

“Jeg vil gerne blive læge, så jeg kan hjælpe mine yngre 
brødre og søstre, som stadig er i voksealderen,” slutter 
Bakhita.
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Om Sydsudan: 

Sydsudan fik sin uafhængighed den 9. juli 2011 efter 
flere årtiers kamp for uafhængighed fra Sudan. 

Det gør Sydsudan til verdens nyeste land. Sydsudan 
er enormt, faktisk næsten så stort som Frankrig, men 
med kun 12 millioner indbyggere. 

Den største by er hovedstaden Juba, men over 80 % af 
befolkningen bor i landdistrikter. 

Sydsudan har en ung befolkning. 70 % af befolkningen 
er 30 år eller yngre. 54 % er under 18 år. 

Landet er en indlandsstat, dvs. det har ikke nogen 
kystlinje, men der er mange floder, herunder den 
berømte Nilen. 

Sydsudan har mange stammer, og befolkningen taler 
over 60 forskellige sprog. 

Blot to år efter, at landet fik sin uafhængighed, udbrød 
der borgerkrig, og over 4 millioner mennesker måtte 
flygte fra deres hjem. 

Nogle lever som flygtninge i nabolandene. Andre bor i 
midlertidige boliger i Sydsudan — ligesom Bakhita. 

Sydsudan har et højt fattigdomsniveau og kæmper 
med stor fødevareusikkerhed og manglende adgang 
til grundlæggende tjenester som f.eks. rent vand, 
sundhedspleje og uddannelse — selv om landet er rigt 
på naturressourcer såsom olie og mineraler og har en 
frugtbar jord.
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SPØRGSMÅL:
1) Hvilke konsekvenser har det, at børn ikke går i skole 

og ikke har adgang til en uddannelse? 

2) Hvad laver børn i stedet for at gå i skole? 

3) Hvilke årsager kan ligge til grund for, at børn ikke 
går i skole i et konfliktområde?

4) Hvad er forbindelsen mellem god ernæring og 
uddannelse?

5) Hvad synes du om den støtte, som Den Europæiske 
Union og UNICEF yder til børn og familier i dette 
projekt? Har du andre idéer til, hvordan der kan 
ydes støtte til børn i konfliktområder?

Supplerende materiale:
• Video af Bakhitas historie   

https://www.youtube.com/watch?v=8IBNSClOhOA

• Video af en anden pige, der befinder sig i et 
konfliktområde, og hvis uddannelse er blevet 
afbrudt (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-
204043?lg=EN)

• Flere oplysninger om Den Europæiske Unions arbejde 
i Sydsudan (https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/
region/horn-africa/south-sudan_en)

• Flere oplysninger om børn i Sydsudan:  
www.unicef.org/southsudan

• Flere oplysninger om fordrevne personer i og 
omkring Sydsudan: https://www.unhcr.org/south-
sudan.html
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ANSWER SHEET

1) Hvilke konsekvenser har det, at børn ikke går 
i skole og ikke har adgang til en uddannelse? 
Mulige svar: mangel på fremtidige jobmuligheder, 
større sårbarhed over for vold (unge uden noget at 
lave), herunder eksponering for ekstremistiske eller 
voldelige grupper, eventuelt udsat for børnearbejde 
eller børneægteskaber, øget eksponering for 
kønsbaseret vold, nedsat sundhed og trivsel 
(manglende læse- eller skrivefærdigheder, 
manglende viden om rettigheder), mangel på et 
socialt netværk (venner)

2) Hvad laver børn i stedet for at gå i 
skole? Mulige svar: husligt arbejde, ingenting, 
narkotikamisbrug, involveret i bandeaktivitet, 
børnearbejde.

3) Hvilke årsager kan ligge til grund for, at børn 
ikke går i skole i et konfliktområde? Mulige 
svar: økonomiske midler, skolen er svær at nå 

på grund af konflikt, manglende incitament fra 
forældre, forældrene har brug for hjælp derhjemme 
(f.eks. husligt arbejde eller landbrugsarbejde), piger 
holdes hjemme fra skolen på grund af kulturelle 
traditioner, børn tvinges til at blive en del af 
væbnede grupper.

4) Hvad er forbindelsen mellem god ernæring og 
uddannelse? Mulige svar: evnen til at koncentrere 
sig, bedre koncentration, færre bekymringer

5) Hvad synes du om den støtte, som Den 
Europæiske Union og UNICEF yder til børn 
og familier i dette projekt? Har du andre 
idéer til, hvordan der kan ydes støtte til 
børn i konfliktområder? Mulige svar: Børn 
i konfliktområder kan støttes gennem bl.a. 
uddannelse, vand- og hygiejneprogrammer, 
ernæring, programmer, der fremmer inklusion af 
flygtninge, piger og minoriteter.
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