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DELOVNI LIST: SEKUNDARNI 
BAKHITINA ZGODBA

Ta učni list uporabite za poučevanje učencev o 
izkušnjah razseljenih oseb.

Lekcija je primerna za otroke, stare 12 let in več, in se 
lahko uporablja pri katerem koli predmetu, za katerega 
je lahko pomembna.

Učni cilji

1) Razumeti razloge, zaradi katerih otroci in njihove 
družine zapuščajo svoje domove, in izzive, s 
katerimi se lahko soočajo, vključno z nadaljevanjem 
izobraževanja in dostopom do hrane.

2) Razumeti, kdo zagotavlja pomoč otrokom in na 
kakšen način.

 

Trajanje

20–30 minut

Potrebna gradiva

Po en natisnjen izvod Bakhitine zgodbe za vsakega 
učenca.

Stojalo z listi ali tabla za zapisovanje zamisli in tem 
med pogovorom v razredu.

Računalnik s projektorjem/pametna tabla z internetno 
povezavo za ogled videoposnetkov in drugih spletnih 
gradiv, povezanih z izobraževalnim svežnjem.

Upoštevajte, da lahko uporabite to študijo primera v 
razredu ali manjši skupini.
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NAVODILA
1) Natisnite Bakhitino zgodbo in informacije o Južnem 

Sudanu ter poskrbite, da vsak učenec v razredu/
skupini dobi eno kopijo.

2) Učence prosite, naj preberejo Bakhitino zgodbo in 
informacije o razmerah v Južnem Sudanu. Če želijo, si 
lahko delajo zapiske.

3) Naj se razred/skupina pogovarja o vprašanjih na 
dnu te študije primera. Predlagani so odgovori na 
vprašanja v tem dokumentu. Predlagane so tudi 
povezave in videoposnetki, ki naj se jih preuči.

4) Skupino prosite, naj se pogovarja o naslednjem: 
Predstavljajte si, da delate za EU in se morate 
domisliti načinov, kako podpreti ljudi, ki so zapustili 
svoje domove. Kateri vrsti podpore bi dali prednost?

5) Postavite zemljevid ali globus pred učence/skupino. 
Ugotovite, od kod prihaja Bakhita in prosite učence, 
naj na zemljevidu poiščejo Južni Sudan. 

6) Prosite posameznika ali skupino, naj študijo primera 
predstavi preostalemu razredu, vključno, kar so se 
naučili iz nje, ter prednostne naloge za ljudi, ki se 
selijo.
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„Ko v šoli ni bilo obrokov, mi ni šlo preveč dobro. Bila 
sem trideseta v razredu. Zdaj, ko imamo hrano, sem 
deseta, deveta ali celo boljša,„ pravi Bakhita Immanuel. 

Stara je 16 let in s svojo družino živi na dvorišču 
stolnice v mestu Wau v Južnem Sudanu. Ko se je 
konflikt leta 2016 ponovno razvnel, je morala vsa 
družina zbežati. Zdaj živijo v zasilnem bivališču, 
narejenim iz železne pločevine in tarpalina, trpežnega 
vodoodpornega blaga, pritrjenega na leseno ogrodje. 

Vsako jutro se zbudi v svoji postelji – v lesenem okvirju 
z vzmetnico iz spletene plastične vrvi. Bahkita včasih 
pred odhodom v dekliško osnovno šolo v Wauju odide v 
kuhinjo, ki je urejena zunaj hiše, da si skuha čaj in poje 
mandazi, košček kruha, ki spominja na krof, vendar na 
sredini nima luknje. Včasih zjutraj ni ne čaja ne man-
dazija, ker si ju družina ne more privoščiti. Ko so po-
begnili, so pustili vse za sabo, in se borijo za preživetje.

