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Publikacja powstała w ramach projektu START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie  
CSO-LA/2017/388-169 dzięki finansowaniu i wsparciu Unii Europejskiej. Wyrażone w niniejszym dokumencie 

poglądy i opinie należą do autorów i autorek tekstów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i stanowiska  
Komisji Europejskiej.

W całym tekście zastosowano język równościowy, nazywany też włączającym. Jego celem jest podkreślenie 
obecności i włączenie perspektyw osób z grup marginalizowanych, a także tworzenie bardziej sprawiedliwych  

i włączających norm językowych, które odzwierciedlają różnorodność świata.

JA MIGRUJĘ, TY SMAKUJESZ, MY KUPUJEMY.
JAK CODZIENNE DECYZJE LUDZI WPŁYWAJĄ
NA ŻYCIE NA ŚWIECIE?

GLOBALNE LEKCJE
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO
ŚWIATA



Wstęp 
 

Drogie Nauczycielki i Edukatorki! Szanowni Nauczyciele i Edukatorzy!

Z wielką przyjemnością prezentujemy pakiet sześciu Globalnych lekcji na rzecz zrówno-
ważonego świata. 

Globalne lekcje zabierają młodych ludzi w edukacyjną podróż w głąb tematyki wyzwań 
współczesnego świata, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka oraz migracji. Każda lek-
cja to trzy warsztaty, do których przygotowane zostały szczegółowe scenariusze. To, co 
wyróżnia prezentowane materiały, to stopniowe wprowadzanie uczniów i uczennic w daną 
problematykę, przy jednoczesnym przekazywaniu im wiedzy na temat globalnych nierów-
ności. W ramach zajęć młodzież zdobywa też podstawowe umiejętności prowadzenia lo-
kalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka, a także kształtuje po-
stawy otwartości i szacunku dla innych ludzi, bez względu na to, kim są, gdzie mieszkają 
i w co wierzą. 

Globalne lekcje dla zrównoważonego świata to efekt trzyletniej współpracy nauczycieli 
i  nauczycielek oraz edukatorów i  edukatorek związanych ze Stowarzyszeniem Amnesty 
International i zaangażowanych w międzynarodowy projekt START THE CHANGE! Dzia-
łaj lokalnie, zmieniaj globalnie. Wszystkie te osoby pracują z młodzieżą o różnorodnych 
potrzebach edukacyjnych, w różnych kontekstach, zarówno w ramach edukacji formalnej, 
jak i pozaformalnej. W scenariuszach globalnych lekcji prezentują swój unikalny punkt 
widzenia i  swój autorski pomysł na to, jak zaangażować młodzież w działania na rzecz 
lepszego, bardziej sprawiedliwego świata dla wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że globalne 
lekcje staną się inspiracją do prowadzenia własnych działań edukacyjnych promujących 
ideę zrównoważonego rozwoju i wartości praw człowieka. 

Katarzyna Salejko 

Koordynatorka projektu START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie 

Jak korzystać z Globalnych lekcji na rzecz zrównoważonego świata?
Sześć scenariuszy globalnych lekcji to propozycje ćwiczeń warsztatowych poświęconych 
różnym aspektom problematyki zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i migracji. Każ-
da globalna lekcja została opracowana w taki sposób, by w ramach kolejnych warsztatów 
młodzież pogłębiała swoją wiedzę i nabierała motywacji do podjęcia własnych działań, 
które wprowadzą pozytywną zmianę na świecie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ze sce-
nariuszami trochę poeksperymentować. Można zmienić kolejność wybranych ćwiczeń 
w ramach danej lekcji, ograniczyć ich liczbę lub stworzyć własny warsztat na podstawie 
ćwiczeń z różnych globalnych lekcji i innych materiałów edukacyjnych. Pamiętajcie jed-
nak, żeby zawsze dostosowywać scenariusz warsztatu do aktualnych potrzeb i możliwości 
młodych ludzi, z którymi pracujecie. 
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WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO  
ŚWIATA  
NA PRZYKŁADZIE UBÓSTWA  
KOBIET W SOMALII
Tematem przewodnim globalnej lekcji jest ubóstwo kobiet spowodowane ich dyskrymina-
cją w różnych sferach życia. 

Pierwszy warsztat wprowadza problematykę dyskryminacji kobiet i wyjaśnia zjawiska skraj-
nego ubóstwa oraz głodu na przykładzie sytuacji w Somalii. Za pomocą aktywizujących 
metod młodzi ludzie analizują przyczyny klęski głodu w  tym kraju; porównują sytuację 
w Somalii do sytuacji w Polsce. 

W ramach drugiego warsztatu skupiamy się na konsekwencjach głodu w Somalii. Uczniowie 
i uczennice dowiadują się, że tamtejsze kobiety, w obawie o życie swoje i swoich dzieci, 
udają się w trudną podróż do obozu dla uchodźców w Dadaab w Kenii. W pierwszej części 
warsztatu młodzież bierze udział w  symulacji, dzięki której dowiaduje się, jak wygląda 
rejestracja w tym obozie. W drugiej części zajęć uczniowie i uczennice poznają inne przy-
czyny uchodźstwa. Zajęcia przełamują stereotyp, zgodnie z którym głównym kierunkiem 
uchodźstwa jest Europa. Podczas lekcji młodzież uświadamia sobie, że może mieć realny 
wpływ na sytuację uchodźców. 

Trzeci warsztat przygotuje młodych ludzi do opracowania kampanii społecznej na rzecz 
obrony praw kobiet. 

Cele: 

	Wspólnie z młodzieżą zastanowicie się, dlaczego ubóstwo w większym stopniu 
dotyka kobiet niż mężczyzn.

	 Zidentyfikujecie przyczyny klęski głodu panującej w Somalii od prawie 30 lat.

	Młodzi ludzie dowiedzą się, jak wygląda rejestracja w obozie dla uchodźców.

	 Przeanalizujecie przyczyny uchodźstwa.

	 Stworzycie zespołowo model kampanii społecznej na rzecz obrony praw kobiet.
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Kluczowe poJęciA: prawa kobiet, dyskryminacja kobiet, migracje spowodowane klęską 
głodu, obóz dla uchodźców w  Dadaab w  Kenii, przyczyny uchodźstwa, kampania spo- 
łeczna na rzecz obrony praw kobiet

czAs tRwAniA: 4 x 45 minut (trzy warsztaty, drugi składa się z dwóch części) 

GRupA wieKowA: 13–18 lat

pRzedmiotY: WOS, godzina wychowawcza, element programu wychowawczo-profilaktycznego 

ReAlizowAne elementY podstAwY pRoGRAmoweJ:

ii etap edukacyjny – szkoła podstawowa, klasy iV−Viii

GEOGRAFIA 
wymagana ogólne: III.9; wymagania szczegółowe: XV.8 
 
WOS 
wymagania ogólne: I.5, II.2; wymagania szczegółowe: IV.2, X.1, X.4, XI.5 

 

iii etap edukacyjny – liceum/technikum

GEOGRAFIA 
zakres podstawowy – wymagania ogólne: II.5, II.9, III.9; wymagania szczegółowe:  
VIII.6, VIII.8. 

zakres rozszerzony – wymagania ogólne: I.8; wymagania szczegółowe: VII.1, VIII.4, XXI.3, 
XXI.5, XXI.8, XXIII.1

WOS:  
zakres podstawowy – wymagania ogólne: I.7, II.2, II.3, III.4; wymagania szczegółowe: II.7 

zakres rozszerzony – wymagania ogólne: I.1, I.6, I.8, II.1, II.6, III.3; wymagania szcze-
gółowe: II.9, IV.6

iii etap edukacyjny – branżowa szkoła i stopnia

GEOGRAFIA 
wymagania ogólne: 1, 2; wymagania szczegółowe: I.1, I.2

WOS 
wymagania ogólne: 1, 6; wymagania szczegółowe: V.4, V.5, VI.4
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pomoce meRYtoRYczne i dYdAKtYczne dlA osobY pRowAdząceJ: 

 Ben Rawlence, Miasto cierni. Największy obóz dla uchodźców, Wołowiec 2017.

 Paweł Smoleński, Królowe Mogadiszu, Wołowiec 2018.

 Stowarzyszenie Amnesty International, Pakiet materiałów projektu edukacji dla god-
ności, Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Moduł 1: Ubóstwo i prawa człowie-
ka, 2011,

 https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/E4HD_prawa-czlowieka-i-ubo-
stwo.pdf.pdf, dostęp: 18.08.2020.

 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie obozu dla 
uchodźców w Dadaab (2017/2687 (RSP)),

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0229&fro-
m=EN, dostęp: 18.08.2020.

 Centrum Edukacji Obywatelskiej, Symulacje i gry symulacyjne, czyli jak naśladujemy 
procesy społeczne, 

 https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/uczyc-inaczej/artykuly/symulacje-i-gry-
symulacyjne-czyli-jak-nasladujemy-procesy, dostęp: 18.08.2020.

 Stowarzyszenie Amnesty International, Kampania WITAMY: Niezbędnik dla aktywi-
stów i aktywistek oraz edukatorów i edukatorek, 2018,

 https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2017/03/K.witamy_net2.pdf, dostęp: 
18.08.2020.

