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D4 
Részlet egy menekült naplójából

Ma megint elég nehéz helyzetbe kerültem. Ismét én tolmácsoltam a szüleimnek a hivatalbb
ban. Nem mintha olyan jól beszélném a nyelvet, de valamit már tanultam. Muszáj, mert az 
iskolában megjegyzéseket tesznek, vagy megmosolyognak a magyartudásom miatt. Perbb
sze akad, aki segíteni szeretne. Ma viszont megjegyezte az egyik lány, hogy minek jöttünk 
ide, ha még szólni sem tudunk, így hogy akarom elvégezni ezt az iskolát, vagy csak azért 
járok ide, mert jó ismeretségem van, és elintézték? 
A nyelvtan sem egyszerű, de a kiejtés a legnehezebb, mégis én vagyok a család tolmácsa. 
Nehéz a tantárgyakat is idegen nyelven tanulni, már kértük is, hogy egy évvel később 
menjek csak érettségizni, mert így nem lehet.

Nehéz a kapcsolatteremtés, mert keveset beszélek magyarul. A magyar fiatalokkal nehezb
zen tudok barátságot kötni, de a kedvesebbekkel igen. A magyar emberek általában távolbb
ságtartóan viselkednek velünk, főleg a szüleimmel, ha munkát keresnek, vagy hivatalba 
kell menni valamit intézni. Ezért kísérem el őket én.
Itt a táborban sem könnyű barátokat szerezni. Sokfélék vagyunk, mások a szokásaink, 
még enni is másképp szoktunk. 
Egy kapocs vagyok a szüleim, a külvilág között, mintha nekem kellene közvetítenem… 
Nyelvtudásra persze nemcsak a hétköznapi életben, hanem az elhelyezkedéshez is szükbb
ség van: a magyarul jól beszélők többségének stabil munkahelye van, míg a nyelvet nem 
vagy alig ismerő menekültek nyolcvan százaléka munkanélküli.

Anyám és apám félnek kimenni és intézkedni, pedig ők is szeretnének szétnézni kívül. 
Szóval azért örültünk is, anyukám különösen, mert legalább kimozdulhatott a táborból… 
Úgy néznek ránk kint, mint valami csodabogarakra. Biztosan ezért is félnek anyuék kibb
menni. Én többször megyek, most már muszáj iskolába járni. Persze ez sem mindig egybb
szerű: jöhetünkzmehetünk, de be kellett jelentenem, hogy későn érek vissza, mert iskolai 
buli volt. Nekem valahogy ez sem volt igazi. Talán, mert nyomasztott az idő figyelése, hogy 
visszaérjek, amikorra mondtam, talán, mert már arra gondoltam, hogy ma mi vár rám. 
Pedig szeretném megismerni a menekülttáboron, sőt a városon kívüli világot, szeretnék 
más falvakat, városokat is látni. Erre azonban se pénzem, se lehetőségem. Nem tudom, 
hogy lehetne barátokat szerezni, elmennék velük ideboda, de legtöbbet ezen a héten is a 
szobámban ültem. Nem szeretem, olyan szürke… pedig itt van minden, tiszta víz, gyógybb
szer, ha kell, takaró, étel…

Néha oktalanul szomorú vagyok, néha rémálmaim vannak, visszajön, ami történt, a mebb
nekülés, a félelem, az utazás… Nincsenek rokonaim, barátaim, kedvenc állatom…

A háborúnál mindenesetre minden jobb. Mégis, nem tudom, hogyan bírjam ki. Persze 
nekem itt vannak a hozzátartozóim, másnak meg senkije.
Kénytelen vagyok elfogadni ezt az új helyzetet, de egy ilyen tábor valahogy mégsem olyan, 
mint otthon. Tudom, hogy mindenkinek vannak problémái körülöttünk, az ittenieknek is, 
akik otthon élnek saját országukban, de mégiscsak más annak, aki legalább otthon van. 
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D5 
szempontok a naplóRészlethez

A) Olvasd el úgy a naplót, mintha te lennél a napló írója. 

B) Olvasd el a naplót úgy, mintha osztálytársa és jó barátja lennél a napló írójának!
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D1 
Fotók nyáRi táboRozásRól

A fotók segítségével biztosan fel tudtok idézni tábori élményeket, kalandokat, vidám emlékeket. 
Gyűjtsetek össze néhányat.

Csapatjáték és sport

Játék és nevetés

Este a tábortűznél

(Fotók: Takács Katalin)

szka212_10_diak.indd   169 2007.10.07.   17:43:31



170	 SZoCIáLIS, éLeTvITeLI éS KörNyeZeTI KompeTeNCIáK	 TANULÓI

D2 
Fotók menekülttáboRokRól

Képzeljétek el, milyen lehet az élet ezekben a táborokban!