Južni Sudan je najnovejša država na svetu, ki je 
postala neodvisna leta 2011. Le dve leti kasneje 
je izbruhnila državljanska vojna, zaradi katere je 
razseljenih več kot štiri milijone ljudi. Polovica je 
pobegnila v sosednje države, drugi pa so razseljeni v 
Južnem Sudanu, tako kot Bakhitina družina. Strani v 
konfliktu sta leta 2018 podpisali mirovni sporazum, 
ki je odprl pot za politično tranzicijo in podaljšan mir. 
Vendar se mnogi še vedno niso vrnili domov: v Sudanu, 
Etiopiji, Ugandi, Keniji in Demokratični republiki Kongo 
(DRK) je še vedno 2,2 milijona beguncev iz Južnega 
Sudana. 1,6 milijona ljudi pa je še vedno razseljenih 
v Južnem Sudanu. Zaradi konflikta je tretjina šol 
v Južnem Sudanu postala neuporabna. Šole so 
poškodovane, uničene ali se uporabljajo kot vojašnice 
oziroma zatočišča. V šolo ne hodi kar 2,8 milijona 
otrok, kar je več kot 70 odstotkov šolskih otrok.

„Če ni hrane, se počutite utrujeni. Ko 
pridete v šolo, vas učenje ne zanima; 
želite samo ven iz razreda ali si mislite, 
da bi moral iz razreda oditi učitelj in 
vam pustiti, da ne počnete ničesar.“

Bakhita je v osmem razredu osnovne šole, torej v 
zadnjem letniku pred srednjo šolo. Bila je tudi izvoljena 
varuhinja pravic šolarjev. Gre za naziv, na katerega je 
ponosna in ki odraža njene dobre šolske rezultate. 
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Evropska unija (EU) v partnerstvu z Unicefom 
pomaga šoli z učbeniki, zvezki, pisali in nahrbtniki. 
Tudi učitelji so deležni podpore v obliki učnih 
gradiv in usposabljanja. Ko pa sta EU in Unicef 
ugotovila, da to ni dovolj, ker se otroci v razredu 
zaradi lakote ne morejo zbrati, sta se povezala 
s Svetovnim programom za hrano (WFP), da bi 
začela program šolskega obroka. Tako učenci 
vsak dan dobijo topel obrok za kosilo.

„Danes je za kosilo fižol in žitno zrnje sirek,“ pravi 
Rosetta Joseph Anthony. Rosetta je ena od kuharic, 
ki pripravljajo dnevna kosila za otroke. „Najprej 
moramo očistiti fižol, nato pa ga nekaj časa kuhamo 
nad ognjem, preden dodamo sirek, sol in olje. Potem 
pustimo, da rahlo vre, dokler ni pripravljeno.“

„To mi daje energijo, da se lahko zberem v razredu. 
Ko učitelj poučuje, razumem njegova navodila in 
zdaj opažam, da se moja uspešnost izboljšuje,“ pravi 
Bakhita.

Bakhita pri kosilu v šoli skupaj z eno od sošolk.  
Fotografija: Unicef Južni Sudan/Gonzalez Farran

Bakhita in njena mati pripravljata hrano zunaj svojega začasnega 
doma v Wauju. Fotografija: Unicef Južni Sudan/Gonzalez Farran

Rosetta pripravlja fižol in sirek v velikih loncih nad odprtim ognjem. 
Fotografija: Unicef Južni Sudan/Gonzalez Farran
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Da bi bili šolski obroki bolj raznoliki in da bi otroci 
spoznali pomen pravilne prehrane, se je s tem 
programom v urnik uvedlo tudi vrtnarjenje. Šola ima 
svoj vrt, kjer učenci gojijo zelenjavo. Ne gre samo 
za to, da se okra (zelenjava), paradižniki in jajčevci 
uporabijo za kosilo. Učenci lahko s svojimi spretnostmi 
in znanjem pomagajo doma in izboljšajo prehrambene 
razmere svoje družine.

„Želim postati zdravnica, da bi lahko pomagala 
mlajšim bratom in sestram, ki še vedno odraščajo,“ na 
koncu še pove Bakhita.
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O Južnem Sudanu: 

Po desetletjih vojne v boju za neodvisnost od Sudana 
je Južni Sudan postal neodvisen 9. julija 2011. Zato je 
Južni Sudan najnovejša država na svetu. 

Južni Sudan je zelo velika država, pravzaprav skoraj 
tako velik kot Francija, vendar ima le 12 milijonov ljudi. 
Največje mesto je prestolnica Juba, vendar več kot 80 
odstotkov prebivalstva živi na podeželju. 