 Stowarzyszenie Amnesty International, Jak witać uchodźców?, https://amnesty.org.pl/
kampanie/witamy, dostęp: 18.08.2020.
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WARSZTAT 1.
ŻYCIE KOBIET W UBÓSTWIE

po zAJęciAch uczeń/uczennicA:

 wie, czym jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn; 

 potrafi przeanalizować zjawisko dyskryminacji kobiet,

 rozumie przyczyny klęski głodu w Somalii.

czAs tRwAniA: 45 minut

mAteRiAłY: 

 uproszczona wersja Powszechnej deklaracji praw człowieka (Załącznik 1.);

 fragment tekstu Kobiety i ubóstwo – jeden na grupę (Załącznik 2.);

 kartki formatu A4 – najlepiej ksero dowolnej gazety z zostawionym miejscem na tekst 
opracowany przez młodzież (jedna kartka na grupę);

 teksty z Załącznika 4. (po jednym na grupę);

 brystol ze szkieletem ryby – jeden egzemplarz na grupę (Załącznik 5.);

 mapa świata (papierowa lub do wyświetlenia przez rzutnik).

Wskazówki 
dla osoby 
prowadzącej:
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Przygotuj rysunek szkieletu ryby, najlepiej na brystolu. 
Przy głowie ryby zapisz zasadniczy problem Kroku 3., 
który ma zostać przeanalizowany przez młodzież: „Klę-
ska głodu w Somalii”. Główne przyczyny głodu w Soma-
lii zawarte są w tytułach tekstów w Załączniku 4. (susza, 
wojna, terror, degradacja środowiska i terenu) – możesz 
zaprezentować je młodzieży lub z tego zrezygnować, je-
śli pracujesz z grupą, która potrafi szybko dokonać ana-
lizy tekstu. 



Krok 1. Prawa kobiet (10 minut)

1. Rozdaj młodzieży Powszechną deklarację praw człowieka (jeden egzemplarz na parę) 
i poproś, aby w dwuosobowych zespołach młodzi ludzie przeanalizowali dokument i od-
powiedzieli na pytania: 

• Które z tych praw dotyczą tylko kobiet?

• W jaki sposób prawa kobiet różnią się od praw mężczyzn? Wymień różnice wynikają-
ce z Powszechnej deklaracji praw człowieka.

2. Wybierz kilka par i poproś o odpowiedź na zadane pytania. Jeśli któraś z par stwierdzi, 
że prawa kobiet są inne od praw mężczyzn, przeprowadź krótką dyskusję na ten temat 
w oparciu o fakt, że w deklaracji prawa rozpoczynają się od słów: „Każdy człowiek...”. 
Zwróć uwagę klasy na to, że w dokumencie zapisano, iż prawa człowieka są przynależne 
każdej osobie bez względu na jej kolor skóry, płeć, język, wyznanie, poglądy polityczne, 
pochodzenie narodowe czy społeczne, stan posiadania, urodzenie czy inne kwestie.

3. Następnie, gdy ustalisz z  młodzieżą, że prawa kobiet są takie same jak prawa  
mężczyzn, przedstaw poniższe statystyki (jeśli masz możliwość, wyświetl je na tablicy 
multimedialnej):

• Na całym świecie 750 milionów kobiet i dziewcząt wyszło za mąż przed ukończe-
niem 18. roku życia. Co najmniej 200 milionów kobiet i dziewcząt w 30 krajach 
zostało poddanych okaleczeniu narządów płciowych.

• W 18 krajach mężowie mogą prawnie uniemożliwić swoim żonom pracę;  
w 39 krajach córki i synowie nie mają takich samych praw do dziedziczenia;  
a 49 krajów nie posiada przepisów chroniących kobiety przed przemocą domową.

• Jedna na pięć kobiet i dziewcząt, w tym 19% z nich w wieku od 15 do 49 lat,  
doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera w ciągu 
12 miesięcy. Mimo to 49 krajów nie posiada przepisów prawnych, które chroniłyby 
kobiety przed przemocą.

• Mimo że odnotowano znaczny wzrost udziału kobiet w życiu politycznym, ich od-
setek w parlamentach krajowych wynosi zaledwie 27%, czyli znacznie mniej, niż 
wynosi odsetek kobiet w całym społeczeństwie.

• Na świcie tylko 52% kobiet będących w związkach małżeńskich lub partnerskich 
może swobodnie podejmować decyzje dotyczące stosunków seksualnych, stosowa-
nia środków antykoncepcyjnych i opieki zdrowotnej.

• Na całym świecie kobiety stanowią zaledwie 13% właścicieli gruntów rolnych.

Źródło: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/, dostęp: 18.08.2020.

4. Zapytaj młodzież, o czym świadczą te statystyki i dlaczego tak negatywnie przedstawia 
się w ich świetle sytuacja kobiet. Zapisz na tablicy lub wyświetl definicję dyskryminacji 
bez słowa „dyskryminacja”:

 „… oznacza bycie wykluczonym, ograniczonym albo traktowanym inaczej, w sposób, 
który pozbawia praw człowieka”. 

5. Zapytaj, czy uczniowie/uczennice wiedzą, o jakie pojęcie chodzi. Jeśli młodzież nie zna 
pojęcia dyskryminacji, wprowadź je. W tym celu skorzystaj z materiału ze strony Stowarzy-
szenia Amnesty International: https://amnesty.org.pl/subjects/dyskrymi%C2%ADnacja/  
(dostęp: 18.08.2020).
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Krok 2. Dyskryminacja kobiet (15 minut)

1. Podziel klasę na czteroosobowe grupy za pomocą losowania. 

2. Następnie każdej grupie rozdaj tekst (Załącznik 2.). 

3. Poproś, aby uczniowie i uczennice opracowali na podstawie tego tekstu krótki artykuł 
do gazety. Określ liczbę słów (np. 80–90) lub przygotuj stronę z gazety, w której bę-
dzie zostawione puste miejsce, aby ograniczyć długość wypowiedzi i uatrakcyjnić pracę 
w grupach. Możesz każdej grupie rozdać karteczki z określonymi rolami, aby uczestnicy 
i uczestniczki sami je sobie przydzielili, np.: DZIENNIKARZ/DZIENNIKARKA, LICZNIK 
SŁÓW (czuwa nad formą), KOREKTOR/KA (poprawia błędy), WYDAWCA/CZYNI (będzie 
prezentować pracę grupy). Przedstaw wytyczne: artykuł musi mieć określoną liczbę 
słów lub musi zapełnić wyznaczone miejsce. Powinien mieć tytuł. Najważniejsze słowa 
lub zdania powinny być wyróżnione, np. innym kolorem. Tekst powinien być napisany 
estetycznie i bez błędów, być podpisany przez autorów i autorki, być na temat. 

4. Następnie każda z  grup prezentuje swoją pracę, WYDAWCA/CZYNI odczytuje tekst 
opracowany przez grupę i wiesza go na tablicy.

Krok 3. Bohaterki z Somalii (20 minut)

1. Wskaż na mapie Somalię lub opisz, gdzie się znajduje. Powiedz, że stolicą tego kraju 
jest miasto Mogadiszu. Poinformuj młodzież, że w tej części lekcji skupicie się na sy-
tuacji kobiet w tym kraju.

2. Przeczytaj fragment książki Pawła Smoleńskiego Kobiety Mogadiszu (Załącznik 4.). 
Jeśli masz możliwość, wyświetl ten tekst na tablicy multimedialnej. 

3. Zapytaj młode osoby, na co ich zdaniem chorują opisani w tekście ludzie? Co im do-
lega? Zwróć uwagę młodzieży na rolę kobiet w tym opisie. Podkreśl, że głód jest jed- 
nostką chorobową. 

4. Podziel klasę na pięcioosobowe grupy za pomocą losowania i rozdaj teksty (Załącznik 
4.). Poinformuj młodzież, że w tej części lekcji będzie pracować metodą rybiego szkie-
letu. Każdej grupie daj kartkę ze szkieletem ryby, a na ścianie/tablicy wyświetl schemat 
i wyjaśnij zadanie (Załącznik 5.) 

5. Poproś młodzież, aby przeanalizowała teksty i zastanowiła się, jakie są przyczyny głodu 
w  Somalii. Najpierw uczniowie i  uczennice próbują określić główne czynniki odpo-
wiedzialne za powstanie problemu (KLĘSKA GŁODU W SOMALII). Następnie grupy 
poszukują przyczyn związanych z głównymi czynnikami. Przeprowadź krótką dyskusję, 
porównaj prace uczniów i uczennic. Ustalcie wspólnie główne przyczyny problemu. 

6. Jeśli widzisz taką potrzebę, możesz zadać młodzieży pytania pomocnicze, aby  
ułatwić pracę:

• Jaki wpływ na klęskę głodu ma susza?

• Dlaczego ludzie głodują podczas wojny?

• Jaki wpływ na klęskę głodu ma terroryzm?

7. Jak degradacja środowiska przyczynia się do tego, że ludzie głodują? Poproś młodzież, aby 
porównała sytuację w Somalii do sytuacji w naszym kraju. Zapytaj, dlaczego w Polsce nie 
występuje klęska głodu, dlaczego zajmujemy się problemami, które dotyczą Somalii.

