
GLEDAM BEGUNCA – VIDIM ČLOVEKA 
 

 
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 

BEGUNSKE POTI 
 

Namen aktivnosti:  

Udeležencem predstaviti konkretno begunsko potovanje. 

 

Približno trajanje aktivnosti: 

45 min 

 

Potek aktivnosti: 

Udeležencem razdelite izročke »begunske poti«. Članek o družini, ki je odšla na Švedsko, udeleženci preberejo 

sami, nato se lotijo izpolnjevanja vprašalnika in zemljevida. 

Ko udeleženci končajo z izpolnjevanjem, odgovore skupaj pregledate in primerjate.  

 

 

 
 

 
  

Nasveti za izvajalce: 

 Aktivnost lahko izvedete kot domačo nalogo. 

 Pred izvedbo delavnice preglejte powerpoint predstavitev »Gledam begunca - vidim človeka«. 

 Natisnite izročke »Pri dvanajstih na Švedskem prepuščen sam sebi« za vsakega udeleženca posebej. 

 Udeležence ustno usmerite v kreativnost pri izpolnjevanju; različno naj označijo države, skozi katere so 

šle osebe, različne tipe transporta lahko označijo z različnimi barvami ali črtkanimi črtami, narišejo 

lahko prelomne dogodke  ipd. 

AKTIVNOST JE PRIMERNA ZA IZVAJANJE 

PRI PREDMETIH: 

Osnovna šola: 

Domovinska in državljanska kultura in 

etika 

Geografija 

Družba 

Srednja šola:  

Geografija  

Sociologija 
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»PRI DVANAJSTIH NA ŠVEDSKEM PREPUŠČEN SAM SEBI« 

16. februar 2016 

 
Članek dostopen prek: http://www.amnesty.si/pri-dvanajstih-na-svedskem-prepuscen-sam-sebi.html 

»Spala sem v kavbojkah, ne v pižami,« pravi Maha Khadour, Omarjeva mama. Spominja se poletja 

2012, ko so na njihovo sosesko v Siriji začele padati bombe. »Preprosto nisi mogel vedeti, kdaj bo 

treba zbežati.« 

Kljub temu, da je veterinar, ne zdravnik, je njen mož Mohannad oskrboval ranjene sosede, ki so se 

bali aretacij, ki bi jih lahko doletele, če bi pomoč poiskali v javnih bolnišnicah. Ko so se začele 

širiti govorice, da vlada išče Mohannada, sta z Maho in njunima dvema sinovoma, Alijem, ki ima 

zdaj 19 let, in Omarjem, ki je zdaj star 14 let, zbežala v sosednjo Turčijo. Upali so, da bodo 

potovali naprej proti Evropi, toda kmalu je postalo jasno, da možnosti, da bi prišli tja legalno, ni. 

Kot sirski Palestinci, pravi Maha, niso imeli veliko upanja, da bi kadarkoli dobili dovoljenja, ki so 

nujna za delo in izobraževanje. Potem so jim ukradli še večino denarja. S poglabljanjem begunske 

krize – Turčija je zdaj dom več kot dvema milijonoma sirskih beguncev – so bili ujeti. 

»Poskušala sem s pošiljanjem sporočil desetim evropskim veleposlaništvom in konzulatom v 

Istanbulu, razlagala sem našo situacijo,« pravi Maha. »Nikoli nisem dobila odgovorov.« 

 
Sam na stockholmskem letališču 
 
Družina je dvakrat poskušala leteti v Evropo. Toda brez vizuma za vstop v EU so jih tudi dvakrat 

ustavili. Nazadnje je Mohannad z Omarjem in tihotapko, ki se je pretvarjala za njegovo mamo, 

poskusil še tretjič. Mohannada je ponovno ustavila turška policija, Omar pa je šel mimo 

neopažen. Šele nekaj ur pozneje, ko se je Omar znašel popolnoma sam na stockholmskem 

letališču, se je zavedel, da očetu ni uspelo. 

»Bilo je grozno,« pravi njegova mama. »Švedskemu veleposlaništvu sem poslala na stotine 

elektronskih sporočil: 'Prosim, moj sin je pri vas, moram k njemu.' Takrat je imel le 12 let.« 

  
Ponovno združeni 
 
Po štirih mesecih je Omar dobil dovoljenje za bivanje in pravico za združitev s svojo družino, 

kar mu zagotavlja tako mednarodno kot evropsko pravo. Avgusta 2014 sta se mu končno pridružila 

starša in starejši brat. Ob prihodu na Švedsko so se jim nekatere stvari zdele presenetljivo znane: 

»Ko smo prišli v Uddevallo, mestece na jugozahodu Švedske, so se mi mož in sinova smejali,« 

pravi Maha. »Tu in tam sem rekla: 'Poglej to travo, poglej tisto goro – to je tako kot v moji vasi v 

