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MUNKALAP: KÖZÉPISKOLA 
BAKHITA TÖRTÉNETE

Ezzel az oktatási feladatlappal felhívhatja a diákok 
figyelmét a lakóhelyük elhagyására kényszerült 
személyek tapasztalataira.

Ez az anyag legalább 12 éves gyermekek számára 
megfelelő, és bármilyen releváns tantárgy keretében 
felhasználható.

Tanulási célok

1) Mélyrehatóbb ismeretek szerzése arról, hogy miért 
menekülnek el az otthonukból a gyermekek és a 
családtagjaik, és milyen kihívásokkal nézhetnek 
szembe (például a tanulmányok folytatása vagy az 
élelmiszerhez való hozzáférés).

2) Mélyrehatóbb ismeretek szerzése arról, hogy ki és 
milyen módon nyújt támogatást a gyermekeknek.

Időtartam
20–30 perc.

Szükséges anyagok

Bakhita története kinyomtatva, minden diáknak egy 
példány.

Papírtömbös tábla vagy tábla, amelyre fel lehet 
jegyezni az ötleteket vagy témákat a közös 
beszélgetés során.

Internetkapcsolattal rendelkező, projektorral/
interaktív táblával összekötött számítógép az oktatási 
csomaghoz kapcsolódó videók és egyéb online 
anyagok megtekintéséhez.

Fontos tudni, hogy ezt az esettanulmányt egész 
osztályos foglalkozáshoz vagy kisebb csoportban is 
felhasználhatja.
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UTASÍTÁSOK
1) Nyomtassa ki Bakhita történetét és a Dél-Szudánnal 

kapcsolatos információkat, majd győződjön meg arról, 
hogy az osztályban/csoportban minden diáknak van 
saját példánya!

2) Kérje meg a diákokat, hogy olvassák el Bakhita 
történetét és a dél-szudáni helyzettel kapcsolatos 
információkat! Ha szeretnének, jegyzetelhetnek is.

3) Kérje meg az osztályt/csoportot, hogy vitassák 
meg az esettanulmány alján található kérdéseket. 
A dokumentumban válaszjavaslatokat talál a 
kérdésekhez, továbbá ajánlott hivatkozásokat és 
videókat.

4) Kérje meg a csoportot, hogy vitassa meg a 
következőket: Képzeld el, hogy az EU-nak dolgozol, és 
át kell gondolnod, hogyan lehetne támogatni azokat 
az embereket, akik elmenekültek az otthonukból. 
Milyen típusú támogatást helyeznél előtérbe?

5) Vegyen elő egy térképet vagy földgömböt, és mutassa 
meg a diákoknak/csoportnak! Miután a diákok 
utánajártak, honnan származik Bakhita, kérje meg 
őket, hogy helyezzék el Dél-Szudánt a térképen!

6) Kérjen meg egy diákot (vagy a csoportot), hogy 
ismertesse az esettanulmányt az osztály többi 
tagjával, és térjen ki a tanulságokra és az otthonukból 
elmenekült személyekkel kapcsolatos prioritásokra is.
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„Amikor nem kaptunk enni az iskolában, nem 
teljesítettem túl jól. A 30. helyen voltam az 
osztályrangsorban. Most, hogy kapunk enni, legalább a 
10. vagy 9. helyen vagyok” – meséli Bakhita Immanuel.

16 éves, és családjával a dél-szudáni Wau városában 
él egy katedrális udvarában. Amikor 2016-ban újra 
kitört a konfliktus, az egész családnak menekülnie 
kellett. A család jelenleg egy favázra helyezett 
vaslemezekből és ponyvából (nagy tűrőképességű, 
vízhatlan anyagból) összeeszkábált házban lakik.

Minden nap egy favázból álló, műanyagkötélből szőtt 
matraccal borított ágyban ébred. Bizonyos napokon 
Bakhita a konyhában indítja a reggelt, amely a 
házukon kívül található. Teát készít és mandazit eszik. 
Utóbbi egy darabka fánkhoz hasonló kenyérféle (a 
közepe azonban nincs kilyukasztva). Reggeli után pedig 
elsétál a lányok számára fenntartott waui általános 

iskolába. Más reggeleken azonban le kell mondania 
a teáról és a mandaziról, mert a családjának nincs 
pénze rájuk. Minden ingóságukat az otthonukban 
hagyták, amikor elmenekültek, és nehezen boldogulnak 
pénzügyileg.