8. Poinformuj młodzież, że na drugiej lekcji porozmawiacie o skutkach klęski głodu w Somalii.
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WARSZTAT 2.
KOBIETY W OBOZIE W DADAAB – CZĘŚĆ 1.

podczAs zAJęć uczeń/uczennicA:

 dowie się, czym jest obóz dla uchodźców/czyń, i pozna podstawowe informacje na te-
mat kenijskiego obozu w Dadaab;

 wcieli się w rolę uchodźcy/czyni, w ramach symulacji zostanie zarejestrowany/a w obo-
zie, rozwinie w sobie empatię i zrozumienie dla trudów, z którymi muszą się mierzyć 
uchodźcy i uchodźczynie.

czAs tRwAniA: 45 minut

mAteRiAłY: 

 karteczki w trzech kolorach do losowania; 

 ksero historii Iszy wraz z instrukcją, jak należy postępować – po jednym komplecie dla 
rodziny (Załączniki 7. i 8.);

 instrukcja dla urzędników – po jednej dla komisji (Załącznik 9.);

 formularz rejestracji – jeden dla rodziny (Załącznik 10.);

 kartki na żywność – po jednej dla każdego członka/każdej członkini rodziny (Załącznik 10.);

 talony – jeden na rodzinę (Załącznik 10.);

 sznurek lub włóczka, nożyczki;

 taśma klejąca, pasek papieru – jeden na rodzinę;

 tusz (może być farba plakatowa w dowolnym kolorze);

 małe karteczki na wizytówki, najlepiej z taśmą dwustronną, do zamocowania na ubraniu.

Wskazówki 
dla osoby 
prowadzącej:
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• Wszystkie materiały do symulacji musisz przygotować wcześniej: 

Karteczki z napisami: „ISZA”, „DZIECKO NR 1”, „DZIECKO 
NR 2”, „DZIECKO NR 3”, „DZIECKO NR 4”, „DZIECKO NR 5”,  
„URZĘDNIK/CZKA NR 1”, „URZĘDNIK/CZKA NR 2”, 
„URZĘDNIK/CZKA NR 3” – przygotuj trzy komplety, każdy 
w innym kolorze (powinno być 27 karteczek). Jeśli klasa liczy 
mniej niż 27 osób, możesz ustalić dowolną liczbę urzędników/
czek. Może ich być dwóch/dwoje/dwie w jednej komisji (wów-
czas nie przygotowujesz karteczki z  napisem „URZĘDNIK/
CZKA NR 3”). Możesz ustalić, że komisje rejestrujące będą 
dwie – wtedy przygotujesz napisy „URZĘDNIK/CZKA” tylko 
w dwóch kolorach. 



Krok 1. Obóz w Dadaab, podstawowe fakty (8 minut)

1. Przedstaw klasie kilka faktów o obozie dla uchodźców w Dadaab w Kenii. Zaprezentuj 
mapę – możesz wykorzystać tę zamieszczoną w scenariuszu (Załącznik 6.). 

Tekst na podstawie Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie obozu 
dla uchodźców w Dadaab (2017/2687(RSP),  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:307:FULL&from=PL  
oraz materiałów ONZ, https://www.unhcr.org/ke/dadaab-refugee-complex i https://data2.unhcr.org/
en/situations/horn#_ga=2.29321916.1821656820.1597665807-1672349783.1597665807, 
dostęp: 18.08.2020.

Krok 2. Rejestracja w obozie dla uchodźców (25 minut)

1. Przeprowadź w klasie grę symulacyjną opartą na historii Iszy (Załącznik 7.). Przygotuj 
wcześniej trzy zestawy karteczek – każdy w innym kolorze – z napisami:

•  „ISZA”;

•  „DZIECKO NR … ”;

• „URZĘDNIK/URZĘDNICZKA NR … ”.
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• Przygotuj osobne stoliki z dwoma lub trzema krzesłami – 
po jednym stoliku dla każdej komisji rejestrującej. Możesz 
je oznaczyć tymi samymi kolorami co karteczki do losowa-
nia dla urzędników – wtedy każda komisja od razu będzie 
wiedziała, gdzie ma zająć miejsce. 

• Na każdym stoliku zostaw sznurek do przewiązania ra-
mienia, nożyczki, pasek papieru, flamaster, taśmę klejącą  
i tusz (lub farbę plakatową).

Obóz dla uchodźców w Dadaab powstał w 1991 roku jako tymczasowe rozwiązanie dla 
osób poszukujących schronienia oraz uciekających przed prześladowaniami, przemocą 
i brakiem stabilizacji w regionie Afryki Wschodniej, a zwłaszcza dla osób uciekających 
przed wojną domową w Somalii. Był pomyślany jako miejsce dla ok. 90 tysięcy osób; we-
dług szacunków ONZ 18 maja 2017 roku przebywało w nim 260 tysięcy osób (pod koniec 
marca 2020 już 217 511 osób – przyp. red.), z czego 95% pochodziło z Somalii, a 60% 
miało mniej niż 18 lat. Należy wiedzieć, że w maju 2016 roku Kenia zlikwidowała depar-
tament do spraw uchodźców, który był odpowiedzialny za rejestrację przybywających do 
obozu osób, wobec czego dziesiątków tysięcy ludzi nie zarejestrowano i w rzeczywisto-
ści liczba uchodźców może być wyższa. Reszta uchodźców z Somalii – a jest ich ponad 
milion (pod koniec lipca 2020: 762 064 osoby – przyp. red.) – przebywa w pozostałych 
regionach Kenii i w Jemenie. Cały rejon Afryki Wschodniej doświadcza suszy, a Somalia 
mierzy się z trzecią falą głodu w ciągu 25 lat. Rząd donosi, że ponad 6 milionów ludzi 
potrzebuje natychmiastowej pomocy żywnościowej. Według ONZ susza w Somalii spo-
wodowała dalsze wysiedlenia ludności wewnątrz kraju, a od listopada 2016 roku ponad  
680 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. W Dadaab kobiety i dzieci stanowią po-
nad 60% ogółu ludności i są postrzegane jako grupa znajdująca się w najtrudniejszym 
położeniu (kobiety są prześladowane ze względu na płeć, stosowana jest wobec nich 
przemoc, są wykorzystywane seksualnie, żyją w skrajnym ubóstwie).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:307:FULL&from=PL
https://www.unhcr.org/ke/dadaab-refugee-complex


Włóż karteczki do woreczka i poproś osoby uczestniczące, aby każda z nich wylosowała 
jedną. Poproś, aby młodzież podzieliła się na dwie grupy – urzędnicy/czki osobno, rodzina 
Iszy (czyli Isza i dziecko nr 1, 2, 3, 4, 5) osobno.

2. Poproś, aby młodzież dobrała się kolorami – powinny powstać trzy rodziny Iszy i trzy 
grupy urzędników.

3. Poinformuj młodzież, że teraz będzie miała miejsce symulacja przyjęcia uchodźców/
czyń do obozu w Dadaab; część osób będzie grała Iszę, część – jej dzieci, a kilka 
innych osób – urzędników/urzędniczki. Poproś, aby młodzież trzymała się instrukcji. 
Poinformuj, że gra będzie trwała 20 minut, a następnie zostanie omówiona.

4. Rodzinom Iszy rozdaj po jednej kopii ich historii wraz z instrukcją, co mają po kolei 
robić (Załączniki 8. i 9.); dołącz małe karteczki na zrobienie wizytówek.

5. Poproś, aby urzędnicy i urzędniczki zajęli/zajęły miejsca przy stolikach; każdej komisji 
rozdaj instrukcję z informacjami, jakie czynności ma po kolei przeprowadzić, a także 
FORMULARZ REJESTRACYJNY, KARTKI NA JEDZENIE I TALONY (Załączniki 9. i 10.)

6. Daj młodzieży 5 minut na zapoznanie się z instrukcją. 

7. Przeprowadź grę; obserwuj reakcje uczestników i  uczestniczek, nie ingeruj w  role, 
pilnuj czasu.

Krok 3. Nasze doświadczenie – omówienie (7 minut)

1. Zaproś młodzież do kręgu. Zapytaj o emocje najpierw te osoby, które grały członków 
i członkinie rodziny Iszy. Później spytaj o wrażenia osób wcielających się w urzędni-
ków i urzędniczki. Dowiedz się, jak się czuli w swoich rolach, co było dla nich trudne, 
nieprzyjemne, jakie emocje towarzyszyły im w danej sytuacji. Sprawdź, które materiały 
zrobiły na nich wrażenie – zapytaj, po co im koc czy wiadro, czego im brakowało, bez 
jakich dodatkowych przedmiotów byłoby im trudno w obozie. 

2. Zapytaj młodych ludzi, czy ich zdaniem w rzeczywistości przyjęcie do obozu wygląda 
tak samo jak w grze i czy zrobiliby coś inaczej, gdyby symulacja została przeprowadzo-
na jeszcze raz.

Krok 4. Wychodzimy z roli (5 minut)

1. Poinformuj uczniów i uczennice, że w tym momencie kończy się gra, i poproś, aby od-
dali ci historię Iszy oraz wizytówki ze swoimi rolami.

2. Poproś uczniów i uczennice, aby w kręgu powiedzieli na głos swoje imiona, a następnie 
aby klasnęli i w ten sposób symbolicznie opuścili swoje role.