Siriji.« 

»Začela sem delati kot učiteljica angleščine in bilo je čudovito. Zdaj, ko lahko učim otroke, se 

počutim bolje. Moj mož se še vedno uči švedščine. Zanj je težje – kot veterinar je delal 20 let in je 

strokovnjak na svojem področju. Za delo tukaj se bo moral jezik učiti tri leta in nato študirati na 

univerzi še dve leti.«  

http://www.amnesty.si/pri-dvanajstih-na-svedskem-prepuscen-sam-sebi.html
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Peš iz Grčije v Nemčijo 
 
Maha je z družino v svojem majhnem stanovanju pred kratkim naredila prostor še za dve osebi. 

Njena mlada nečakinja, petletna Rahaf, in njen 19-letni brat Noor sta peš po nevarni poti 

pripotovala čez celo Evropo. 

»Vzelo jima je 20 dni,« pravi Maha. »Rahaf ima 5 let – ne bi smela hoditi peš iz Grčije do 

Nemčije.« 

»Zanjo je bila to grozna izkušnja – vedno govori o policiji,« nadaljuje. »V vseh državah, prek 

katerih sta šla, sta se bala policije. Povedala sem jima, da policija pomaga. Toda še vedno se je 

bojita.« 

Izčrpavajoča pot, na katero sta bila prisiljena oditi Rahaf in Noor, je simptom bistveno večjega 

problema: za večino beguncev, kljub njihovi pravici do iskanja azila oziroma mednarodne zaščite, 

je zdaj skoraj nemogoče priti v Evropo na varen in zakonit način. 

  
Človekova pravica do družinskega življenja 
 
V kaosu svetovne begunske krize se bližnje sorodnike loči zaradi številnih razlogov. Zanje je 

združitev družin ena izmed redkih zakonitih poti, po kateri se lahko ponovno združijo. »Če moj sin 

ne bi že bil na Švedskem, ne bi mogla tja,« pove Maha. 

Toda zdaj je celo človekova pravica do družinskega življenja v nevarnosti, saj je na 

primer Danska predlagala zakonske spremembe, po katerih bi bili bližnji sorodniki prisiljeni čakati 

do pet let, preden bi lahko ponovno videli drug drugega. To pa navkljub raziskavi, ki kaže, da je 

združitev družin za begunce ključna in da pomaga ljudem pri soočanju s travmami in pri integraciji 

v novo družbo. 

Težje kot postaja iskanje zaščite v tujini za begunce, več ljudi bo prisiljenih iti skozi pekel – hoditi 

tedne v strašnem mrazu in tvegati življenje v napihljivih čolnih –, da bi našli varnost. 

  
Sanje za prihodnost 
 
Maha pravi, da je trenutna situacija »nora«: »Moje sanje so vrniti se nazaj v mojo 

državo,« pravi. »Ponoči sanjam, da se vračam nazaj v vasi, ki sem jih imela rada. In včasih 

razmišljam, koliko sorodnikov sem izgubila v tem konfliktu. Skoraj vsi so mrtvi.« »Veliko 

razmišljam tudi, kaj lahko človek naredi za resnične spremembe. Mogoče je to tisto, zaradi česar 

tako zelo želim biti učiteljica. Vem, da bodo otroci to, kar jih naučim danes, jutri uporabljali. In to 

je dobro. Mogoče je to eden izmed načinov, kako priti do sprememb.« 

 
 
  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/danish-parliament-should-reject-changes-to-refugee-law/
http://www.redcross.eu/en/upload/documents/pdf/2014/Asylum_Migration/RCEU%20ECRE%20-%20Family_Reunification%20Report%20Final_HR.pdf
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Izpolnite tabelo 
 
Država izvora Države in mesta na poti Država gostiteljica 

 
 

  

Koliko kilometrov je med Sirijo in Švedsko, če letimo? Koliko pa, če gremo peš? Pomagate 
si lahko s spletnimi orodji. 

 

Odhod Na poti 
Nevarnosti in 
izzivi 

Trenutna lokacija 

Zakaj? S kom so osebe 
potovale? 

Kateri? Kje je zdaj oseba? 

Kdo vse je šel? Kakšne vrste transport 
so uporabljali? 

Kako jih je 
oseba reševala? 

Kakšno je življenje na 
novi lokaciji? 

 
Predstavljajte si, da bi morali vi prestati takšno izkušnjo: s kom bi potovali? Kateri del 
Mahine poti se vam zdi najtežji? 
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Narišite pot na Švedsko in označite posebna mesta na poti (prihod v begunsko taborišče, začetke 

poti, konec …) 

 


