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Izmantojiet šo lapu, lai mācītu skolēniem par 
pārvietotu personu pieredzēto.

Šī nodarbība ir piemērota skolēniem vecumā no 12 
gadiem, un to var iekļaut jebkurā mācību priekšmetā, 
kurā šis temats iederas.

Mācību mērķi

1) Saprast, kāpēc bērni un viņu ģimenes ir spiesti 
pamest savas mājas un ar kādām problēmām 
viņi var saskarties, tostarp saistībā ar izglītības 
turpināšanu un pārtikas pieejamību.

2) Saprast, kas un kādā veidā sniedz palīdzību 
bērniem.

 

Ilgums

20–30 minūtes.

Nepieciešamie materiāli

Izdrukāts Bakhitas stāsts, pa vienam eksemplāram 
katram skolēnam.

Tāfele ideju un tematu pierakstīšanai diskusiju laikā.

Dators ar projektoru / interaktīvā tāfele ar interneta 
pieslēgumu, lai skatītos videomateriālus un citus 
tiešsaistes materiālus no izglītojošo materiālu 
komplekta.

Šo gadījuma izpēti varat izmantot nodarbībai klasē vai 
mazākā grupā.
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INSTRUKCIJAS
1) Print Bakhita’s story and the information about South 

Sudan and make sure every student in the class/group 
has one copy each.

2) Ask the students to read Bakhita’s story as well as the 
information on the situation in South Sudan. They can 
take notes if they want.

3) Let the class/group discuss the questions at the 
bottom of this case study. There are suggested 
answers to the questions in this document and 
suggested links and videos to explore at the end.

4) Ask the group to discuss the following: Imagine you 
are working for the EU and you have to think about 
ways of supporting people who have fled from their 
homes, what kind of support would you give priority 
to?

5) Put a map or a globe in front of the students/group. 
Find out where Bakhita comes from and ask the 
students to locate South Sudan on the map.

6) Ask one individual or the group to present the case 
study to the rest of the class, including what they 
learned from it and their priorities to people on the 
move.
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“Kad skolā nedeva pusdienas, man neveicās diez cik 
labi. Klasē es biju 30. vietā. Tagad, kad ir pieejams 
ēdiens, esmu 10., 9. vai vēl augstākā vietā,” saka 
Bakhita Imanuela. 

Meitenei ir 16 gadi, un viņa kopā ar ģimeni dzīvo 
katedrāles pagalmā Vāvas pilsētā Dienvidsudānā. Kad 
2016. gadā atkal uzliesmoja konflikts, visai ģimenei 
nācās bēgt. Pašlaik ģimene dzīvo pagaidu mājā, 
kas uzslieta no koka balstiem, skārda loksnēm un 
ūdensnecaurlaidīga brezenta. 

Katru rītu viņa pamostas savā gultā, kas sastāv no 
koka rāmja un plastmasas virvju pinuma matrača 
vietā. Daždien pirms iešanas uz Vāvas meiteņu 
pamatskolu Bakhita virtuvē, kas atrodas ārpus mājas, 
uzvāra tēju un apēd mandazi — nelielu maizes 
gabaliņu, kas atgādina virtuli, taču tam vidū nav 
cauruma. Ir rīti, kad nav ne tējas, ne mandazi, jo 

ģimene to nevar atļauties. Viņi bēgot pameta visu un 
cīnās par izdzīvošanu.

 Dienvidsudāna ir pasaules jaunākā valsts, tā ieguva 
neatkarību 2011. gadā. Tikai divus gadus vēlāk izcēlās 
pilsoņu karš, kura dēļ mājas zaudēja vairāk nekā 
četri miljoni cilvēku. Puse aizbēga uz kaimiņvalstīm, 
savukārt pārējie tika pārvietoti Dienvidsudānas 
iekšienē tāpat kā Bakhitas ģimene. 2018. gadā 
konfliktā iesaistītās puses parakstīja miera līgumu, 
kas pavēra ceļu politiskām pārmaiņām un ilgākam 
miera periodam. Tomēr daudzi cilvēki vēl arvien nav 
atgriezušies mājās, un 2,2 miljoni dienvidsudāniešu 
ir bēgļi Sudānā, Etiopijā, Ugandā, Kenijā un Kongo 
Demokrātiskajā Republikā (KDR). Vēl 1,6 miljoni 
cilvēku joprojām ir pārvietoti Dienvidsudānas iekšienē. 
Konflikta rezultātā viena trešdaļa Dienvidsudānas 
skolu nav izmantojamas. Tās ir bojātas, sagrautas, 
izmantotas kā barakas vai pajumte. 2,8 miljoni bērnu 
neiet skolā, tas ir vairāk nekā 70 procenti no skolas 
vecuma bērniem.

