
GLEDAM BEGUNCA – VIDIM ČLOVEKA 
Sklop izobraževalnih gradiv o beguncih 

 

 
Aktivnost je del izobraževalnih gradiv »Gledam begunca - vidim človeka«  
za seznanjanje mladih z begunsko tematiko in je last Amnesty International Slovenije.  
Za več gradiv obiščite http://sola.amnesty.si/begunci 

AKTIVNOST JE PRIMERNA ZA IZVAJANJE PRI 

PREDMETIH: 

Osnovna šola: 

Domovinska in državljanska kultura in etika 
Družba 
Spoznavanje okolja 
Srednja šola:  

Sociologija 
 

ČAS, DA POBEGNEMO 
 

Namen aktivnosti:  

vživljanje udeležencev v vlogo begunca na vojnem območju. 

 

Približno trajanje aktivnosti: 

45 min 

 

Potek aktivnosti: 

Udeležence razdelite v skupine po 8 – mama, oče, babica, stric Ali, dojenček in še trije otroci (število otrok lahko 

prilagodite). Vsaka skupina potrebuje pisalo in list papirja.  

Razdelite izročke »Čas, da pobegnemo«. 

Ko preberejo besedilo, udeležencem zastavite spodnja vprašanja, odgovore naj poiščejo v skupinah in jih zapišejo 

na list.  

Kdo bo šel? Kdo bo zapustil dom in kdo bo ostal doma ali pa šel k sorodnikom oz. se skril. Bodo vzeli mamo in 

dojenčka? Strica Alija? Babico? Otroke?  Kako bodo potovali? Z avtom ali peš?  Kaj bodo vzeli sabo? Vsaka 

skupina naj napiše seznam 10 najbolj pomembnih stvari, ki jih bodo vzeli sabo. Kaj so njihovi najbolj dragoceni 

osebni predmeti, ki jih hočejo vzeti sabo? Kaj potrebujejo, da bodo preživeli pot? S čim bodo v drugi državi 

dokazali, da so res iskalci azila? Ko se cela skupina strinja, naj napišejo seznam ali narišejo stvari, ki jih bodo 

vzeli sabo. 
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Skupine naj poročajo o svojih odločitvah in seznamih (verjetno bodo na seznam napisali vodo, hrano, slovarček, 

domačo žival, orožje, denar ali nakit, konj, šotor, lopata, svetilka, vžigalice, topla nepremočljiva oblačila, 

posteljnina, imenik, radio, TV, pralni prašek, zobna pasta, potni list ali osebna izkaznica, zemljevid, družinske 

fotografije, grozilno pismo, časopisni članek …).  

Vsi skupaj razpravljajte o plusih in minusih vsakega seznama (Orožje se morda zdi dobra ideja, vendar jim lahko 

povzroči težave in je uporabljeno proti njim. Potni list jim bo pomagal pri vstopu v drugo državo, vendar jih na 

poti lahko identificirajo in jim onemogočijo pobeg iz države. Družinske fotografije in imenik so lahko zelo 

dragoceni predmeti – sploh če se ne bodo nikoli več vrnili domov. Denar in nakit lahko med potjo uporabijo za 

podkupovanje uradnikov.) Dokazila za prošnjo za azil so lahko: očetova sindikalna izkaznica, anonimna grožnja s 

smrtjo, časopisni članek.  

Z učenci se pogovorite o naslednjih vprašanjih:  

Kakšen občutek je biti begunec? Se je bilo težko odločiti, koga in kaj boste vzeli sabo? Kako bi se odločili, če bi 

res morali zapustiti dom? Koga ali kaj bi vzeli sabo? Kaj mislite, da se bo z družino zgodilo, ko pride do meje? 

Kam bi pobegnili vi? Zakaj države po vašem mnenju zavračajo begunce in migrante?  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

  

Nasveti za izvajalce: 

 Pred izvedbo delavnice preglejte informacijsko gradivo »Gledam begunca, vidim človeka«. 

