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TEHTÄVÄLEHTINEN: YLÄLUOKAT JA TOINEN ASTE 
BAKHITAN TARINA

Tämän opetuslehtisen avulla voit opettaa oppilaille 
sellaisten ihmisten kokemuksista, jotka ovat joutuneet 
siirtymään pois asuinseudultaan.

Oppitunti sopii 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille 
lapsille, ja sen voi opettaa minkä tahansa aiheeseen 
liittyvän oppiaineen osana.

Oppimistavoitteet

1) Ymmärtää, miksi lapset ja heidän perheensä 
pakenevat kodeistaan ja millaisia haasteita he 
saattavat kohdata esimerkiksi koulunkäynnin 
jatkamiseen ja ruoan saantiin liittyen.

2) Ymmärtää, kuka auttaa lapsia ja miten.

 

Kesto

20–30 minuuttia.

Tarvittavat materiaalit

Monisteet Bakhitan tarinasta, yksi jokaiselle oppilaalle.

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 Bakhitan tarina ja tiedot Etelä-Sudanista 

jokaiselle luokan/ryhmän oppilaalle.

2) Pyydä oppilaita lukemaan sekä Bakhitan tarina että 
tiedot Etelä-Sudanin tilanteesta. Halutessaan he 
voivat tehdä myös muistiinpanoja.

3) Anna luokan/ryhmän keskustella esimerkkitapauksen 
lopussa olevista kysymyksistä. Lehtisessä 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 Bakhita on kotoisin, ja pyydä 
oppilaita etsimään Etelä-Sudan 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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”Kun emme saaneet kouluruokaa, en pärjännyt kovin 
hyvin. Olin luokassani 30. paras. Nyt kun saamme 
ruokaa, olen kymmenes, yhdeksäs tai jopa parempi”, 
Bakhita Immanuel kertoo. 

Bakhita on 16-vuotias ja asuu perheensä kanssa 
katedraalin takapihalla Waussa Etelä-Sudanissa. 
Kun maassa leimahti konflikti vuonna 2016, koko 
perheen oli paettava. Perhe elää nyt väliaikaisessa 
asumuksessa, joka on rakennettu puurungon ympärille 
asetelluista rautalevyistä ja sadetta kestävistä 
pressuista. 

Bakhita herää joka aamu puisesta sängystään, 
jossa on muoviköydestä punottu patja. Ennen kuin 
hän lähtee Wau A:n tyttöjen kouluun, hän saattaa 
joinakin päivinä mennä talon ulkopuolella olevaan 
keittiöön juomaan teetä ja syömään mandazia, joka 
on donitsia muistuttava leipänen ilman reikää keskellä. 

Toisina päivinä teetä ja mandazia ei kuitenkaan ole, 
koska perheellä ei ole niihin varaa. He jättivät kaiken 
paetessaan ja pärjäävät nyt vain hädin tuskin.

 Etelä-Sudan on maailman nuorin valtio. Se itsenäistyi 
vuonna 2011. Vain kaksi vuotta myöhemmin 
maassa puhkesi sisällissota, jonka seurauksena neljä 
miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotinsa. Puolet 
näistä ihmisistä pakeni naapurimaihin, kun taas 
loput jäivät Etelä-Sudanin alueelle – kuten Bakhitan 
perhe. Vuonna 2018 konfliktin osapuolet solmivat 
rauhansopimuksen, mikä avasi oven poliittiselle 
siirtymälle ja pitkäaikaiselle rauhalle. Moni ihminen 
ei kuitenkaan ole edelleenkään palannut kotiinsa, 
ja 2,2 miljoonaa eteläsudanilaista on pakolaisena 
Sudanissa, Etiopiassa, Ugandassa, Keniassa ja Kongon 
demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi Etelä-Sudanin 
sisällä 1,6 miljoonaa ihmistä asuu edelleen poissa 
kotiseudultaan. Konfliktin seurauksena kolmasosa 
Etelä-Sudanin kouluista on käyttökelvottomassa 
kunnossa. Koulut ovat vaurioituneet tai tuhoutuneet 
tai niitä käytetään parakkeina tai hätämajoituksena. 
Kouluikäisistä lapsista 70 prosenttia eli yhteensä 2,8 
miljoonaa lasta ei voi käydä koulua

”Kun ruokaa ei ole, olo on väsynyt ja 
kouluun saapuessa oppiminen ei kiinnosta 
lainkaan. Sitä vain toivoo, että pääsisi 
pois luokasta tai että opettaja lähtisi 
ja antaisi olla tekemättä mitään.”

