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ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Деца в движение – миграцията като част от нашата
обща история

Цели на темата

Възраст

 Децата разбират защо мигрантите и бежанците са принудени да бягат от
домовете си;

13 – 18
години

 Децата научават за последствията върху живота на хората, които са
принудени да напуснат дома си, защото са поставени в застрашаваща
живота ситуация;
 Децата научават, че миграцията не е ново явление – тя може да е част
от историята на всяко семейство, както и част от световна история;
 Децата научават повече за значението на образованието за децата
бежанци.
Тази тема е част от поредица образователни материали, посветени на Глобалните
цели за устойчиво развитие. Представеният план, предложените дейности и
съпътстващите ги материали дават рамка за провеждането на занятие. Насърчаваме
всеки учител да реализира урок или поредица от уроци, като модифицира различни
елементи от него, взимайки предвид възрастта на децата, с които работи, отчитайки
тяхната предварителна подготовка по темата и съобразявайки се със спецификите на
класната си стая.
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Въвеждаща информация за учителя:

Конвецията на ООН за права на детето
Намаляването на неравенствата е гаранция за реализиране на права на децата по света. Конвенцията
на ООН за правата на детето (КПД) гарантира на всяко дете (до 18г.) (чл. 1) без разлика в раса, пол,
възраст, етност и др. (чл. 2) всички права. В същото време КПД признава, че във всички страни в света
има деца, които живеят при изключително трудни условия, както и че тези деца се нуждаят от специално
внимание поради своето здравословно състояние, заради икономическите условия в страните или други
крайни ситуации като война, бедствия или кризи от друго естество. Държавите, ратифицирали КПД,
трябва да развиват политики, мерки и програми, които осигуряват достоен и пълноценен живот на всички
деца и жизнен стандарт, съответствуващ на нуждите за физическо, умствено, духовно, морално и
социално развитие (чл.27). КПД гарантира и правото на всяко дете на идентичност и име (чл.8), правото
да бъде заедно със семейството си (чл.10) и да му бъде подсигурена подходяща закрила и хуманитарна
помощ, ако ситуацията и обстоятелствата го изискват (чл 22). КПД утвърждава, че всяко момиче и момче
по света има право на закрила от всяка форма на насилие, малтретиране или експоатация (чл.19).
Всички деца по света имат право на равен достъп до качествено образование и достъп до възможности,
за да развиват талантите и спосособностите си до пълния им потенциал (чл.29). На всяко едно дете
трябва да е гарантиран достъп до качествени здравни услиги и грижи (чл.24) и право на мнение по
засягащи го въпроси (чл.12). Версия на КПД за деца може да намерите тук:
https://.unicef.bg/assets/CRC_Materials/UNICEF_Child_friendly_CRC_BG_brochure.pdf

Основна цел в работата на ООН, е изкореняването на неравенствата в обществото, като това е
важна задача, която човечеството трябва да постигне.

какво означава Цел №10 Намаляване на неравенствата?
 Да се осигури подкрепа за хората, които живеят в бедност, за да имат достъп до бърз и
устойчив икономически растеж.
 Да се развиват законодателство и практики, които не дискриминират нито една социална
група, а отразяват нуждите на хората.
 Да се създадат възможности за законосъобразна, сигурна, редовна и отговорна миграция
и мобилност на хора.


Да се развиват законодателство и социални програми в защита на уязвими хора и такива
в неравностойно положение. Например – при съставянето на квоти в структурите на
политическите партии, да се предвидят места за младежи, жени, местно население/
малцинство, хора с увреждания.

 Да се създадат необходимите условия, в които хората, напуснали дадена страна, да се
ползват от защитата на законите на държавата, в която се преместват.
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Предварителна дейност
Запознайте се с Приложение 1. В него ще откриете допълнителна информация, която
може да Ви послужи за по-успешна подготовка за въвеждане на учениците в темата,
както и за провеждане на урока. Текстовете в Приложение 1 ще ви дадат възможност
да разкажете на децата за някои от възможните причини за миграция - война, бедност,
невъзможен достъп до образование и др.
За провеждането на урока е важно на учениците да се даде предварителна задача,
която да изпълнят заедно със семейството си/член от семейството си.
Задачата е следната:

