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TÖÖLEHT: PÕHIKOOLI II ASTMEST KUNI KESKKOOLI LÕPUNI 
BAKHITA LUGU

Kasutage seda õppelehte, et tutvustada õpilastele 
põgenike kogemusi.

Õppetund sobib 12-aastastele ja vanematele lastele 
ning seda saab kasutada kõikides ainetes, mille jaoks 
see võib olla asjakohane.

Õppe-eesmärgid

1) Mõista, miks lapsed ja nende perekonnad kodust 
põgenevad ja milliste probleemidega nad võivad 
silmitsi seista, sh haridustee jätkamine ja 
juurdepääs toidule.

2) Mõista, kes annab lastele abi ja kuidas.

Kestus

20–30 minutit.

Vajalikud materjalid

Igale õpilasele üks Bakhita loo väljatrükk.

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

Internetiühendusega arvuti ja projektor/nutitahvel, 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 Bakhita lugu ja Lõuna-Sudaani kohta käiv 

teave välja ja veenduge, et igal klassi õpilasel/rühmal 
on üks eksemplar.

2) Paluge õpilastel lugeda Bakhita lugu ja teavet 
olukorra kohta Lõuna-Sudaanis. Soovi korral võivad 
nad teha märkmeid.

3) Laske klassil/rühmal arutada juhtumiuuringu lõpus 
esitatud küsimusi. Dokumendis on esitatud võimalikud 
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 Bakhita pärit, ja paluge õpilastel leida kaardilt 
Lõuna-Sudaan. 

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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„Kui koolis ei antud süüa, ei läinud mul eriti hästi. Ma 
olin klassis 30. kohal. Nüüd, kus toit on olemas, olen 
10. või 9. või isegi paremal kohal,“ räägib Bakhita 
Immanuel. 

Ta on 16-aastane ja elab perega Lõuna-Sudaanis 
Wau linnas asuva katedraali tagaaias. Kui konflikt 
2016. aastal taas puhkes, pidi terve pere põgenema. 
Perekond elab praegu ajutises puitkarkassile ehitatud 
majas, mis koosneb raudlehtedest, presendist ja 
raskest veekindlast riidest. 

Ta ärkab igal hommikul oma voodis – puidust raamil, 
mille madrats on punutud plastnöörist. Mõnel päeval 
läheb Bakhita enne Wau tütarlaste algkooli minemist 
majast väljaspool asuvasse kööki, et teha teed ja süüa 
mandazi’sid ehk väikeseid saiakesi, mis sarnanevad 
sõõrikutega, millel pole keskel auku. Mõnel hommikul 
ei ole teed ega mandazi’sid, sest perekond ei saa seda 

endale lubada. Nad jätsid põgenedes kõik maha ja neil 
on raske ots-otsaga kokku tulla.

 Lõuna-Sudaan on maailma noorim riik, mis iseseisvus 
2011. aastal. Vaid kaks aastat hiljem puhkes 
kodusõda, mille tagajärjel tekkis rohkem kui neli 
miljonit põgenikku. Pooled põgenesid naaberriikidesse, 
samas kui teised asustati ümber Lõuna-Sudaani, 
nagu ka Bakhita pere. 2018. aastal allkirjastasid 
konflikti osalised rahulepingu, mis avas tee poliitiliseks 
üleminekuks ja pikaajaliseks rahuks. Sellegipoolest 
pole paljud inimesed ikka veel koju naasnud ning 2,2 
miljonit Lõuna-Sudaani elanikku elavad pagulastena 
Sudaanis, Etioopias, Ugandas, Keenias ja Kongo 
Demokraatlikus Vabariigis. Lisaks on Lõuna-Sudaanis 
endiselt 1,6 miljonit riigisisest põgenikku. Konflikt 
on muutnud kolmandiku Lõuna-Sudaani koolidest 
kasutuskõlbmatuks. Need on kahjustunud, hävitatud, 
neid kasutatakse kasarmuna või varjualusena. 2,8 
miljonit last ehk 70% kooliealistest lastest ei saa 
koolis käia.