“Kad nav ēdiena, tu jūties noguris, un, 
kad nonāc skolā, mācīšanās tevi necik 
neinteresē, tev gluži vienkārši šķiet, ka 
vēlies tikt laukā no klases, vai arī tev 
liekas, ka skolotājam vajadzētu pamest 
klasi un ļaut tev neko nedarīt.”

Bakhita mācās pamatskolas 8. klasē, tas ir pēdējais 
gads pirms vidusskolas. Viņu arī ievēlēja par skolēnu 
tiesībsargu, ar šo amatu viņa ļoti lepojas, un tas 
atspoguļo viņas labās sekmes skolā. 
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Eiropas Savienība (ES) sadarbībā ar UNICEF atbal-
sta skolu ar mācību grāmatām, pierakstu kladēm, 
rakstāmlietām un mugursomām. Arī skolotāji saņem 
atbalstu mācību materiālu un apmācības veidā. Tomēr 
ES un UNICEF apjauta, ka ar to nepietiek, jo bērni 
nevarēja mācību stundās koncentrēties izsalkuma dēļ, 
tāpēc organizācijas sadarbībā ar Pasaules Pārtikas 
programmu (WFP) sāka skolēnu ēdināšanas program-
mu, un skolēniem pusdienās katru dienu ir silts ēdiens.

“Šodien pusdienās ir pupas un sorgo: labības graudi,” 
saka Roseta Džozefa Antonī. Viņa ir viena no pavārēm, 
kas gatavo ikdienas maltītes bērniem. “Vispirms mums 
pupas jānotīra, tad kādu laiku tās vārām pirms sorgo, 
sāls un eļļas pievienošanas. Pēc tam sautējam uz 
lēnas uguns, līdz ēdiens gatavs.”

“Tas dod man enerģiju, kas ļauj koncentrēties klasē. 
Kad skolotājs mūs māca, es labāk saprotu viņa 
norādes un nu redzu, ka manas sekmes uzlabojas,” 
saka Bakhita.

Bakhita skolā ēd kopā ar klasesbiedreni.  
Fotoattēls: UNICEF Dienvidsudāna / Gonzalez Farran

Bakhita un viņas māte gatavo ēdienu pie savas pagaidu mītnes 
Vāvas pilsētā. Fotoattēls: UNICEF Dienvidsudāna / Gonzalez Farran

Roseta gatavo pupas un sorgo lielos katlos uz atklātas uguns. 
Fotoattēls: UNICEF Dienvidsudāna / Gonzalez Farran
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Lai maltītes skolā būtu daudzveidīgākas un bērni 
saprastu pienācīga uztura nozīmi, šī programma 
stundu sarakstā ieviesa arī dārza darbus. Skolai ir 
pašai savs dārzs, kurā skolēni audzē dārzeņus. Okra 
(pākšaugs), tomāti un baklažāni nonāk pusdienu 
maltītēs, un turklāt skolēni var iegūtās prasmes 
izmantot mājās, lai palīdzētu ģimenei iegūt pārtiku.

“Es gribu kļūt par ārsti, lai varētu palīdzēt jaunākajiem 
brāļiem un māsām, kuriem vēl jāpieaug,” nobeigumā 
saka Bakhita.
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Par Dienvidsudānu 

Pēc desmitiem gadu ilguša kara par neatkarību no 
Sudānas Dienvidsudāna ieguva neatkarību 2011. gada 
9. jūlijā. 

Tas padara Dienvidsudānu par jaunāko valsti pasaulē. 
Dienvidsudāna ir milzīga, tā ir gandrīz tikpat liela kā 
Francija, taču tajā dzīvo tikai 12 miljoni cilvēku. 

Lielākā pilsēta ir galvaspilsēta Džūba, bet vairāk 
nekā 80 procenti iedzīvotāju dzīvo lauku apgabalos. 
Dienvidsudānas iedzīvotāji ir gados jauni. 

70 procentiem iedzīvotāju vecums nepārsniedz 30 
gadus. 54 procentiem iedzīvotāju ir mazāk nekā 18 
gadi. Valsts ir sauszemes ieskauta, proti, tai nav jūras 
piekrastes, taču valstī ir daudz upju, ieskaitot slaveno 
Nīlu. 

