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ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Намаляване на неравенствата
Цели на темата

Възраст

 Децата разграничават ситуции, в които хората напускат дома си и разбират
защо мигрантите и бежанците са принудени да бягат от домовете си;

8 – 12
години

 Децата научават за последствията върху живота на хората, които са
принудени да напуснат дома си, защото са поставени в застрашаваща
живота ситуация;
 Децата приоритизират различни вещи, които биха им били необходими в
различни ситуации;
 Децата обогатяват разбирането си за бежанците и се учат на емпатия към
хората, които са принудени да бягат от домовете си.
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://www.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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Въвеждаща дейност
Обяснете на учениците, че днес ще си говорите по интересна и актуална тема, за която
всеки от тях вероятно е срещал информация по телевизията, във вестниците или в
интернет.
Въведете учениците в темата чрез следната дискусия:

“Представете си, че отивате на почивка с вашето семейство/близки утре. Какви
необходими вещи бихте опаковали във вашия куфар за почивката? Имате 5
минути да опаковате багажа си.”
Раздайте на всеки ученик по един лист с принтиран куфар (Приложение 2) и цветни
флумастри/моливи/пастели. Разделете учениците на малки групи (например 4 групи по 5
деца) и ги помолете да нарисуват или напишат в куфара, какво биха сложили в него.
Погледнете работата на групите и вземете по един куфар от всяка група, за да го залепите
на дъската/стената пред класа. Попитайте децата за част от предметите, които са
посочили, че ще вземат - защо са ги избрали и защо са им нужни за ваканцията?
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дейност 1

Запознайте учениците с информацията от Приложение 1. Акцентирайте върху проблемите,
които децата/хората бежанци срещат в живота си. Към този момент фокусирайте
вниманието им само върху информацията, която реферира към неравенствата вследствие
на войни и конфликти. Останалата част от текста на приложението е само за Ваша
информация.
Раздайте втория лист с принтиран куфар и задайте новите условия за задачата. Те са
следните:
“Сега ситуацията се промени. Представете си, че трябва да се спасите като
напуснете дома си рано сутрин, още утре. Не знаете дали ще можете да се
върнете в дома си отново или ако можете, кога ще бъде това. Опаковайте в куфара
си неща, които считате за важни. Запомнете, че ще трябва да извървите дълъг
път и имате право само на един куфар. Също така има голяма вероятност, докато
бягате и търсите сигурно място, да трябва да вървите пеша и да носите този
куфар на ръка. Може би не всяка нощ ще имате подслон над главите си. Помислете
си в следващите 5 минути какво би било важно да имате с вас по време на такова
пътуване? Изпишете или нарисувайте предметите, които ще вземете със себе си.”
За целите на упражнението тази ситуация можем да наречем евакуация или принудително
бягство, за да реферирате към нея и по-късно.
Погледнете работата на групите и вземете по един куфар от всяка група, за да го залепите
на дъската/стената пред класа.
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дейност 2
Задайте на учениците следните въпроси:
 Какво опаковахте във вашите куфари??
 Защо сте взели точно тези вещи??
 Каква е разликата между куфар, подготвен за почивка и чантата с вещи за
евакуация??
 Какво бихте искали да вземете със себе си в случай на принудително бягство от
вкъщи, но не ви е останало място??
 Помислихте ли да вземете например актовете си за раждане, някакви документи,
които доказват вашата самоличност, здравни картони/книжки или диплома или
сертификат/бележник от училище? Важно ли е според вас да вземете тези
документи със себе си и защо??
За да обобщите впечатленията от проведената до този момент дискусия, обсъдете
заедно с учениците:
 Как според тях подобно принудително бягство от вкъщи се отразява върху живота
на дете/ човек?
 Как би повлияло подобно преместване на тяхното образование, на връзките им с
приятелите, на семействата?
 Какво според тях би се случило, ако не посещават училище например 2 години??

Обобщение
Припомнете на децата, че постигане на Цел 10 "Намаляване на неравенствата“ ще
гарантира по-добър живот на всички хора по света и в това число на децата. Кажете им, че
разгледаната ситуация представлява 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.
Заедно с децата се върнете към информацията от Приложениe 1 и подчертайте отново до
какви промени и рискове биха довели ситуациите, свързани с бедност, липса на
образование, риск от експлоатация и т.н за децата.
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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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Приложение 2
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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:
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Приложение 4
• Бедност
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© UNICEF/UN0145436/Charbonneau

© UNICEF/UN044449/Al-Issa
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Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ТЕМА 10: 8-12 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.

© UNICEF Bulgaria/2016/Popov

В партньорство с

Спонсорирано от

Момче от Сливен, което живее в
бедност, вместо да ходи на
училище, а събира отпадъци на
сметището, които да предаде за
вторични суровини, за да спечели
малко пари.
Медиен парньор

Запознаване с ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ
ТЕМА 10: 8-12 години

Приложение 6
Покажете на децата една или няколко истински истории на деца бежанци и мигранти,
разказани в поредицата „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

В партньорство с
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Медиен парньор
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And special thanks to those who have worked with us across the world:

Lesson plans created in collaboration with Think Global www.think-global.org.uk. Promoting learning for a just
and sustainable world.