3. Poproś uczestników i uczestniczki zajęć, aby jednym słowem określili swoje refleksje  
po zajęciach. 
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WARSZTAT 2.
KOBIETY W OBOZIE W DADAAB – CZĘŚĆ 2.
DLACZEGO ONA OPUSZCZA SWÓJ DOM?

po zAJęciAch uczeń/uczennicA:

 wie, jakie są przyczyny uchodźstwa;

 potrafi przedstawić kraje, które przyjmują najwięcej uchodźców;

 jest świadomy/a, że ma wpływ na sytuację uchodźców.

czAs tRwAniA: 45 minut

mAteRiAłY: 

 brystol;

 kolorowe kartki A4 – jedna na grupę;

 flamastry;

 kartki do flipchartu – jedna na grupę;

 wypowiedź Deho – jedna kopia na parę (Załącznik 11.);

 tablica multimedialna (jeśli nie masz dostępu do Internetu, możesz zrobić ksero  
Załącznika 12.).

Krok 1. Ustalamy przyczyny uchodźstwa (8 minut)

1. Zapytaj młodzież, czy pamięta, dlaczego to głównie kobiety opuszczają swoje domy 
w Somalii i uciekają do obozu dla uchodźców. Odpowiedzi uczniów/uczennic zapisz na 
brystolu.

2. Poproś, aby młodzi ludzie zastanowili się w parach nad innymi możliwymi przyczynami 
uchodźstwa. Zaproś chętne pary do podzielenia się swoimi pomysłami, dopisz odpowie-
dzi młodzieży na brystolu.

Krok 2. Zastanawiamy się, czy Europa jest krajem marzeń  
dla uchodźców (12 minut)
1. Rozdaj młodzieży tekst (Załącznik 11.) i przeprowadź krótką dyskusję. Zapytaj uczniów 

i uczennice, jak się czują po przeczytaniu tego tekstu, czy obawy Deho są uzasadnione, 
czy zgadzają się z wypowiedzią Deho? Poproś o uzasadnienie odpowiedzi. 
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2. Zaprezentuj podstawowe statystyki oraz mapę (Załącznik 12.).

3. Podziel młodzież na pięcioosobowe grupy za pomocą losowania. Następnie zachęć 
uczniów i uczennice, aby wymyślili hasło wspierające i solidarnościowe z Deho. Może 
to być dobre słowo, powitanie, hasło przedstawiające wsparcie lub zrozumienie dla 
Deho, która przybyłaby do Europy jako uchodźczyni. Jeśli młodzież wyrazi zgodę, zapro-
ponuj zrobienie wspólnego zdjęcia z hasłem i umieszczenie go na szkolnym Facebooku 
lub na stronie internetowej szkoły.

Krok 3. Czy mam wpływ? Zastanawiamy się, co możemy zrobić ze 
zdobytą wiedzą (25 minut)

1. Podziel młodzież za pomocą losowania na trzy lub sześć grup (w zależności od liczby 
osób w klasie), tak aby każda grupa liczyła od czterech do sześciu osób. Każdemu ze-
społowi daj jeden arkusz do flipchartu z pytaniem: 

• Grupa 1. (Grupa 4.): Co państwo może zrobić dla uchodźców i uchodźczyń?

• Grupa 2. (Grupa 5.): Co jako szkoła/klasa możemy zrobić dla uchodźców i uchodźczyń?

• Grupa 3. (Grupa 6.): Co ja indywidualnie mogę zrobić dla uchodźców i uchodźczyń?

2. Poinformuj uczestników i uczestniczki zajęć, że będą pracować nad pomysłami przez  
5 minut, a następnie zmienią stolik – przejdą do grupy, która pracowała obok, i dopi-
szą swoje propozycje. Robisz dwie takie zmiany – w sumie młodzież pracuje nad tym 
zadaniem przez 15 minut.

3. Po 15 minutach grupy wracają do swoich pierwotnych kartek, a reprezentant/ka grupy od-
czytuje wszystkie pomysły. Rozpoczynają grupy 1. i 4. (jeśli grupa 4. została utworzona).

4. Możesz podsumować pracę w grupach, wyświetlając tekst Jak witać uchodźców? ze 
strony: https://amnesty.org.pl/kampanie/witamy (Załącznik 13.). Zrób to szczególnie 
wtedy, gdy uznasz, że w tekście pojawiają się inne pomysły od tych, które wymyśliły 
twoje grupy. 
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WARSZTAT 3.
KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ OBRONY 
PRAW KOBIET 

po zAJęciAch uczeń/uczennicA:

 wie, w jakim celu tworzy się kampanie społeczne;

 opracuje kampanię społeczną przeciwdziałającą łamaniu praw kobiet na świecie.

czAs tRwAniA: 45 minut

mAteRiAłY: 

 duży arkusz papieru – jeden dla każdej grupy;

 przykładowe kampanie społeczne, które możesz pobrać ze strony:  
https://kampaniespoleczne.pl/, (dostęp: 18.08.2020);

 instrukcja tworzenia kampanii społecznej – najlepiej jedna dla każdej osoby  
w klasie (Załącznik 14.);

 teksty (Załącznik 15.).

Wskazówki 
dla osoby 
prowadzącej:

• Jeśli dysponujesz dodatkowym czasem (np. na lekcji wycho-
wawczej) lub pracujesz z  bardziej wymagającą młodzieżą, 
przeprowadź jeszcze jedną lekcję z kolejnym tekstem znajdu-
jącym się w załącznikach, aby zwrócić uwagę młodych ludzi 
na istotne elementy kampanii, rozwiać wątpliwości i zmotywo-
wać ich do działania, doceniając pracę na lekcji. 

• Jeśli planujesz wykorzystać tekst 2. o  obrzezaniu, najpierw 
postaraj się sięgnąć po dodatkową wiedzę na temat obrze-
zania dziewczynek w  różnych krajach. Przed rozpoczęciem 
ćwiczenia wyjaśnij krótko młodzieży, czym jest obrzezanie 
kobiet, z czego wynika i jakie działania są podejmowane, aby 
przeciwdziałać temu zwyczajowi. Przygotowując się do zajęć, 
możesz zajrzeć do poniższych źródeł: 

3 Stowarzyszenie Amnesty International, Burkina Faso: 
odpowiedź na kryzys praw kobiet silnie potrzebna, https://
amnesty.org.pl/burkina-faso-odpowied%C5%BA-na-
kryzys-praw-kobiet-pilnie-potrzebna/, dostęp: 18.08.2020.

3 Stowarzyszenie Amnesty International, Szanuj moje 
prawa, szanuj moją godność. Moduł 3 – prawa seksualne 
i reprodukcyjne są prawami człowieka, s. 6 (definicja) i s. 
50, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/
AI_Prawa_seksualne_i_reprod_m3_podr.pdf, dostęp: 
18.08.2020.

https://kampaniespoleczne.pl/
https://amnesty.org.pl/burkina-faso-odpowied%C5%BA-na-kryzys-praw-kobiet-pilnie-potrzebna/
https://amnesty.org.pl/burkina-faso-odpowied%C5%BA-na-kryzys-praw-kobiet-pilnie-potrzebna/
https://amnesty.org.pl/burkina-faso-odpowied%C5%BA-na-kryzys-praw-kobiet-pilnie-potrzebna/
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/AI_Prawa_seksualne_i_reprod_m3_podr.pdf
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/AI_Prawa_seksualne_i_reprod_m3_podr.pdf


Krok 1. Kampania społeczna – co to takiego? (10 minut)

1. Poinformuj klasę, że celem tej lekcji jest wspólne przygotowanie się do opracowania 
kampanii społecznej na rzecz obrony praw kobiet. Następnie uczniowie i uczennice 
przygotują w grupach własne kampanie w ustalonym czasie.

2. Przedstaw elementy skutecznej kampanii społecznej (możesz skorzystać z tekstu za-
mieszczonego w literaturze).

3. Zaprezentuj młodzieży wybrane kampanie społeczne, np. korzystając ze strony:  
https://kampaniespoleczne.pl.

Krok 2. Jak stworzyć dobrą kampanię społeczną? (10 minut)

1. Podziel uczniów i uczennice na grupy za pomocą losowania. Przedstaw im wytyczne 
i omów, z jakich elementów powinna się składać kampania społeczna (instrukcja two-
rzenia kampanii społecznej znajduje się w Załączniku 14.):

• Wybór problemu współczesnego świata związanego z łamaniem praw kobiet.

• Określenie celu kampanii.

• Określenie grupy docelowej – do kogo ma być skierowana kampania? To ważne, aby 
dostosować materiał zawarty w kampanii oraz jej język do grupy, dla której ją tworzymy.

• Nadanie kampanii hasła – najlepiej wymyślonego w burzy pomysłów: każda osoba 
w grupie podaje swoją propozycję, a następnie głosując, wybieramy najlepszy pomysł.

• Opracowanie plakatu kampanijnego lub nagranie krótkiego filmu, np. komórką, albo 
zrobienie zdjęcia bądź serii zdjęć, które będą obrazować treść kampanii. 

• Opracowanie przemówienia publicznego lub listu otwartego dotyczącego treści kam-
panii społecznej oraz opracowanie mapy tej części świata, której dotyczy problem.

2. Pozostaw młodzieży przestrzeń na ich pomysły; zaznacz, że jedynym ograniczeniem 
jest trzymanie się tematu kampanii, nad którą pracują. Przypomnij, że kampania ma 
dotyczyć obrony praw kobiet. 