Bakhita on kahdeksannella luokalla, joka on 
viimeinen luokka ennen siirtymistä seuraavan asteen 
koulutukseen. Hänet valittiin myös oppilaskunnan 
edustajaksi, mistä hän on erittäin ylpeä ja mikä on 
osoitus hänen hyvästä koulumenestyksestään
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Euroopan unioni tukee kouluja yhteistyössä Unicefin 
kanssa toimittamalla oppikirjoja, vihkoja, kyniä 
ja reppuja. Opettajia tuetaan myös tarjoamalla 
opetusmateriaalia ja koulutusta. Tämä ei kuitenkaan 
vielä riitä, sillä nälkäiset oppilaat eivät pysty 
keskittymään opetukseen. Niinpä EU ja Unicef aloittivat 
yhteistyössä Maailman ruokaohjelman (WFP) kanssa 
kouluruokaohjelman, ja nyt oppilaat saavat koulussa 
joka päivä lämpimän aterian.

”Tänään lounaaksi on papuja ja durraa, paikallista 
viljaa”, Rosetta Joseph Anthony kertoo. Hän on yksi 

kokeista, jotka valmistavat päivittäiset lounaat 
lapsille. ”Ensin meidän on puhdistettava pavut, minkä 
jälkeen kypsennämme niitä hetken tulisijan yllä. Sitten 
lisäämme durran, suolaa ja öljyä. Annamme ruoan 
hautua, kunnes se on valmista.”

”Saan siitä energiaa keskittyä oppitunneilla. Kun 
opettaja opettaa, ymmärrän hänen ohjeensa. Olen 
huomannut, että tulokseni ovat parantuneet”, Bakhita 
sanoo.

Bakhita ruokailemassa koulussa luokkakaverinsa kanssa.  
Kuva: UNICEF Etelä-Sudan / Gonzalez Farran

Bakhita ja hänen äitinsä valmistamassa ruokaa tilapäisen kotinsa 
ulkopuolella Waussa. Kuva: UNICEF Etelä-Sudan / Gonzalez Farran

Rosetta valmistaa papuja ja durraa suurissa padoissa avotulen 
yllä. Kuva: UNICEF Etelä-Sudan / Gonzalez Farran
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Jotta kouluruuasta saataisiin monipuolisempaa 
ja lapset oppisivat ymmärtämään kunnollisen 
ravinnon tärkeyden, koulun ohjelmaan lisättiin myös 
puutarhanhoito. Koululla on oma kasvimaa, jossa 
oppilaat kasvattavat vihanneksia. Viljelyksillä kasvaa 
okraa, tomaatteja ja munakoisoja lounaalle, mutta 
oppilaat saavat sieltä myös taitoja, joiden avulla he 
voivat parantaa oman perheensä ruokatilannetta.

”Haluan tulla lääkäriksi, jotta voin auttaa nuorempia 
veljiäni ja siskojani, jotka ovat vielä kasvuiässä”, 
Bakhita päättää
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Tietoa Etelä-Sudanista: 

Etelä-Sudanin vuosikymmeniä kestänyt sota Sudanin 
kanssa päättyi maan itsenäistymiseen 9. heinäkuuta 
2011. 

Etelä-Sudan on näin ollen maailman nuorin valtio. 
Etelä-Sudan on suuri maa – se on lähes Ranskan 
kokoinen – mutta siellä asuu vain 12 miljoonaa 
ihmistä. 

Pääkaupunki Juba on maan suurin kaupunki, mutta 80 
prosenttia väestöstä asuu maaseudulla. Etelä-Sudanin 
väestö on nuorta. 

Väestöstä 70 prosenttia on 30-vuotiaita tai 
nuorempia. Alle 18-vuotiaita on 54 prosenttia. Maa on 
sisämaavaltio, eli sillä ei ole rantaviivaa, mutta siellä 
on monia jokia, kuten kuuluisa Niili. 