„Kui toitu pole, tunned end väsinuna ja 
kui kooli jõuad, ei huvita õppimine sind 
üldse, sa lihtsalt tunned, et tahad klassist 
välja saada või et õpetaja peaks klassist 
lahkuma ja laskma sul niisama istuda.“

Bakhita käib 8. klassis ehk tal on käimas viimane 
õppeaasta enne keskkooli suundumist. Ta valiti ka 
õpilasombudsmaniks, mille üle ta on uhke ja mis 
kajastab tema häid õpitulemusi. 
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Euroopa Liit toetab koostöös UNICEFiga kooli õpikute, 
sülearvutite, sulepeade ja seljakottidega. Õpetajaid 
toetatakse ka õppematerjalide ja koolitustega. Kui 
aga EL ja UNICEF mõistsid, et sellest ei piisa, sest 
lapsed ei saa klassis nälja tõttu keskenduda, lõid 
nad käed Maailma Toiduprogrammiga, et käivitada 
koolitoiduprogramm, ning õpilased saavad nüüd iga 
päev lõunaks sooja toitu.

„Täna on lõunaks oad ja teravili sorgo,“ räägib Rosetta 
Joseph Anthony. Ta on üks kokkadest, kes valmistab 
iga päev lastele lõunat. „Esiteks tuleb oad puhastada, 
seejärel keedame neid mõnda aega tulel, enne kui 
lisame sorgo, soola ja õli. Seejärel keedame seda 
tasasel tulel, kuni see on valmis.“

„See annab mulle energiat, et klassis keskenduda. Kui 
õpetaja õpetab, siis ma mõistan tema juhiseid ja nüüd 
ma näen, kuidas mu tulemused paranevad,“ räägib 
Bakhita.

Bakhita koos klassikaaslasega koolis söömas.  
Foto: UNICEFi Lõuna-Sudaani esindus / Gonzalez Farran

Bakhita ja tema ema Waus asuvas ajutises kodus toitu valmistamas. 
Foto: UNICEFi Lõuna-Sudaani esindus / Gonzalez Farran

Rosetta lahtise tule kohal suurtes pottides ube ja sorgot keetmas. 
Foto: UNICEFi Lõuna-Sudaani esindus / Gonzalez Farran
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Et koolitoit oleks mitmekesisem ja lapsed õpiksid 
tundma õige toitumise tähtsust, lisati programmi 
raames tunniplaani ka aiandus. Koolil on oma aed, 
kus õpilased kasvatavad köögivilju. Lisaks sellele, et 
okra (köögivili), tomatid ja baklažaanid jõuavad sealt 
lõunalauale, saavad lapsed oma oskused koju kaasa 
võtta, et parandada oma pere toiduolukorda.

„Ma tahan saada arstiks, et aidata oma nooremaid 
vendi ja õdesid, kes alles kasvavad,“ ütleb Bakhita 
lõpetuseks.
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Lõuna-Sudaanist 

Pärast aastakümneid kestnud sõda, et saada 
Sudaanist sõltumatuks, saavutas Lõuna-Sudaan 9. 
juulil 2011 iseseisvuse. 

See teeb Lõuna-Sudaanist maailma noorima riigi. 
Lõuna-Sudaan on tohutu, peaaegu sama suur kui 
Prantsusmaa, kuid seal elab vaid 12 miljonit inimest. 

Suurim linn on pealinn Juba, kuid üle 80% 
elanikkonnast elab maapiirkondades. Lõuna-
Sudaani elanikkond on noor. 70% elanikkonnast on 
30-aastased või nooremad. 54% on nooremad kui 
18-aastased. 

Riik on sisemaal, mis tähendab, et rannikujoone 
asemel asub seal palju jõgesid, sealhulgas kuulus 
Niiluse jõgi. 