3. Opracuj z młodzieżą kalendarz działań. Wyznaczcie wspólnie terminy spotkań/konsul-
tacji, na których uczniowie przedstawią efekty swojej dotychczasowej pracy i na których 
odpowiesz na ich pytania, wyjaśnisz wątpliwości, zmotywujesz ich do dalszej pracy, do-
cenisz to, co już zrobili. Dobrym pomysłem jest zapisanie ustalonych dat i wywieszenie 
informacji w klasie. 

4. Ustal z  młodzieżą sposób prezentacji gotowych kampanii społecznych oraz zasady  
ich oceniania.

Krok 3. Próbujemy swoich sił w tworzeniu kampanii społecznej  
(25 minut)
1. Podziel klasę na grupy za pomocą losowania. Poinformuj młodzież, że będzie pracować 

w grupach nad stworzeniem wspólnej kampanii społecznej w oparciu o konkretny tekst 
(jeden tekst dla wszystkich grup). Każda grupa dostanie inne zadanie.
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2. Wybierz jeden tekst z Załącznika 15. Jeśli masz na to czas, pozwól młodzieży wybrać 
tekst i opowiedz o danym zagadnieniu więcej, niż zostało napisane w tekstach.

3. Każdej grupie przydziel (szczególnie jeśli dobrze znasz uczniów i uczennice, z którymi 
pracujesz) lub pozwól każdej wylosować jeden z punktów zawartych w instrukcji (Za-
łącznik 14.). Nie musisz wykorzystywać wszystkich punktów. Określ czas na pracę 
w grupach.

4. Ustal kolejność prezentacji. Przedstawione już materiały zawieś na tablicy lub ścianie, 
aby tworzyły całość. 

5. Podsumuj zajęcia, pytając uczestników i  uczestniczki (najlepiej w  ramach rundki) 
o wrażenia. Poproś, aby podali po jednej rzeczy, która była dla nich trudna/łatwa pod-
czas pracy nad tą kampanią, oraz by określili jednym słowem bądź krótkim zdaniem, 
co obecnie czują.

6. Życz młodzieży powodzenia w pracy nad jej kampaniami społecznymi na rzecz obrony praw 
kobiet. Przypomnij, że pracują według kalendarza i w grupach ustalonych w Kroku 2. 

Autorka: iwona pieronek-tokarz
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ZAŁąCZNIKI

WARSZTAT 1. 
 ŻYCIE KOBIET W UBÓSTWIE

Załącznik 1. Powszechna deklaracja praw człowieka – 
wersja uproszczona
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  1. Każdy człowiek jest wolny i wszyscy powinni być traktowani w taki sam sposób. 

  2. Każdy człowiek jest równy niezależnie od różnic w np. kolorze skóry, płci,  
religii, języka. 

  3. Każdy człowiek ma prawo do życia w wolności i bezpieczeństwie. 

  4. Nikt nie ma prawa traktować cię jak niewolnika, a ty nie możesz nikogo uczynić 
swoim niewolnikiem. 

  5. Nikt nie ma prawa cię skrzywdzić ani torturować. 

  6. Każdy człowiek ma prawo być równym wobec prawa.

  7. Prawo jest takie samo dla każdego człowieka, powinno być stosowane w ten sam 
sposób wobec wszystkich. 

  8. Każdy człowiek ma prawo domagać się pomocy prawnej, gdy jego prawa  
nie są przestrzegane.

  9. Nikt nie ma prawa do bezprawnego uwięzienia cię albo wydalenia cię  
z twojego kraju. 

10. Każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu.

 11. Każdy człowiek powinien być uważany za niewinnego do momentu  
udowodnienia mu winy.

12. Każdy człowiek ma prawo domagać się pomocy, jeżeli ktoś próbuje go zranić; nikt 
nie może wejść do twojego domu, otwierać twoich listów albo niepokoić ciebie 
i twojej rodziny bez powodu. 

13. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego podróżowania.

14. Każdy człowiek ma prawo udać się do innego kraju i domagać się ochrony, jeżeli 
jest prześladowany albo grozi mu prześladowanie. 



15. Każdy człowiek ma prawo do obywatelstwa. Nikt nie ma prawa powstrzymać cię 
przed przeniesieniem się do innego kraju, jeżeli tego chcesz. 

16. Każdy człowiek ma prawo zawrzeć związek małżeński i założyć rodzinę. 

 17. Każdy człowiek ma prawo do posiadania własności i swojego dobytku. 

18. Każdy człowiek ma prawo do praktykowania i przestrzegania wszystkich aspektów 
swojej religii oraz do zmiany religii, jeżeli tylko chce. 

19. Każdy człowiek ma prawo do mówienia, co myśli, i do przekazywania oraz 
otrzymywania informacji. 

20. Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w pokojowych zgromadzeniach  
i do wstępowania do stowarzyszeń. 

21. Każdy człowiek ma prawo do uczestnictwa w rządzeniu swoim krajem.

22. Każdy człowiek ma prawo do ochrony socjalnej i do możliwości rozwijania  
swoich umiejętności.

23. Każdy człowiek ma prawo pracować za uczciwe wynagrodzenie w bezpiecznych 
warunkach i przynależności do związków zawodowych. 

24. Każdy człowiek ma prawo do odpoczynku i przyjemności. 

25. Każdy człowiek ma prawo do odpowiedniego standardu życia i do opieki 
medycznej, gdy jest chory. 

26. Każdy człowiek ma prawo uczęszczać do szkoły. 

 27. Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w życiu kulturalnym społeczności. 

28. Każdy człowiek musi przestrzegać porządku społecznego, który jest konieczny  
do korzystania z wszystkich tych praw. 

29. Każdy człowiek musi szanować prawa innych, społeczną i publiczną wartość. 

30. Nikt nie ma prawa usunąć żadnego prawa z tej deklaracji.

Załącznik 2. Kobiety i ubóstwo

„Najczęstszą przyczyną nierówności społecznych jest dyskryminacja ze względu na płeć. 
W wielu kulturach dziewczęta uczy się gotować, sprzątać, prać i opiekować się członkami/
członkiniami bliższej i dalszej rodziny. Oczekuje się, że nabędą te umiejętności, jako że 
są one niezbędne, by mogły zostać żonami i matkami. W rezultacie często nie mogą one 
korzystać z edukacji, której rola jest decydująca w procesie uwłasnowolnienia oraz dla 
uniknięcia ubóstwa. 

Nawet w przypadkach, gdy dziewczęta i kobiety mają dostęp do edukacji i zatrudnienia, za-
zwyczaj dalej odpowiedzialne są za prowadzenie domu. Oznacza to, że wiele kobiet pracuje 
w dwój- albo trójnasób – wykonując obowiązki w pracy, prace domowe, opiekując się dzieć-
mi, a w wielu przypadkach – dodatkowo wolontariacko pracując w swoich społecznościach. 

19



Społeczna nierówność, jakiej doświadczają dziewczęta i  kobiety, oznacza ich dotkliw-
sze narażenie na ubóstwo, niż ma to miejsce w  przypadku chłopców i  mężczyzn. Na 
wszystkich kontynentach i we wszystkich społeczeństwach dotykają ich nierówność, dys-
kryminacja z powodu zapisów prawa, polityki, w życiu codziennym, w dostępie do usług, 
możliwości i zasobów. Często doświadczają więcej niż jednego typu dyskryminacji, jeśli 
należą do społeczności ludów rdzennych albo grup mniejszościowych, z powodu rasy, ka-
sty, pochodzenia etnicznego czy niepełnosprawności”.

Źródło: Stowarzyszenie Amnesty International, Pakiet materiałów projektu edukacji dla godności: 
Szanuj moje prawa, szanuj moją godność, Moduł 1: Ubóstwo i prawa człowieka, 2011, s. 10., 
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/E4HD_prawa-czlowieka-i-ubostwo.pdf.pdf, 
dostęp: 26.08.2020.

Załącznik 3. Czym jest głód?

pAweł smoleńsKi, Królowe Mogadiszu

opis JednostKi choRoboweJ, JAKą Jest Głód

„[...] nie można spać, nie da się jasno myśleć […] znikają pragnienia i uczucia, nawet 
najbardziej podstawowe, oprócz tych związanych z jedzeniem. Mężczyźni zapominają o ro-
dzinach, popadają w apatię i depresję. Tylko kobiety próbują troszczyć się o dzieci. To 
stan na pograniczu tępego szaleństwa. Ludzie są przytomni, choć nieprzytomni, czują, 
choć nic nie czują. Przestają zwracać uwagę na chwiejące się zęby i dziąsła krwawiące 
od byle dotyku. Przywykli do opuchniętych stóp i nóg. […] ogólne osłabienie, depresja, 
brak łaknienia, wychudzenie, obrzęki, u dorosłych zanik tkanek mięśniowej i tłuszczowej 
podskórnej. Jelita powoli trawią same siebie; to również boli, lecz kiedy boli już któryś 
miesiąc, rok z rzędu, widać tak musi być. Podobno można pogodzić się nawet z nagłymi, 
długotrwałymi skurczami żołądka, kiedy przełyka się ślinę gęstą jak flegma”.

Źródło: Paweł Smoleński, Królowe Mogadiszu, Wołowiec 2018, s. 11.