 Pred izvedbo natisnite izročke »Čas, da pobegnemo« 
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Čas, da pobegnemo 

[Zgodba je prilagojena na podlagi »Zgodbe o stricu Aliju«, dostopne tukaj: https://www.amnesty.org.uk/files/resource_sheet_9.pdf] 

 

Oče dela kot novinar pri lokalnem časopisu. Mama je trenutno na porodniškem dopustu, saj skrbi 

za dojenčka. Babica je v invalidskem vozičku, odkar je doživela kap, ne more iz hiše. Stric Ali, ki 

je zelo veren, je bil več let politični zapornik, zato zdaj ne more dobiti službe. Težko hodi in šepa, 

odkar je bil v zaporu. Oče vozi star avto. Oče je eden vodilnih v sindikatu lokalnih novinarjev. 

Situacija v državi se zadnje čase močno spreminja.  

Pred dvema mesecema je prišlo do oboroženega konflikta, ki se počasi spreminja v državljansko 

vojno. Po ulicah je bilo veliko streljanja. Povsod so bili tanki in oklepna vozila. Številni ljudje so 

bili ubiti, drugi pa aretirani. Uvedli so policijsko uro, zato moramo biti po mraku vsi notri. Na 

televiziji in radiu govorijo vojaške osebe. Težko je izvedeti, kaj se v resnici dogaja. Kaj boste storili?  

Pred enim mesecem je oče povedal, da je oblast številne aretirala. Številni so preprosto 

»pogrešani« - nihče ne ve, kje so. Med njimi so verski voditelji, politiki, pisatelji in sindikalisti.  

Pred dvema tednoma je lokalni časopis, ki podpira oblast, objavil dolg seznam ljudi iz našega 

mesta, za katere trdijo, da so državni sovražniki. Na seznamu je tudi očetovo ime in stric Ali.  

Prejšnji teden je mama od prijateljice iz sosednjega mesta slišala, da je vojska nekatere ženske 

aretirala in jih pridržala, saj iščejo njihove može. Vojaki so za talce vzeli celo otroke.  

Pred štirimi dnevi je bilo objavljeno, da so bili številni sindikati, med njimi tudi sindikat 

novinarjev, prepovedani.  

Pred tremi dnevi je nekdo pod naša vrata potisnil nepodpisano pismo. Napisano je bilo iz črk, 

izrezanih iz papirja in nalepljenih na list. Pisalo je, da je oče »vohun in agent sovražnika« in da so 

»njegovi dnevi šteti«. Zraven je bila risba krste in lobanje, zanke in pištole. Podpisani so bili 

»prijatelji matere domovine«.   

Pred dvema dnevoma je verni prijatelj klical strica Alija in mu rekel, naj raje pobegne – slišal je, 

da ga nekdo namerava ujeti in zažgati njegovo hišo.  

Včeraj so nekateri otroci v šoli rekli, da so v bližnji soseski vojaški vodi preiskovali ulice in aretirali 

ljudi, vključno z nekaterimi člani očetovega sindikata.  

Danes smo z glavnega trga slišali strele, pred mestno hišo pa so se pripeljali tovornjaki, polni 

vojakov. Povsod so cestne zapore, ki ustavljajo avtomobile. Preiskujejo vlake.  

Družina se sestane, da se hitro odločimo, kaj storiti? Mama misli, da sta oče in stric Ali še posebej 

ogrožena in da bi družina morala pobegniti. Kot begunci bi v tujini iskali politični azil. Do meje je 

z avtom manj kot eno uro vožnje, vendar bi to bilo zelo tvegano. Peš bi potrebovali en teden hoje 

skozi puščavo in potem gost gozd, skozi nevarno državo. Zaslišite, da je vojska začela preiskovati 

tudi vašo sosesko. Imate 10 minut, da se odločite, organizirate in pobegnete!   

https://www.amnesty.org.uk/files/resource_sheet_9.pdf