"Проучете собствените си семейни истории, за да проследите има ли в тях
примери за миграция в миналото. Трябва да се огледате назад в семейната
история и да знаете, че всяко преместване от едно населено място в друго се
означава като миграция, без значение дали е било предизвикано от наличието на
някаква криза, бедствие или по друга причина. Поговорете с възможно най-много
членове на вашето семейство и близки роднини, вкл. баби и дядовци. Разберете
откъде произхождат, премествали ли са се през годините на други места, за да
учат и работят, да се установят да живеят със своите близки. Попитайте през
колко места са преминали по пътя си, докато стигнат до мястото, на което в
момента живеят. Получавали ли са подкрепа и от кого, когато са се
установявали на ново място? Навсякъде ли са били посрещани добре или е имало
хора, които са ги отблъсквали?”
В резултат на тази предварителна задача, всяко дете трябва да донесе в класната стая
написани отговори на следните въпроси:
- Откъде произхождат твоите баба и дядо (по бащина и майчина линия)?
- Откъде произхождат твоите прабаби и прадядовци?
- Ако някой от семейството ти е роден в друг град, посочи през колко места през живота си
е преминал, докато се установи в мястото, на което живее сега?
- Ако някой от семейството ти е живял в различни градове, преди да се установи на
мястото, в което живее сега, какви трудности е срещал по пътя си? Имал ли е приятели/
близки, които да го подкрепят и каква помощ са му оказвали те? А имало ли е хора, които
са искали да му попречат и как?
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дейност 1
Обяснете на учениците, че днес ще си говорите по интересна и актуална тема, за която
всеки от тях вероятно е виждал информация по телевизията, във вестниците или в
интернет.

За начало попитайте учениците има ли сред тях такива, които са открили истории, свързани
с миграция в техните семейства. Нека учениците да опишат пътуванията на семействата си
пред класа. Проследете пътуванията на картата на България или на тази на света (ако има
необходимост), отбелязвайки с лепящи се листчета местата, на които се развива
историята.
Децата, които имат примери за миграция в семействата си, нека напишат на цветни лепящи
се листчета местата, през които близките им са преминавали, за да може да ги поставите
на картата.
 Например:“Моята баба през 1948 г. като малко момиче е пристигнала със
семейството си в София от едно малко селце в Македония…
 Моите родители са родени в гр. Монтана и след като са завършили
обучението си в университет са останали да живеят в гр. Варна” и др.
 Бележка към учителя: Ако сметнете за необходимо, обяснете по-подробно
думата “миграция” - вътрешна (в рамките на страната от село в град, от
град в град и пр) и външна (от една държава в друга).
Дискутирайте кои са общите неща, ситуации, които са водели до преместванията; какви са
били трудностите и препятствията, които се свързват с подобна промяна; какво е
означавало това за децата.
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дейност 2
Разкажете/Прочетете на учениците информацията от Приложение 1, за да имат
повече информация за част от причините, които предизвикват миграцията в световен
мащаб.
Покажете на децата една или няколко истински истории на деца бежанци и мигранти,
разказани в поредицата на УНИЦЕФ „Приказки с нещастен край:
 Айвин и възглавницата: https://youtu.be/-yAti8z3Yks
 Малак и лодката: https://youtu.be/duiBSohefz8
 Мустафа и приятелите му: https://youtu.be/3j0bb_TqeRc
Може да оставите време и да отворите пространство за дискусия и обсъждания,
ако децата имат желание и интерес да пристъпите към такива.

20

дейност 3
Разделете учениците на четири или пет групи. На всяка от групите раздайте по една
снимка от Приложение 3, 4, 5 и 6 и по равен брой от въпросите, разписани на
предварително принтираните карти с въпроси от Приложение 2.
Всяка от групите трябва да отговори на получените въпроси от картите, като ги
обвърже с образа на детето от снимката. Например: “Според нас детето от снимката е
от Сирия...Тя иска да стане доктор...Най-много й липсва малкото й братче...и т.н.”
Съберете снимките на всяка от групите. Заедно с учениците дискутирайте отговорите
на въпросите на всяка група.
Целта на дискусията е децата да разберат, че миграцията не е ново явления и хората
са мигрирали в цялата история на човечеството. Много семейства са преживели
миграционни процеси в своето минало и е важно учениците да мислят за нея като за
част от историята на всяко семейство.
В този разговор поставете акцент върху това, че обстоятелствата за миграцията са
различни, но винаги носят голям риск и това в много висока степен важи за децата.
Миграцията може да има трайни и необратими последици за живота и развитието им.
По този начин ще направите преход и към обобщаващата дейност, при която заедно
ще мислите за решения на различни нива, предвид изказаното от децата до момента в
урока и общите цели на ООН за намаляване на неравенствата.
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Може да насочите децата върху последиците от подобно преместване, които често
задълбочават неравенството: да попаднеш в нова държава с различна и нова култура,
бежанците, които живеят в бедност, непознаването на новия език и култура, което
допълнително затруднява достъпа до образование и др. Така отново ще може да
насочите вниманието им върху необходимостта от постигане на целите на ООН,
споменати в началото на урока. Може да се върнете отново към Конвенцията за
правата на детето.