Załącznik 4. Teksty o przyczynach głodu

ben RAwlence, Miasto cierni.  
Największy obóz dla uchodźców

suszA, woJnA
„Swego czasu, kiedy klimat był bardziej przewidywalny, pora hagar kończyła się z nadej-
ściem października krótkim deszczem zwanym deir, po którym narastał upał i podnosił się 
wszechobecny kurz, zwiastujący porę suchą, dżiilaal. Jeśli Bóg dał […] przychodziła trwa-
jąca od marca do maja błogosławiona pora deszczowa, gu. Cierniowe zarośla błyskawicznie 
okrywały się jaskrawą zielenią, a piach porastał z dnia na dzień skąpą warstewką traw. Wiel-
błądy i kozy koczowników przybierały na wadze. Czasem pora gu nie nadchodziła, a wtedy 
wzmagający się upał nie znajdywał ujścia. [...] Skóra zwierząt obkurczała się, a nomadzi 
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obserwowali z niepokojem niebo, lękając się abaar, czyli suszy. Zdarzało się, że gu nie było 
w kolejnych latach […] Ziemia nie oferowała niczego wieśniakom, więc i oni nie mieli nic, 
co mogliby oddać swym władcom w formie dziesięciny lub podatku. Niemal całą południową 
i centralną Somalią rządzili islamscy ekstremiści1 z Asz-Szabab, którzy potrzebowali każde-
go grosza na sfinansowanie »wielkiej wojny«, mającej na celu wygnanie z Mogadiszu i uto-
pienie w morzu wspieranego przez ONZ rządu »niewiernych«. Zbrojne milicje wyłapywały po 
wsiach ludzi, a potem wywoziły ich ciężarówkami i zmuszały do walki. Zbierały też ich skąpe 
plony jako zakat – wkład do świętej wojny – więc ludzie głodowali”.

Źródło: Ben Rawlence, Miasto cierni. Największy obóz dla uchodźców, Wołowiec 2017, s. 24.

pAweł smoleńsKi, Królowe Mogadiszu

teRRoR, deGRAdAcJA śRodowisKA i teRenu
„Dzisiaj znów nie pada od wielu miesięcy. […] Za to wojna trwa w najlepsze już około 
ćwierć wieku. Zwierzęta zdychają z  pragnienia, ziemia jałowieje2 i  eroduje, bo rabun-
kowo wycina się lasy, niszczy się sieć kanałów nawadniających, tamy i  jazy. Po wsiach 
i przysiółkach krążą zbrojne milicje fanatyków, często ubranych w czarne koszule i takież 
turbany, szerzących islamski ekstremizm. Mordują dla mordowania, grabią, grabią, siłą 
zaciągają chłopców do wojska, gwałcą i poniżają dziewczęta”.

Źródło: Paweł Smoleński, Królowe Mogadiszu, Wołowiec 2018, s. 11.

1 Ekstremizm – gotowość i skłonność do stosowania najbardziej radykalnych i drastycznych me-
tod i środków działania (przemocy i terroru) w celu osiągnięcia własnych celów politycznych, 
ekonomicznych lub ideologicznych. Ekstremistyczny charakter mają wszystkie ruchy terrory-
styczne. Źródło: www.encyklopedia.pwn.pl.

2 Jałowienie gleby – inaczej jej degradacja – to pogorszenie fizycznych, chemicznych i biologicz-
nych właściwości gleby, co wpływa ujemnie na jej żyzność i zasobność. Źródło: www.ekologia.pl. 

http://www.encyklopedia.pwn.pl/
http://www.ekologia.pl
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Załącznik 5. Szkielet ryby – schemat3

przykładowy obraz rybiego szkieletu (do wydrukowania dla uczniów i uczennic)

3 Ośrodek Rozwoju Edukacji, Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie 
baz danych, Warszawa 2017, s. 9.
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WARSZTAT 2.

KOBIETY W OBOZIE W DAAB – CZĘŚĆ 1.

Załącznik 6. Mapa 

Źródło: Google Maps. 

Załącznik 7. Historia Iszy

ben RAwlence, Miasto cierni.  
Największy obóz dla uchodźców

histoRiA iszY
Isza wraz z  szóstką dzieci mieszkała w  Somalii, w  miejscu zwanym Rebay. Uprawiała 
zboże i hodowała zwierzęta. Pełniąc obowiązkową służbę wojskową, nauczyła się czytać 
i pisać. Lubiła swoją pracę, była patriotką. Gdy nastała susza, zwierzęta marniały, w końcu 
zaczęły padać. Ceny podstawowych produktów na rynku w Rebay wzrosły o 70%. Przez 
trzy lata suszy mąż Iszy musiał sprzedać na żywność wszystkie 20 wielbłądów. Ostatecznie 
pełen determinacji zabrał resztę zwierząt i wraz z najstarszym z synów wyruszył przez busz 
do miejsca, gdzie kiedyś podczas suszy znalazł pastwiska. Isza została w domu z piątką 
dzieci, karmiąc je wszystkim, co znalazła. Raz dziennie szykowała posiłek. Isza jednak 
przywykła do głodu, nie był on wystarczającym powodem do wyjazdu. Wyjazd oznaczał 
utratę wszystkiego. Kiedy odejdzie, nikt nie obroni jej ziemi. Gdy okazało się, że mąż wraz 
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z synem nie wrócą z buszu, Isza postanowiła wraz z dziećmi wyruszyć w drogę. Isza spako-
wała garnek, czajnik, kubek, talerz, dwudziestolitrowy kanister z wodą i matę. Nie wzięła 
żadnych książek, zdjęć czy wspomnień. Szli, gdy było chłodniej, przy świetle księżyca. 
Droga była trudna i niebezpieczna. Dotarli do obozu po 18 dniach wędrówki. Pierwsze 
dni Isza wraz z dziećmi spędziła pod drzewem, 13 w prowizorycznej chacie, obywając się 
skąpymi racjami żywnościowymi i ledwie trzema litrami wody dziennie wydawanymi z cię-
żarówek ONZ, nim mogła się zarejestrować. Dziennie rejestrowano dwa, trzy tysiące osób. 
Wraz z Iszą w tym miesiącu przybyło do Dadaab 31 109 nowych uchodźców.

Żródło: Ben Rawlence, Miasto cierni. Największy obóz dla uchodźców, Wołowiec 2017, s. 70–74;  
96–101 – opis powstał na podstawie tekstu zawartego na wymienionych stronach.

Załącznik 8. Instrukcja dla Iszy i jej dzieci
1. Znajdźcie dla siebie miejsce do oczekiwania na rejestrację w obozie w Dadaab.

2. Zróbcie dla siebie wizytówki ze swoimi rolami; dzieci nadają sobie imiona, określają 
swój wiek.

3. Przeczytajcie historię Iszy i jej dzieci – to teraz wasza historia. 

4. Przygotujcie się do odpowiedzi na pytania; ustalcie, kto będzie na nie odpowiadał. To 
będą pytania takie jak: skąd przybywacie, dlaczego uciekliście ze swojego kraju, gdzie 
jest ojciec rodziny?

Załącznik 9. Instrukcja dla osób rejestrujących 
uchodźców do obozu
1. Jesteście urzędnikami/urzędniczkami, rejestrujecie uchodźców i uchodźczynie do obozu 

według określonego schematu.

2. Podzielcie się zadaniami.

3. Przeprowadźcie wywiad z rodziną. Zapytajcie, skąd przybywa, dlaczego uciekła ze swo-
jego kraju; imiona Iszy i jej dzieci zapiszcie w formularzu.

4. Na nadgarstku Iszy przyklejcie opaskę, używając przygotowanego paska papieru i ta-
śmy klejącej. Na opasce zapiszcie flamastrem liczbę członków rodziny.

5. Pobierzcie odciski palców wszystkich członków rodziny – każdej osobie posmarujcie 
palec wskazujący tuszem lub farbą plakatową.

6. Każdej osobie opaszcie ramię sznurkiem, który wskazuje na stan niedożywienia, poin-
formujcie rodzinę, co ten sznurek oznacza.

7. Rozdaj rodzinie kartki na żywność. Na dwa tygodnie: 3 kg mąki pszennej, 2 kg ryżu, 1 kg 
fasoli, 0,5 l oleju, 0,25 kg soli – racje są niezależne od wieku, takie same dla każdego. 

8. Przekażcie rodzinie talony na namiot do spania, koc, wiadro.

9. Pożegnajcie rodzinę słowami: „Umyjcie ręce! Obóz jest po to, żeby zaspokajać wasze 
potrzeby. Wszystkie świadczenia są darmowe”.