Južni Sudan ima mlado prebivalstvo. 70 odstotkov 
prebivalstva je starih 30 let ali manj. 54 odstotkov 
je mlajših od 18 let. Država je celinska, kar pomeni, 
da nima obale, vendar ima veliko rek, vključno z 
znamenito reko Nil. 

V Južnem Sudanu živi veliko plemen, prebivalci pa 
govorijo več kot 60 različnih jezikov. 

Le dve leti po tem, ko je država postala neodvisna, se 
je začela državljanska vojna in več kot štiri milijone 
ljudi je moralo zapustiti svoje domove. 

Nekateri živijo kot begunci v sosednjih državah;  drugi 
živijo v začasnih domovih v Južnem Sudanu, tako kot 
Bakhita. 

Južni Sudan ima visoko raven revščine ter se bori z 
visoko prehransko negotovostjo in pomanjkanjem 
dostopa do osnovnih storitev, kot so čista voda, 
zdravstveno varstvo in izobraževanje, čeprav je država 
bogata z naravnimi viri, kot so nafta in rudnine, in ima 
rodovitno zemljo. 
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VPRAŠANJA:
1) Kakšne so posledice tega, da otroci ne hodijo v šolo 

in nimajo dostopa do izobraževanja? 

2) Kaj počnejo otroci, ko ne hodijo v šolo? 

3) Premislite o razlogih, zaradi katerih otroci na 
konfliktnem območju ne hodijo v šolo?

4) Kakšna je povezava med pravilno prehrano in 
izobraževanjem?

5) Kaj menite o podpori, ki jo Evropska unija in Unicef 
zagotavljata otrokom in družinam v okviru tega 
projekta? Ali imate druge zamisli o tem, kako bi 
lahko podprli otroke na konfliktnih območjih?  

Dodatna gradiva:
• Video o Bakhitini zgodbi  

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

• Video druge deklice iz konfliktnega območja, ki je 
morala prekiniti izobraževanje (https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Več informacij o delu Evropske unije v Južnem 
Sudanu (https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/
region/horn-africa/south-sudan_en)

• Več informacij o otrocih v Južnem Sudanu: www.
unicef.org/southsudan

• Več informacij o razseljenih osebah v Južnem Sudanu 
in okolici: https://www.unhcr.org/south-sudan.html

© UNHCR
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1) Kakšne so posledice tega, da otroci ne hodijo 
v šolo in nimajo dostopa do izobraževanja? 
Možni odgovori: pomanjkanje zaposlitvenih 
možnosti v prihodnosti, večja izpostavljenost nasilju 
(brezdelna mladina), vključno z izpostavljenostjo 
ekstremističnim ali nasilnim skupinam, morda 
podvrženost delu otrok ali otroškim porokam, večja 
izpostavljenost nasilju na podlagi spola, poslabšanje 
zdravja in dobrega počutja (nezmožnost branja 
ali pisanja, pomanjkanje znanja o pravicah), 
pomanjkanje socialne mreže (prijatelji).

2) Kaj počnejo otroci, ko ne hodijo v šolo? Možni 
odgovori: gospodinjska dela, brezdelnost, vpletenost 
v droge, vključevanje v tolpe, delo otrok.

3) Premislite o razlogih, zaradi katerih otroci 
na konfliktnem območju ne hodijo v šolo. 
Možni odgovori: finančna sredstva, šola je težko 
dosegljiva zaradi spopadov, pomanjkljiva spodbuda 

staršev, starši potrebujejo pomoč doma (na primer 
gospodinjsko delo ali kmetijsko delo), dekletom se 
zaradi kulturnih praks šolanje ne omogoča; otroci so 
prisiljeni k vključevanju v oborožene skupine.

4) Kakšna je povezava med pravilno prehrano 
in izobraževanjem? Možni odgovori: sposobnost 
zbranosti, boljša zbranost, manj skrbi.

5) Kaj menite o podpori, ki jo Evropska unija 
in Unicef zagotavljata otrokom in družinam 
v okviru tega projekta? Ali imate druge 
zamisli o tem, kako bi lahko podprli otroke 
na konfliktnih območjih? Možni odgovori: otroke 
na konfliktnih območjih je mogoče med drugim 
podpreti z izobraževalnimi programi ter programi 
za oskrbo z vodo in higieno, prehrano in programi, 
ki spodbujajo vključevanje beguncev, deklet in 
manjšin.
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