Sasyk tábor, a menekültek második otthona Kirgizisztánban, ahol nyolc nagyon feszült hetet töltöttek 
a 2005. júliusi, Romániába való drámai kitelepítésük előtt.

(Fotó: Refugees. UNHCR, 2006/2, 15. o.)

Egy üzbég tánc felidézése Temesvár (Timişoara) menekülttáborában.

(Fotó: Refugees. UNHCR, 2006/2, 17. o.)
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Illegális bevándorlók és menedékjogot kérők letartóztatásban Ukrajna nyugati határainál.
(Fotók: Refugees. UNHCR, 2004/2, 16–17. o.)

szka212_10_diak.indd   171 2007.10.07.   17:43:39



172	 SZoCIáLIS, éLeTvITeLI éS KörNyeZeTI KompeTeNCIáK	 TANULÓI

D3 
menekültek utazása – Fotók

Beszéljétek meg, mit sugallnak számotokra az alábbi képek. 
A fotók mellé írt szövegek segítségével ismertessétek gondolataitokat a többi csoporttal is!

Néhány ember a 60 ezer tadzsik menekült közül, akik az Amu folyón át menekültek Afganisztánba 
1992–93bban. Másik 60 ezret Tadzsikisztánon belül telepítették át

(Fotó: Refugees. UNHCR, 2006/2, 9. o.)

Ruandabkongói határ, menekülés 1994bben.

(Fotó: Refugees. UNHCR, 2004/2, 22. o.)
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A menekülteknek gyakran csak annyi idejük van, hogy néhány tulajdontárgyukat összeszedjék,  
majd – mind Afrikában, mind Ázsiában – a közlekedés különböző egyszerű vagy ötletesebb módjait kell 

megtalálniuk.

(Fotók: Refugees. UNHCR, 2000/3, 6. o.)

szka212_10_diak.indd   173 2007.10.07.   17:43:42



174	 SZoCIáLIS, éLeTvITeLI éS KörNyeZeTI KompeTeNCIáK	 TANULÓI

D6 
szempontok a csopoRtbeszélgetéshez

A) csoport
Mit mondanál még azon kívül, ami a naplódban szerepel? Miben vársz még megértést, 
segítséget? Beszéljétek meg!

B) csoport 
Mi az, amit megértettél vagy jobban megértettél a napló olvasása után? Vanbe valami, amit 
még jobban szeretnél érteni, amit szeretnél még megtudni? Mit kérdeznél még meg, és 
mindennek tükrében miben tudnál segíteni a barátodnak? Beszéljétek meg!
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D7 
kéRDések egy menekült naplójához

Egy menekült naplójából olvastok részletet, amiből sok minden kiderül, más dolgokra pedig követkk
keztetni lehet. Képzeljétek magatokat az ő a helyébe, és válaszoljatok az alábbi kérdésekre. A kérdések 
alapján folytathatjátok is a naplót.

1. Milyen itt az élet, milyen a táborban lakni?
2. Milyen a szoba, mit idéz az otthon hangulatából?
3. Hogyan, miben tudnak segíteni a szüleid?
4. Hogyan tanulod a nyelvet? Ki segít benne?
5. Járszbe iskolába? Hogy érzed magad a társaiddal?
6. Szoktálze kirándulni, utazni?
7. Van jó barátod a kortársaid közül? Az iskolában?
8. Milyen megpróbáltatásokkal, nehézségekkel kell megküzdened?
9. Mit hagytál otthon? Mi hiányzik és mi nem?
10. Mit szeretnél a jövőben, bízolze abban, hogy jobb lesz?
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D8 
menekültek a statisztikák tükRében

Az alábbi adatok a világ menekültjeinek helyzetéről árulnak el információkat. Tanulmányozzátok, 
majd próbáljátok táblázatba foglalni az adatokat!

• Az otthonuktól elszakítottak száma a világon az 50 millióhoz közelít, beleértve a mebb
nekülteket is.

• Több mint 22 millió, háború vagy üldözés elől menekülő ember kap támogatást az 
ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától.

• A Föld minden 120. lakója menekülésre kényszerül.
• A legtöbb menekült Afrika országaiból vándorol el (8 091 000), második helyen Ázsia
• áll (7 925 000).
• A legtöbb menekültet kibocsátó országok 1990bben: Afganisztán. Irak, BoszniabHerb

cegovina, Libéria, Ghána, Guinea, Szomália, Eritrea, Szudán, Etiópia, Kongói Demokzb
ratikus Köztársaság.

• Leginkább Európába és ÉszakbAmerikába vezetnek a menekülési útvonalak. Gyakori 
célországok: Franciaország, Svédország, Hollandia, USA.

(Forrás: ENSZ Menekültügyi Főbiztossága jelentései, statisztikái, 1999–2004)
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