Обобщение
Припомнете на децата, че постигане на Цел 10 ще гарантира по-добър живот на всички хора
по света и в това число на децата. Кажете им, че в рамките на урока вие сте разгледали само
един пример за неравенство, а в живота сме свидетели и на други. Допълнете, че трябва да
подхождаме с разбиране към ситуациите и предизвикателствата, пред които са изправени
тези хора.
За да приключите темата, попитайте учениците:

 “Какви мерки според вас можем ние да предприемем, ако трябва да помогнем
на някое от децата на снимките?”
Помолете всеки от тях на едно малко листче да запише какво е мислил, почувствал или
осъзнал по време на дискусията - било то с едно изречение или само да напише с една дума,
това което е изпитал.
 Например: “Почувствах се много тъжен...Съпричастност”.
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Приложение 1
Допълнителни текстове за подготовка на учителя и въвеждане на учениците в темата.
Член 28 от Конвенцията за правата на детето, ратифицирана от почти всички страни в света
(в това число и от България, ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г.), посочва, че всяко дете има право на
добро образование и основното образование трябва да e задължително и безплатно за
всички деца. Въпреки това, според данни на ЮНЕСКО, 124 милиона деца и млади хора по
света не могат да ходят на училище, а 757 милиона възрастни са неграмотни (две трети от
тях са жени).
Има много причини за това. Сред най-честите от тях са бедност, неравенство и
дискриминация, основана на увреждания, пол, етнически или социален произход. В същото
време войните, продължителните кризи и конфликтите имат значителна роля в този процес. В
световен мащаб 34 милиона деца и млади хора са засегнати от конфликти и насилие. Според
УНИЦЕФ в Сирия, Ирак, Йемен, Либия, палестинските територии, Судан, Йордания, Ливан и
Турция около 13 милиона деца нямат възможност да посещават училище. Кризите и
конфликтите принуждават хората да напуснат своите домове, села и градове, за да търсят
подслон на други места - често извън родната си страна. През 2014 г. близо 60 милиона души
по света търсят подслон и защита от насилие, преследване и нарушаване на човешките им
права. Един от всеки двама от тях е на възраст под 18 години.
За да се защитят тези млади хора, чл. 22 от Женевската конвенция задължава страните,
които са я подписали, да им предоставят пълен и равен достъп до образование, независимо
от тяхната националност или статут на пребиваване. Това право обаче, често не се отнася до
бежанците.
По-голямата част от бежанците остават на територията на собствената си страна или в
непосредствена близост до нея: според ООН това е така, защото тези хора се надяват да се
върнат бързо по домовете си, а и защото им е много трудно да напуснат своя регион и да
пътуват другаде. Най-голямата група на разселени лица в момента са 4-те милиона сирийци,
напуснали страната си. 95% от тях са останали в съседните на Сирия страни (2.2 милиона в
Турция, 1,1 милиона в Ливан, 633 000 в Йордания). Заедно с тях около 7,9 милиона сирийци
са останали в Сирия, но са били принудени да избягат от родните си градове - те се наричат
“вътрешно разселени лица“.
В рамките на самия Европейски съюз също има бежанци, като най-голям е техния брой на
територията на Германия - само през 2015 г. са влезли около 1 милион. Въпреки, че темата
за войната в Сирия и сирийските бежанци, които бягат от конфликта в страната си и тръгват
към Европа, са доминираща в новинарските емисии тема, трябва да се посочи, че има
увеличение и в броя на разселени хора в Африка - особено в резултат от конфликта в Южен
Судан. След избухването на конфликта там през 2013 г., над 2,3 милиона души са напуснали
домовете си. 650 000 от тях вече живеят извън територията на Южен Судан. В допълнение,
дългогодишният конфликт в източната част на Демократична република Конго също води до
голям брой вътрешно разселени лица и бежанци, които се движат към съседните страни.
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 Изключени от образованието - и от живота (виж снимките от Приложение 3 )
Животът на бежанците е пълен с предизвикателства - за да открият сигурно място, на което
могат да живеят, те трябва да изоставят всичко, което притежават и да избягат. Трудностите
по пътя им често ги поставят в ситуация, в която нямат право да защитават човешките си
права - в това число правото им на образование. В петте държави, където са разпръснати
най-големия брой сирийски бежанци (Турция, Ливан, Йордания, Ирак и Египет) около 53 %