Instrukcja powstała w oparciu o fragment książki: Ben Rawlence, Miasto cierni. Największy obóz 
dla uchodźców, Wołowiec 2017, s. 103.
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Załącznik 10. Formularz rejestracyjny, kartki na żywność 
i talony

FoRmulARz pRzYJęciA do obozu w dAdAAb

1. IMIONA UCHODŹCÓW:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. KRAJ POCHODZENIA:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. PRZYCZYNA UCIECZKI Z KRAJU:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4. ODCISKI PALCÓW WSKAZUJĄCYCH WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY:



26

KARtKi nA ŻYwność

KARtKA nA ŻYwność 
nAleŻY się RAz nA dwA 

tYGodnie
2 kg ryżu 1 kg fasoli

0,5 l oleju spożywczego 0,25 kg soli 3 kg mąki pszennej

KARtKA nA ŻYwność 
nAleŻY się RAz nA dwA 

tYGodnie
2 kg ryżu 1 kg fasoli

0,5 l oleju spożywczego 0,25 kg soli 3 kg mąki pszennej

KARtKA nA ŻYwność 
nAleŻY się RAz nA dwA 

tYGodnie
2 kg ryżu 1 kg fasoli

0,5 l oleju spożywczego 0,25 kg soli 3 kg mąki pszennej

KARtKA nA ŻYwność 
nAleŻY się RAz nA dwA 

tYGodnie
2 kg ryżu 1 kg fasoli

0,5 l oleju spożywczego 0,25 kg soli 3 kg mąki pszennej

KARtKA nA ŻYwność 
nAleŻY się RAz nA dwA 

tYGodnie
2 kg ryżu 1 kg fasoli

0,5 l oleju spożywczego 0,25 kg soli 3 kg mąki pszennej

KARtKA nA ŻYwność 
nAleŻY się RAz nA dwA 

tYGodnie
2 kg ryżu 1 kg fasoli

0,5 l oleju spożywczego 0,25 kg soli 3 kg mąki pszennej

KARtKA nA ŻYwność 
nAleŻY się RAz nA dwA 

tYGodnie
2 kg ryżu 1 kg fasoli

0,5 l oleju spożywczego 0,25 kg soli 3 kg mąki pszennej

KARtKA nA ŻYwność 
nAleŻY się RAz nA dwA 

tYGodnie
2 kg ryżu 1 kg fasoli

0,5 l oleju spożywczego 0,25 kg soli 3 kg mąki pszennej



tAlonY
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tAlon nA nAmiot do 
spAniA TALON NA KOC TALON NA WIADRO

tAlon nA nAmiot do 
spAniA TALON NA KOC TALON NA WIADRO

tAlon nA nAmiot do 
spAniA TALON NA KOC TALON NA WIADRO

tAlon nA nAmiot do 
spAniA TALON NA KOC TALON NA WIADRO



WARSZTAT 2. 

KOBIETY W OBOZIE W DADAAB – CZĘŚĆ 2.

DLACZEGO ONA OPUSZCZA SWÓJ DOM?

Załącznik 11. Wypowiedź Deho

„Nie chcę do was, bo zamkniecie mnie w obozie, który tak naprawdę jest więzieniem […]. 
Nie chcę podlizywać się wam i prosić was o litość. Nie będę żebrać u was o pracę. Nie 
będę odpowiadać na te wszystkie upokarzające pytania: skąd jesteś? jak tu przyjechałaś? 
Co tu robisz? Co zamierzasz? W Mogadiszu nikt mnie tak nie zapyta. [...] Nie chcę, żeby 
mnie wywozili z miejsca, do którego dotrę, i przetrzymywali tam, gdzie nie chcę być. Nie 
będziecie do mnie mówić »ty czarnuchu«, »brudasie«. Nie będę tłumaczyć się z nakrycia 
głowy, skoro to moja tradycja, moja religia, ta chusta w niczym mi nie przeszkadza. Po co 
mi taka Europa, gdzie wszystko jest zabronione albo dozwolone tylko dla was, białasów?”

Źródło: Paweł Smoleński, Królowe Mogadiszu, Wołowiec 2018, s. 145.

Załącznik 12. Statystyki

28
Global Trends Forced Displacement 2015, http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf, dostęp: 26.08.2020.

26 milionów – liczba uchodźców na świecie na początku 2020 r.

85% uchodźców żyje w krajach rozwijających się

1,4 miliona – uchodźców na świecie pilnie potrzebuje przesiedlenia
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Na świecie jeszcze nigdy nie było tak wielu uchodźców i  uchodźczyń. Obecnie ponad  
21 milionów ludzi to uchodźcy i  uchodźczynie, czyli osoby, które zostały zmuszone do 
opuszczenia swojego kraju z powodu konfliktów zbrojnych, poważnych naruszeń praw czło-
wieka oraz prześladowań. Ludzie ci ryzykują życie, aby otrzymać ochronę międzynarodową. 
Są zmuszeni do podejmowania niebezpiecznych przepraw przez lądowe i morskie przejścia 
graniczne, zmagają się ze wzmocnionymi kontrolami granicznymi, zawracaniem, naduży-
ciami i przemocą ze strony funkcjonariuszy publicznych, gangów, przemytników i handla- 
rzy ludźmi. 

Źródło: UNHCR, Global Trends Forced Displacement 2019,  
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html,  
dostęp: 18.08.2020.

Załącznik 13. Jak witać uchodźców?

Każdy z nas moze zrobić coś, nawet niewielką rzecz, aby powitać uchodźców. Oto kilka 
pomysłów.

1. działaj: zaangażuj się w prowadzone przez Amnesty International akcje online wspierają-
ce uchodźców. Wszystkie kraje powinny zapewnić uchodźcom należytą ochronę, jednak 
w rzeczywistości wiele państw, w tym te najbogatsze, robią zbyt mało. Niektóre wchodzą 
w układy z krajami, które nie są bezpieczne dla uchodźców – jak Turcja. Przekazują fun-
dusze za zapewnianie uchodźcom „ochrony”, a w rzeczywistości wiele osób jest w tych 
krajach narażonych na niebezpieczeństwo. Poprzez globalną kampanię Witamy Amnesty 
International wywiera nacisk na wszystkie kraje, zwłaszcza te najbogatsze, aby przyjęły 
uchodźców, poprzez wykorzystywanie w tym celu wszelkich dostępnych rozwiązań.

2. przekazuj niezniszczone rzeczy: aktywność wielu niezwykłych organizacji działających na 
rzecz uchodźców opiera się na otrzymywanym wsparciu od innych, w tym dobrej jakości 
ubrań, zabawek i mebli. Poszukaj w Internecie lokalnych akcji i wesprzyj je, przekazując 
swoją darowiznę. Możesz również zachęcić swoich przyjaciół, rodzinę i sąsiadów do prze-
kazywania przedmiotów, zwłaszcza przed i po urodzinach oraz okresach świątecznych, 
a także podczas przeprowadzek, kiedy mogą chcieć pozbyć się zbyt wielu rzeczy.

3. zaoferuj bezpieczne miejsce: jeśli masz wolny pokój lub dysponujesz miejscem, które 
możesz wynająć, poszukaj w Internecie organizacji zajmujących się znajdowaniem tym-
czasowych i  stałych domów dla uchodźców (np. Refugees Welcome). A może chcesz 
wynająć swoje mieszkanie, pokój po niższej cenie niż ogólnodostępne na rynku ofer-
ty? Niektórzy ludzie udostępniają swoje domy i mienie organizacjom, które zapewniają 
uchodźcom chwilę wytchnienia, umożliwiając im upragniony odpoczynek, możliwość na-
wiązania nowych kontaktów oraz wzięcie udziału w rozmaitych warsztatach i zajęciach.

4. zostań wolontariuszem lub wolontariuszką: organizacje działające na rzecz uchodźców 
często poszukują wolontariuszy, którzy chcą pomagać m.in. w charakterze nauczycieli 
języka, doradców zawodowych, radców prawnych, a także udzielać uchodźcom potrzeb-
nego wsparcia. Bycie wolontariuszem może być świetnym sposobem na to, aby poznać 
nowe osoby w twojej okolicy i pomóc im zintegrować się z lokalną społecznością.

5. wstąp do grupy lub załóż nową: jeśli znasz inne osoby, które tak jak ty chcą powitać 
uchodźców, pomyśl o wspólnym założeniu grupy lokalnej. Jeśli już do takiej należysz, 
możesz skupić się na wspieraniu uchodźców. W twojej okolicy mogą już działać orga-
nizacje na rzecz uchodźców lub grupy, które chcą ich powitać. Możesz połączyć z nimi 
siły, wykorzystując swoje umiejętności podejmowania właściwych działań, pozyskując 
potrzebne fundusze, organizując wydarzenia podnoszące świadomość w kwestii przyj-
mowania uchodźców bądź zakładając w okolicy lub kraju grupy zrzeszające zwolenni-
ków wsparcia przyjazdu uchodźców.
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Choć władze większości krajów nie chcą zająć się problemem przymusowej migracji, ludzie 
na całym świecie znajdują mądre i kreatywne sposoby witania uchodźców, wykorzystując 
do tego celu lokalne sieci, własne umiejętności i otwartość. Przywódcy państw dysponują 
wieloma skutecznymi narzędziami, przy pomocy których mogą rozwiązać światowy kryzys 
uchodźczy. Oto kilka z nich:

1. zapewnienie uchodźcom dostępu do procedur azylowych. Każdy powinien mieć prawo 
wstępu do innego kraju, w którym będzie mógł ubiegać się o ochronę międzynarodo-
wą – to prawo każdego człowieka. Proces ten powinien być sprawiedliwy i skuteczny, 
jednak w rzeczywistości niektóre osoby czekają na decyzję nawet latami. Inni odsyłani 
są do krajów, w których ich życiu zagraża poważne niebezpieczeństwo.