Dél-Szudán a világ legújabb országa, amely 2011-ben 
nyerte el a függetlenségét. Mindössze két évvel később 
polgárháború tört ki, és több mint négymillió ember 
kényszerült a lakóhelye elhagyására. Az emberek fele 
szomszédos országokba menekült, a többiek pedig 
Dél-Szudánban váltak belső menekültté. Bakhita 
családja az utóbbi kategóriába tartozik. 2018-ban 
a konfliktusban érintett felek békemegállapodást 
írtak alá, amely megnyitotta az utat a politikai 
átalakulás és a tartós béke előtt. Sokan azonban 
továbbra sem tértek haza, és 2,2 millió dél-szudáni 
állampolgár menekültként éli a mindennapjait 
Szudánban, Etiópiában, Ugandában, Kenyában és a 
Kongói Demokratikus Köztársaságban. Dél-Szudánban 
további 1,6 millió ember él belső menekültként. 
A konfliktus következtében a dél-szudáni iskolák 
egyharmada használhatatlanná vált. Megrongálódtak, 
porig rombolták őket, illetve laktanyaként vagy 
menedékhelyként használják őket. 2,8 millió gyermek 
nem jár iskolába, ami az iskoláskorú gyermekek 70%-
át teszi ki.

„Ha nincs étel, fáradtnak érzed magad, és az 
iskolában semmi kedved tanulni. Alig várod, 
hogy vége legyen az órának, vagy azt kívánod, 
hogy a tanár elhagyja az osztálytermet, 
hogy semmit ne kelljen csinálnod.”

Bakhita az általános iskola 8. osztályába jár, vagyis ez 
az utolsó éve, mielőtt felső tagozatos lenne. Diákügyi 
ombudsmannak is megválasztották. Erre nagyon 
büszke, és úgy érzi, hogy tükrözi az iskolában szerzett 
jó érdemjegyeit.
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Az Európai Unió (EU) az UNICEF-fel partnerségben 
tankönyvekkel, jegyzetfüzetekkel, tollakkal és 
hátizsákokkal támogatja az iskolát. A tanárokat 
oktatási segédanyagokkal és képzéssel is segítik. 
Ugyanakkor amikor az EU és az UNICEF felismerte, 
hogy ez nem elegendő, mivel a gyermekek nem tudnak 
összpontosítani az órákon az éhségtől, partnerségre 
léptek az Élelmezési Világprogrammal (WFP). Iskolai 
étkeztetési programot indítottak, így a diákok minden 
nap meleg ételt fogyaszthatnak ebédre.

„A mai ebéd bab és cirok, amely egy gabonaféle” – 
számol be Rosetta Joseph Anthony. Ő az egyik szakács, 
aki naponta ebédet főz a gyermekeknek. „Először meg 
kell tisztítanunk a babot, majd egy ideig főzzük a tűz 
felett. Ezután hozzáadjuk a cirokot, a sót és az olajat. 
Ha ezzel megvagyunk, gyöngyözni hagyjuk, amíg el 
nem készül.”

„Az ételből energiát nyerek, így oda tudok figyelni az 
iskolában. Értem a tanár utasításait, és láthatóan javul 
a teljesítményem” – fejti ki Bakhita.

Bakhita az egyik osztálytársával ebédel az iskolában.  
Fotó: UNICEF Dél-Szudán/Gonzalez Farran

Bakhita és az édesanyja ételt készít a Wauban található ideiglenes 
otthonuk udvarán.  Fotó: UNICEF Dél-Szudán/Gonzalez Farran

Rosetta nagy edényekben készíti el a babot és a cirokot szabad tűz 
felett. Fotó: UNICEF Dél-Szudán/Gonzalez Farran
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A program keretében a kertészkedés is részét képezi 
az órarendnek. Így változatosabbak lehetnek az 
iskolai ételek, a gyermekek pedig tudatába kerülnek 
a megfelelő táplálkozás fontosságának. Az iskolának 
saját kertje van, ahol a diákok zöldséget termesztenek. 
Az okrából (zöldség), paradicsomból és padlizsánból 
ebéd készül, a diákok pedig otthon is kamatoztathatják 
a készségeiket. Így a családjuk is megfelelőbben 
táplálkozhat.

„Orvos szeretnék lenni, hogy segítsek az öcséimnek 
és húgaimnak, akik még kicsik” – zárja mondandóját 
Bakhita.



Funded by the European Union

Tudnivalók Dél-Szudánról: 

Több évtizedes háborút követően Dél-Szudán 
2011. július 9-én függetlenné vált a Szudántól. 
Következésképpen Dél-Szudán a világ legújabb 
országa. 

Dél-Szudán hatalmas kiterjedésű állam – a mérete 
vetekszik Franciaországéval –, de csak 12 millió lakosa 
van. 

A legnagyobb település Juba, a főváros, de a lakosság 
több mint 80%-a vidéki területeken él. Dél-Szudán 
népessége fiatal. A lakosság 70%-a legfeljebb 30 éves. 
54%-uk a 18. életévét sem töltötte be. 

Az országnak nincs tengerpartja, de sok folyó szeli át, 
köztük a híres Nílus is. Dél-Szudánban számos törzs él, 
és az emberek több mint hatvanféle nyelvet beszélnek. 