или близо 700 хиляди сирийски деца не могат да посещават училище заради някоя от
посочените по-долу причини:
 Бедност (виж снимките от Приложение 4)
Бежанците са изложени на висок риск от бедност. В много страни за тях е много трудно да си
намерят работа - често системата в дадена държава не им позволява да работят легално и те
разчитат на работни места в сивия сектор, за да могат да си осигурят минимални средства за
оцеляване. В този случай обаче, не им се заплаща достатъчно добре и те не могат да покрият
дори основните си разходи - например да заплатят наем за подходящо жилище за
семейството си или да закупят основни хранителни продукти, с което да издържат близките
си.
Силно затруднени са възможностите за образование на деца, които живеят в подобна среда.
Често липсват свободни места в безплатната образователна система в страните, в които са
избягали, в бежанските лагери пък липсват подходящото училищно оборудване и добре
подготвени учители. Родителите нямат срeдства да изпратят децата си на училище заради
високите такси за обучение, разходите за пътуване. Често и на самите деца сe налага да
работят и да допринасят за доходите на семейството. Особено голям е рискът с децата,
които имат някакъв вид увреждане, които и при нормални обстоятелства често имат
затруднен достъп до образование.
 Детски труд (виж снимките от Приложение 5)
Тъй като за бежанците е много трудно да си намерят работа, то за всички членове в
семейството е общоприето да търсят начин, чрез който да допринесат за семейните доходи, в
това число дори за най-малките деца. Често вместо да ходят на училище тези деца са заети с
работа в различни домакинства или в селското стопанство. Проучване на ООН от 2013 г.
показва, че почти половината от анкетираните сирийски бежански семейства, живеещи в
съседните на Сирия държави твърдят, че са частично или напълно зависими от доходите,
получени от техните деца. В бежанските лагери ситуацията е същата. Например: тринадесет
годишният Ахмед не е ходил на училище в продължение на три години. В родния си град в
Сирия той напуснал училище, защото било твърде опасно да напуска къщата си. След
пристигането си в бежанския лагер в Йордания, той се надявал да започне да ходи отново на
училищще, но вместо това той и братята му започват да работят като продавачи на цигари, за
да могат да издържат семейството си. От всички сирийски деца, които работят в селските
стопанства в съседна Йордания, едва 2.4 % посещават училище.
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 Ранни бракове (виж снимки в Приложение 6)
Бедността също така увеличава броя на ранните бракове на непълнолетните момичета сред
бежанците. За да бъдат намалени разходите и финансовия натиск върху семействата, някои
от тях избират да оженят момичетата си в много ранна възраст. Това често води до
прекратяване на образованието на момичето. Понякога причина за подобен ранен брак е
избора на семейството да защити дъщеря си от заплахи от сексуално насилие докато пътува
към училището, което посещава.
 Липса на подкрепа от международната общност
Животът и достъпът до образование на бежанците, може да бъде значително подобрен, ако
международната общност се ангажира с инвестиции в тази извънредна ситуация. Огромна е
нуждата от гарантиране на човешките права и достъп до основни услуги на всички бежанци в
бежанските лагери, разположени в съседните на Сирия страни например. Положението е също
толкова лошо и в Южен Судан.
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Приложение 3
• Изключени от образованието - изключени от живота
Снимки на деца бежанци и мигранти, които продължават да ходят на училище, дори в тежките
условия на военен конфликт в Сирия:

© UNICEF/2017

© UNICEF/2017/Anonymous
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Приложение 4
• Бедност

© UNICEF/UN07740/Kljajo

В партньорство с

Спонсорирано от

Медиен парньор

Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ТЕМА 10: 13-18 години

© UNICEF/UN0145436/Charbonneau

© UNICEF/UN044449/Al-Issa

В партньорство с

Спонсорирано от

Медиен парньор

Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ТЕМА 10: 13-18 години

Приложение 5
• Детски труд
Видео с 14 годишния Омар който е принуден да работи, за да може ходи на училище:
https://youtu.be/sFev8s-yTlo

© UNICEF/UN020133/Yar

Мустафа, на 9 години, който е работник в автосервиз, вместо да ходи на училище.
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Приложение 6
• Ранни бракове
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