2. społeczne sponsorowanie przyjazdu uchodźców. W niektórych krajach grupy osób zbie-
rają pieniądze na sprowadzenie do kraju uchodźców i pomoc w ich osiedleniu się. Od 
lat 70. w  taki właśnie sposób do Kanady przyjechało blisko 300 tysięcy osób. Inne 
kraje, w tym Wielka Brytania, Australia i Irlandia, chcą pójść za przykładem Kanady.

3. łączenie rodzin. Dla osób, które dopiero przystosowują się do nowego życia oraz innej 
kultury i które często dochodzą do siebie po głębokiej traumie, obecność bliskich jest 
bardzo ważna. Władze mają obowiązek umożliwić uchodźcom połączenie się z członka-
mi rodzin już osiedlonymi za granicą w ramach łączenia rodzin.

4. wydawanie wiz osobom wymagającym leczenia. Uchodźcy, których stan zdrowia jest 
poważny, mogą otrzymać ratującą życie pomoc medyczną, jeśli władze zdecydują się 
wydać im wizę do kraju, w którym może ona zostać im udzielona. Tylko w ciągu mie-
siąca do samych Stanów Zjednoczonych przesiedlono około 200 uchodźców ze scho-
rzeniami zagrażającymi ich życiu, stało się to jeszcze zanim Donald Trump ogłosił na 
początku 2017 roku czteromiesięczny zakaz przyjmowania do kraju uchodźców, tym 
samym odbierając nadzieję na powrót do zdrowia wielu ludziom.

5. umożliwienie uchodźcom edukacji i nauki. Uczelnie i szkoły mogą oferować uchodźcom 
wizy studenckie, które umożliwią im podjęcie lub kontynuowanie nauki w innym kraju. 
Możliwość zdobycia wykształcenia, zarabiania na własne utrzymanie, zintegrowania się 
ze społeczeństwem oraz aktywnego uczestnictwa w jego życiu może odmienić czyjeś ży-
cie. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców zaledwie 1% 
uchodźców studiuje. 3,7 miliona dzieci i nastolatków, których rodzice są uchodźcami, 
nie chodzi do szkoły. Ta szokująca liczba pięciokrotnie przewyższa średnią na świecie. 

6. wsparcie w  integracji. Każdy, kto kiedykolwiek mieszkał za granicą, wie, jak trudno 
nauczyć się nowego języka, poznać przyjaciół, zrozumieć odmienną kulturę oraz zna-
leźć pracę i dach nad głową. To właśnie dlatego w przypadku uchodźców integracja ma 
ogromne znaczenie. W wielu częściach świata podjęto rozmaite inicjatywy społeczne 
mające na celu powitanie uchodźców, takie jak: udzielanie porad dotyczących procedur 
azylowych, pomoc w nauce języka.

7. oferowanie wiz pracowniczych i zatrudnienia. Dla wielu uchodźców znalezienie pracy 
stanowi rozwiązanie ich problemów. Poza zapewnieniem rodzinie środków do życia pra-
ca pomaga zachować poczucie własnej wartości i niezależność, a także zintegrować się 
z nowym środowiskiem. Wiele krajów wydaje uchodźcom zezwolenie na pracę. Firmy 
potencjalnie mogą oferować wizy pracownicze uchodźcom, którzy posiadają konkret-
ne umiejętności, a  także możliwość odbycia szkolenia i  zdobycia cennego doświad- 
czenia zawodowego.

8. zwiększenie liczby przesiedleń. To kluczowy sposób, w  jaki władze mogą zapew-
nić ochronę uchodźcom, którzy jej najbardziej potrzebują – na przykład osobom, 
które doświadczyły tortur lub kobietom zagrożonych przemocą. Rozwiązanie to 
jest jednak stosowane niezwykle rzadko. W  tej chwili około 1,2 miliona uchodź-
ców wymaga natychmiastowego przesiedlenia, mimo to w  2016 roku przesiedlo-
no zaledwie 189 300 osób. Co więcej, to rozwiązanie stosuje obecnie jedynie  
30 krajów na świecie.

Źródło: Stowarzyszenie Amnesty International, https://amnesty.org.pl/jak-mozna-witac-uchodzcow,  
dostęp: 26.08.2020.

https://amnesty.org.pl/jak-mozna-witac-uchodzcow
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WARSZTAT 3.

KAMPANIA SPOŁECZNA  
NA RZECZ OBRONY PRAW KOBIET

Załącznik 14. Elementy kampanii społecznej

Oto ogólna instrukcja dotycząca tego, jakie elementy mogą znaleźć się w kampanii społecz-
nej. Jeśli to możliwe, rozdaj ksero tekstu każdej osobie, aby zaoszczędzić czas na lekcji.

• Wybór problemu współczesnego świata związanego z łamaniem praw kobiet.

• Określenie celu kampanii. Po co ją tworzymy?

• Określenie grupy docelowej, czyli tego, do kogo ma być skierowana kampania. To waż-
ne, aby dostosować materiał zawarty w kampanii oraz język do grupy, dla której tworzy-
my kampanię.

• Opracowanie przewodniego hasła kampanii, najlepiej za pomocą burzy pomysłów. Każ-
da osoba w grupie podaje swoje propozycje, następnie poprzez głosowanie wybieramy 
najlepszy pomysł.

• Opracowanie plakatu kampanijnego lub nagranie krótkiego filmu, np. komórką, lub 
zrobienie zdjęcia albo serii zdjęć, które będą obrazować treść kampanii. 

• Opracowanie przemówienia publicznego lub listu otwartego dotyczącego treści kampanii 
społecznej, opracowanie mapy pokazującej te części świata, których dotyczy problem.

Załącznik 15. Teksty
teksty do wyboru, jeden na jednostkę lekcyjną.

tekst 1. wczesne śluby

„Mariam – kodeks rodzinny wprowadzony w Somalii w 1975 r. za rządów byłego dyktatora 
Siada Barre’a zezwalał na małżeństwo od osiemnastego roku życia. Bez względu na to, jak 
funkcjonował ten przepis przed wojną, teraz nie działał wcale. Niemal połowa somalijskich 
dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem osiemnastu lat. W niektórych rejonach 
kraju uważa się, że dziewczynka nadaje się do ślubu, kiedy zaczynają jej rosnąć piersi. 
Upowszechniły się też małżeństwa wymuszone – w ten sposób rodzina panny młodej może 
zdobyć pieniądze i pozbyć się jednej gęby do wyżywienia. Miłość ubogiego młodzieńca 
nie nakarmi teściów, więc zakochani, którzy z przyczyn finansowych nie mogą starać się 
o oficjalne zaręczyny, wybierają często poniżające rozwiązanie i uciekają, żeby wziąć po-
tajemny ślub”. 

Źródło: Ben Rawlence, Miasto cierni. Największy obóz dla uchodźców, Wołowiec 2017, s. 37.



tekst 2. historia dahaby

„Na imię mi Dahaba, mam 52 lata, pochodzę z muzułmańskiej rodziny. Byłam drugą 
córką. Razem z siostrą gotowałyśmy dla wszystkich i nosiłyśmy wodę. Gdy skończyłam 
trzynaście lat, matka zabrała mnie do Kismaju. Znalazłam się na zamkniętym podwórku 
pełnym innych dziewcząt, niektóre były moimi przyjaciółkami. Przyprowadzono nas tu na 
obrzezanie. Za nami przyszło wiele kobiet ze wsi, by pomóc w operacjach. Niełatwo okieł-
znać tyle krzyczących, szarpiących się, uciekających dziewczynek. Kobieta wzięła w rękę 
nóż, którym przede mną potraktowała inne dziewczynki. Rozłożono mi nogi, przywiązano. 
To był najgorszy ból w moim dzieciństwie, byłam pewna, że umrę. Przeżyłam. Wyszłam 
za mąż, jak przystoi Somalijce. […] Mama mówiła mi, że obrzezanie jest przygotowaniem  
do małżeństwa”.

„Najgorsze jest to, że kobiety nie łączą obrzezania z kłopotami przy oddawaniu moczu, z bra-
kiem przyjemności z seksu, z niebezpiecznymi porodami – raportują portale medyczne”.

„Wedle Światowej Organizacji Zdrowia ponad dziewięćdziesiąt pięć procent dziewcząt 
w Somalii w wieku od czterech do jedenastu lat zostaje obrzezanych”.

Źródło: Paweł Smoleński, Królowe Mogadiszu, Wołowiec 2018, s. 208–212.

tekst 3. woda

„Obok staną żółte kanistry na wodę. Z kabłąków zwisają płócienne paski, by można było 
zarzucić sobie kanister na plecy, a pasek przełożyć przez czoło; tak w noszeniu wody po-
magają nawet najmniejsze dzieci, głównie dziewczynki. Dobrze, gdy w obozie jest szkółka 
koraniczna […] Żal mu, że w szkółce jest mało dziewczynek. […] Nawet te kilkuletnie 
przydają się w gospodarstwie, noszą wodę, bawią młodsze rodzeństwo, podpatrują matki 
przy paleniskach, a to umiejętność ważniejsza niż recytacja sur. Dziewczynka musi umieć 
mierzyć się z życiem. Chłopiec niech rysuje litery, bo inaczej zacznie żuć khat. 

Źródło: Paweł Smoleński, Królowe Mogadiszu, Wołowiec 2018, s. 128–129.
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