
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 
Etika in družba 
Spoznavanje okolja 
Srednja šola:  

Sociologija 

TRDITVE O BEGUNCIH 
 

Namen aktivnosti:  

Prek razprave povečati poznavanje teme ter ovreči v javnosti 

pogosta negativna stališča z nasprotnimi argumenti 

 

Približno trajanje aktivnosti: 

45 min 

 

Potek aktivnosti: 

Udeleženke in udeleženci se na podlagi pripravljenih trditev razporejajo po prostoru. Na začetku vsi stojijo v 

sredini učilnice (nevtralna cona). Potegnite eno trditev iz škatle in jo preberite. Udeleženci se nato razdelijo na 

dve strani: na tiste, ki se strinjajo z izjavo, in tiste, ki se ne. Udeleženci se lahko zgolj strinjajo ali ne strinjajo, 

odgovor »ne vem« ne obstaja. Med branjem trditev ne dajemo obrazložitev.  

Ko so vsi razporejeni, začnemo razpravo, prednost ima vedno številčno manjša skupina. 

Udeleženci lahko zamenjajo stran po ali celo med razpravo. S pomočjo zapiskov poskusite izpeljati zaključke 

debate. Pogovorite se o spremembah pozicij, ali so bila podlaga za odločanje čustva ali razum, ali je težko 

spremeniti mnenje … 

 
 

 

 

 

Nasveti za izvajalce: 

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

 Razrežite pripravljene trditve in jih spravite v škatlo ali vrečo. Dva lista označite s  »strinjam se« in »ne 

strinjam se« 

 Izvajalec ima vlogo povezovalca, ki poskuša ostati v nevtralnem položaju (vključiti se mora v primeru, če bi 

vsi udeleženci zavzeli stališča, ki nasprotujejo uresničevanju človekovih pravic). 

 Pazimo, da nenamerno ne obsojamo ali izključimo učencev, ki zagovarjajo negativna stališča.  
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Predlagane trditve 

 

Predlagane trditve razrežite in dajte v škatlo. 

 

Nisem ksenofob, ampak če migranti pridejo v novo državo, morajo prevzeti tamkajšnji jezik in  

kulturo. 

 

Vsakdo ima pravico živeti v varnem okolju. 

 

Nič nimam proti beguncem, toda najprej bi morali poskrbeti za naše revne ljudi. 

 

Pravico do mednarodne zaščite lahko pridobi vsakdo, ne glede na to, od kod prihaja. 

 

Vsi begunci, ki so prišli v Slovenijo brez dokumentov, so nezakoniti in bi jih morali poslati nazaj. 

 

Če imajo denar za pametne telefone, beguncem očitno ni preveč hudo. 

 

Naša moralna dolžnost je, da pomagamo pomoči potrebnim. 

 

Pravica do mednarodne zaščite bi morala biti na voljo samo krščanskim beguncem, ker se 

muslimani ne morejo tako uspešno vključiti v evropske družbe. 

 

Begunci v Evropo velikokrat potujejo v nevarnih razmerah, večkrat so premraženi in lačni, zato jim 

moramo pomagati. 

 

Če begunca vrnemo v državo izvora in ga tam mučijo ali ubijejo, smo soodgovorni za njegovo 

nesrečo. 

 