Mindössze két évvel azután, hogy az ország 
függetlenné vált, polgárháború kezdődött, és több mint 
4 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát. 

Egyesek menekültként élnek a szomszédos 
országokban, mások pedig ideiglenes otthonokban 
élnek Dél-Szudánban – csakúgy, mint Bakhita. 

Dél-Szudánban magas a szegénységi arány, és 
rendkívül bizonytalan az élelmiszer-ellátás. Az 
emberek emellett nem férnek hozzá olyan alapvető 
szolgáltatásokhoz, mint a tiszta víz, az egészségügyi 
ellátás és az oktatás, noha az ország bővelkedik 
természeti erőforrásokban, például olajban és 
ásványkincsekben, valamint termékeny talajjal 
rendelkezik.
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KÉRDÉSEK:
1) Milyen következményekkel jár, ha a gyermekek 

nem járnak iskolába, és nem férnek hozzá az 
oktatáshoz?

2) Mit csinálnak a gyermekek ahelyett, hogy iskolába 
mennének?

3) Gondold végig, hogy milyen okok miatt nem 
mennek iskolába a gyermekek egy konfliktus 
sújtotta térségben!

4) Milyen kapcsolat fedezhető fel a megfelelő 
táplálkozás és az oktatás között?

5) Mi a véleményed a támogatásról, amelyet az 
Európai Unió és az UNICEF nyújt a gyermekeknek 
és családoknak a projekt keretében? Van-e még 
valamilyen ötleted azzal kapcsolatban, hogy miként 
lehetne támogatni a konfliktusok által érintett 
térségekben élő gyermekeket?

Kiegészítő anyag:
• Bakhita történetéből készült videó  

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

• Egy másik, konfliktus sújtotta területről származó 
olyan lányról készült videó, aki kénytelen volt 
tanulmányait felfüggeszteni (https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• További információk az Európai Unió Dél-Szudánban 
végzett munkájáról (https://ec.europa.eu/trustfund-
forafrica/region/horn-africa/south-sudan_en)

• További tudnivalók a Dél-Szudánban élő 
gyermekekről: www.unicef.org/southsudan

• További tudnivalók a Dél-Szudánban és az ország 
környékén élő, lakóhelyüket elhagyni kényszerült sze-
mélyekről: https://www.unhcr.org/south-sudan.html
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VÁLASZLAP

1) Milyen következményekkel jár, ha a gyermekek 
nem járnak iskolába, és nem férnek hozzá az ok-
tatáshoz? Lehetséges válaszok: a jövőbeli munkale-
hetőségek hiánya, nagyobb fokú kiszolgáltatottság az 
erőszakkal szemben (semmittevő fiatalok) – ideértve 
a szélsőséges vagy erőszakos csoportoknak való 
kiszolgáltatottságot, és a gyermekmunka vagy a gyer-
mekházasság veszélyét –, a nemi alapú erőszaknak 
való nagyobb kitettség, az egészségi állapot romlása 
és a jóllét csökkenése (olvasás- vagy írástudatlanság, 
a jogokkal kapcsolatos ismeretek hiánya), a szociális 
hálózat (barátok) hiánya.

2) Mit csinálnak a gyermekek ahelyett, hogy isko-
lába mennének? Lehetséges válaszok: házimunka, 
semmittevés, kábítószer-ügyletekben vagy bandákban 
való részvétel, gyermekmunka.

3) Gondold végig, hogy milyen okok miatt nem 
mennek iskolába a gyermekek egy konfliktus 
sújtotta térségben! Lehetséges válaszok: pénzügyi 
erőforrások, nehéz eljutni az iskolába a harcok miatt, 
a szülői ösztönzés hiánya, a szülőknek támogatásra 

(például háztartási vagy mezőgazdasági munkára) 
van szükségük otthon, a lányokat a kulturális gyakor-
latok miatt visszatartják az iskolából; a gyermekeket 
arra kényszerítik, hogy fegyveres csoportokhoz csatla-
kozzanak.

4) Milyen kapcsolat fedezhető fel a megfelelő táp-
lálkozás és az oktatás között? Lehetséges válasz: 
koncentrációs képesség, jobb koncentráció, kevesebb 
aggodalom.

5) Mi a véleményed a támogatásról, amelyet az 
Európai Unió és az UNICEF nyújt a gyermekek-
nek és családoknak a projekt keretében? Van-e 
még valamilyen ötleted azzal kapcsolatban, 
hogy miként lehetne támogatni a konfliktusok 
által érintett térségekben élő gyermekeket? Le-
hetséges válasz: A konfliktus sújtotta területeken élő 
gyermekek többek között oktatási, vízellátási, higiéniai 
és táplálkozási programok, valamint a menekültek, 
lányok és kisebbségek befogadását elősegítő progra-
mok révén támogathatók.
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