Lõuna-Sudaanis on palju hõime ja inimesed räägivad 
rohkem kui 60 keelt. Vaid kaks aastat pärast riigi 
iseseisvumist algas kodusõda ja üle 4 miljoni inimese 
pidi kodust põgenema. 

Neist osa elab pagulastena naaberriikides; teised 
elavad Lõuna-Sudaanis ajutistes kodudes – nagu ka 
Bakhita. 

Lõuna-Sudaanis on kõrge vaesuse määr, suur toiduga 
kindlustamatus ja vähene ligipääs põhiteenustele, 
nagu puhas vesi, tervishoid ja haridus, olgugi et riik on 
rikas loodusvarade poolest, nt nafta ja mineraalid, ning 
selle pinnas on viljakas
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KÜSIMUSED:
1) Millised on tagajärjed, kui lapsed ei käi koolis ja neil 

puudub juurdepääs haridusele? 

2) Mida lapsed kooliskäimise asemel teevad? 

3) Mõtle, mis võib takistada konfliktipiirkonnas elavaid 
lapsi koolis käimast.

4) Kuidas on seotud õige toitumine ja haridus?

5) Mida sa arvad abist, mida Euroopa Liit ja UNICEF 
selle projekti raames lastele ja peredel osutavad? 
Kas sul on muid mõtteid, kuidas toetada 
konfliktipiirkondades elavaid lapsi?

Lisamaterjal:
• Bakhita loo video 

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

• Video konfliktipiirkonnast pärit teise tüdruku kohta, 
kelle haridustee on katkenud (https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Lisateave Euroopa Liidu töö kohta Lõuna-Sudaanis 
(https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/horn-
africa/south-sudan_en)

• Lisateavet Lõuna-Sudaani laste kohta leiate 
aadressilt: www.unicef.org/southsudan

• Lisateavet põgenike kohta Lõuna-Sudaanis ja selle 
naabruses leiate aadressilt: https://www.unhcr.org/
south-sudan.html
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1) Millised on tagajärjed, kui lapsed ei käi 
koolis ja neil puudub juurdepääs haridusele? 
Võimalikud vastused: tulevaste töövõimaluste 
puudumine, suurem haavatavus vägivalla suhtes 
(tegevusetud noored), sealhulgas kokkupuude 
äärmuslaste või vägivaldsete rühmadega, oht 
langeda lapstööjõu kasutamise või lapsabielu 
ohvriks, suurem kokkupuude soopõhise vägivallaga, 
halvenenud tervis ja heaolu (lugemis- või 
kirjaoskuse puudumine, teadmiste puudumine 
õiguste kohta), sotsiaalvõrgustiku puudumine 
(sõbrad).

2) Mida lapsed kooliskäimise asemel teevad? 
Võimalikud vastused: majapidamistööd, 
tegevusetus, uimastitega tegelemine, jõukudega 
liitumine, lapstööjõud.

3) Mõtle, mis võib takistada konfliktipiirkonnas 
elavaid lapsi koolis käimast. Võimalikud 

vastused: rahalised vahendid, koolini on 
sõjategevuse tõttu raske jõuda, vanemate initsiatiivi 
puudumine, vanemad vajavad kodus abi (nt 
majapidamis- või põllutöödega), tüdrukuid ei panda 
kooli kultuuriliste tavade tõttu; lapsi sunnitakse 
liituma relvastatud rühmitustega.

4) Kuidas on seotud õige toitumine ja haridus? 
Võimalik vastus: keskendumisvõime, parem 
keskendumine, vähem muresid.

5) Mida sa arvad abist, mida Euroopa Liit ja 
UNICEF selle projekti raames lastele ja 
peredel osutavad? Kas sul on muid mõtteid, 
kuidas toetada konfliktipiirkondades elavaid 
lapsi? Võimalik vastus: konfliktipiirkondades 
elavaid lapsi saab toetada muu hulgas haridus-, 
vee- ja hügieeniprogrammide, toidu ning pagulaste, 
tüdrukute ja vähemuste kaasamist edendavate 
programmide kaudu.
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