Dienvidsudānā mīt daudzas ciltis un cilvēki runā vairāk 
nekā 60 dažādās valodās. 

Tikai divus gadus pēc neatkarības iegūšanas valstī 
sākās pilsoņu karš, un vairāk nekā 4 miljoniem cilvēku 
nācās pamest savas mājas. Daļa dzīvo kaimiņvalstīs 
kā bēgļi; citi mitinās pagaidu mājās Dienvidsudānā 
tāpat kā Bakhita. 

Par spīti tam, ka valsts ir bagāta ar tādiem dabas 
resursiem kā nafta un derīgie izrakteņi un valstī ir 
auglīga augsne, Dienvidsudānā ir augsts nabadzības 
līmenis un problēmas ar pārtikas nodrošinājumu, trūkst 
piekļuves tādiem pamata pakalpojumiem kā tīrs ūdens, 
veselības aprūpe un izglītība.
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JAUTĀJUMI:
1) Kādas sekas ir tam, ka bērni neiet skolā un viņiem 

nav pieejama izglītība? 

2) Ko bērni dara tā vietā, lai ietu uz skolu? 

3) Padomājiet, kādi varētu būt iemesli bērniem 
konflikta zonās neiet uz skolu.

4) Kāda ir saikne starp pienācīgu uzturu un izglītību?

5) Ko jūs domājat par atbalstu, ko Eiropas Savienība 
un UNICEF nodrošina bērniem un ģimenēm šā 
projekta ietvaros? Vai jums ir citas idejas, kā varētu 
atbalstīt bērnus konflikta zonās?

Papildu materiāli:
• Video ar Bakhitas  stāstu:  

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

• Video par citu meiteni, kura konflikta zonā vairs 
nevarēja turpināt mācības: (https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Vairāk informācijas par Eiropas Savienības darbu Di-
envidsudānā: (https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/
region/horn-africa/south-sudan_en)

• Vairāk informācijas par bērniem Dienvidsudānā: 
www.unicef.org/southsudan

• Vairāk informācijas par pārvietotām personām 
Sudānā un tās apkārtnē: https://www.unhcr.org/
south-sudan.html
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1) Kādas sekas ir tam, ka bērni neiet skolā un 
viņiem nav pieejama izglītība? Iespējamās 
atbildes: nākotnes darba iespēju trūkums, lielāka 
iespēja tikt iesaistītiem vardarbībā (jauniešiem 
bezdarbībā), ieskaitot ekstrēmistu grupu vai 
vardarbīgu grupējumu ietekmi, iespējama 
iesaistīšana bērnu darbā vai agrīnā laulībā, lielāka 
pakļautība ar dzimumu saistītai vardarbībai, 
veselības un labklājības pasliktināšanās (nespēja 
lasīt vai rakstīt, savu tiesību nezināšana), paziņu 
tīkla trūkums (draugi).

2) Ko bērni dara tā vietā, lai ietu uz skolu? 
Iespējamās atbildes: mājsaimniecības darbi, nekā 
nedarīšana, narkotikas, iesaistīšanās bandās, bērnu 
darbs.

3) Iedomājieties, kādi varētu būt iemesli 
bērniem konflikta zonās neiet uz skolu. 
Iespējamās atbildes: nav naudas, skolā ir grūti 

nokļūt karadarbības dēļ, trūkst pamudinājuma no 
vecākiem, vecākiem nepieciešama palīdzība mājās 
(piemēram, mājsaimniecības vai lauku darbos), 
meitenes nesūta skolā, jo tā ir pieņemts šajā 
kultūrā; bērnus piespiedu kārtā iekļauj bruņotos 
grupējumos.

4) Kāda ir saikne starp pienācīgu uzturu un 
izglītību? Iespējamās atbildes: spēja koncentrēties, 
labāka koncentrēšanās, mazāk raižu.

5) Ko jūs domājat par atbalstu, ko Eiropas 
Savienība un UNICEF nodrošina bērniem un 
ģimenēm šā projekta ietvaros? Vai jums 
ir citas idejas, kā varētu atbalstīt bērnus 
konflikta zonās? Iespējamās atbildes: bērnus 
konflikta zonās var atbalstīt, piemēram, izmantojot 
izglītību, ūdensapgādes un higiēnas programmas, 
nodrošinot pārtiku, izmantojot programmas, kuras 
atbalsta bēgļu, meiteņu un minoritāšu iekļaušanu.
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