Etelä-Sudanissa asuu monia eri heimoja, ja siellä 
puhutaan yli 60:tä kieltä. V

ain kaksi vuotta itsenäistymisen jälkeen maassa 
syttyi sisällissota, ja yli 4 miljoonaa ihmistä joutui 
pakenemaan kodistaan. Osa näistä ihmisistä asuu 
pakolaisena naapurimaissa, kun taas osa asuu 
tilapäisissä asumuksissa Etelä-Sudanissa – kuten 
Bakhita. 

Etelä-Sudanissa on paljon köyhyyttä ja erittäin heikko 
ruokaturva, ja monilla ihmisillä on vaikeuksia saada 
peruspalveluja, kuten puhdasta vettä, terveydenhoitoa 
ja koulutusta, vaikka maassa on runsaasti öljyn ja 
mineraalien kaltaisia luonnonvaroja ja hedelmällistä 
maata. 
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KYSYMYKSET:
1) Mitä seurauksia on sillä, että lapset eivät käy 

koulua eivätkä saa koulutusta? 

2) Mitä lapset tekevät koulussa käymisen sijasta? 

3) Mitä syitä konfliktialueiden lapsilla voi olla jättäytyä 
pois koulusta?

4) Mikä yhteys kunnollisella ravinnolla ja koulutuksella 
on?

5) Mitä mieltä olet tuesta, jota Euroopan unioni 
ja Unicef tarjoavat lapsille ja perheille tämän 
hankkeen kautta? Onko sinulla muita ideoita, miten 
konfliktialueiden lapsia voitaisiin tukea?

Lisämateriaalia:
• Video Bakhitan tarinasta   

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

• Video toisesta konfliktialueelta kotoisin olevasta 
tytöstä, jonka koulutus keskeytyi (https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Lisätietoa Euroopan unionin työstä Etelä-Sudanissa 
(https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/horn-
africa/south-sudan_en)

• Lisätietoja Etelä-Sudanin lapsista: www.unicef.org/
southsudan

• Lisätietoja pakkosiirtolaisista Etelä-Sudanissa ja sen 
lähettyvillä: https://www.unhcr.org/south-sudan.html
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VASTAUSLEHTINEN

1) Mitä seurauksia on sillä, että lapset eivät käy 
koulua eivätkä saa koulutusta? Mahdollisia 
vastauksia: tulevien työmahdollisuuksien 
menettäminen, suurempi alttius väkivallalle 
(joutenolon seurauksena), altistuminen ääriliikkeille 
tai väkivaltaisille ryhmille, riski joutua lapsityöhön 
tai -avioliittoon, suurempi sukupuolistuneen 
väkivallan riski, terveyden ja hyvinvoinnin 
heikentyminen (luku- tai kirjoitustaidon puute, 
puutteelliset tiedot omista oikeuksista), sosiaalisten 
verkostojen (ystävien) puute.

2) Mitä lapset tekevät koulussa käymisen 
sijasta? Mahdollisia vastauksia: kotitöitä, ovat 
joutilaina, alkavat käyttää huumeita, ajautuvat 
jengeihin, lapsityötä.

3) Mitä syitä konfliktialueiden lapsilla voi olla 
jättäytyä pois koulusta? Mahdollisia vastauksia: 
taloudellinen tilanne, kouluun on vaikea päästä 
levottomuuksien takia, vanhemmat eivät kannusta 

koulunkäyntiin, vanhemmat tarvitsevat apua kotona 
(esimerkiksi kotitöissä tai maataloustöissä), tyttöjä 
ei lähetetä kouluun kulttuurillisten käytäntöjen 
takia, lapset pakotetaan mukaan aseistautuneisiin 
ryhmiin.

4) Mikä yhteys kunnollisella ravinnolla ja 
koulutuksella on? Mahdollisia vastauksia: 
keskittymiskyky, parempi keskittyminen, vähemmän 
huolia

5) Mitä mieltä olet tuesta, jota Euroopan unioni 
ja Unicef tarjoavat lapsille ja perheille tämän 
hankkeen kautta? Onko sinulla muita ideoita, 
miten konfliktialueiden lapsia voitaisiin tukea? 
Mahdollisia vastauksia: Konfliktialueiden lapsia 
voidaan auttaa muun muassa koulutuksella, vesi- 
ja hygieniaohjelmilla, ravinnolla ja ohjelmilla, jotka 
tukevat pakolaisten, tyttöjen ja vähemmistöjen 
osallisuutta..
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