Pakomatka-peli
Pelin alussa kaikki pelin osallistuja seisovat. Kerro tarina ja esitä kysymykset.
Pyydä väärin vastanneita istumaan.
Olet 12-vuotias Ahmad Afganistanista, sinulla on kaksi siskoa ja yksi veli. Olet
rikkaasta perheestä. Eräänä päivänä yhtäkkiä kuulet, että isäsi on tapettu
väkivaltaisesti, kun hän oli moskeijassa rukoilemassa. Tekisitkö samat valinnat
kuin Ahmad teki?
Äiti päättää, että lähdetään pakoon, hän maksaa salakuljettajalle. PohjoisAfganistanissa salakuljettaja kertoo, että koko perhettä on vaikea viedä
kerralla.
Perheen pitää hajaantua. Miten perheesi valitsee?
a) Sinä, 17-vuotias siskosi ja 15-vuotias veljesi jatkatte matkaa.
b) Sinä ja äitisi jatkatte matkaa, isoveli ja isosisko jäävät Afganistaniin.
Tässä kohtaa vaihtoehdon b valinneet putoavat pelistä. Pyydä valinneita
istumaan alas.
Nyt matkaat sisarustesi kanssa kolmisin. Teitä pelottaa ja teillä on nälkä.
Venäjällä veljesi yhtäkkiä katoaa. Miten toimitte siskosi kanssa?
a) Jäätte odottamaan, että veli löytyy.
b) Jatkatte matkaa salakuljettajan avulla.
Tämän kysymyksen kohdalla vaihtoehdon b valinneet putoavat pelistä.
Venäjällä poliisit kysyvät teiltä jatkuvasti passia, jota teillä ei ole. Miten
toimitte?
a) Hankitte väärennetyt passit
b) Lahjotte poliiseja, jotta pääsisitte jatkamaan matkaa ilman passeja.
Tässä kohtaa vaihtoehdon A valinneet putoavat pois pelistä.

Koulu maailmaa muuttamaan -hanke tarjoaa kunnille, kouluille ja opettajille maksutonta
täydennyskoulutusta uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen.
Hanketta koordinoi kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa,
joka toteuttaa hanketta yhdessä globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kanssa.

PELIN JÄLKEEN
Pelin lopuksi voitte käydä läpi, kuinka moni jäi seisomaan. Kerro seisomaan
jääneille, että he selvisivät tällä kertaa matkasta ja pääsivät siskonsa kanssa
Suomeen.
Pohdittavaksi
Oliko valintoja matkan aikana helppo tehdä?
Mikä valinta oli vaikea ja miten oppilaat perustelevat valintojaan?
Usein ei ole oikeaa tai väärää ratkaisua. Valinnat ovat vaikeita ja
sattumanvaraisia. Ahamdin tekemät valinnat eivät ole yleispätevästi oikeita
vaan muidenkin valintojen kautta voi päästä matkalla eteenpäin – tai sitten ei.
Pojan äiti maksoi suuren summan salakuljettajalle. Useimmilla ei ole varaa
lähteä vaaralliselle pakomatkalle. Varakkaammillekin pakomatka saattaa
merkitä koko omaisuudesta luopumista.
Pohtikaa myös, mitä edellytyksiä matkan onnistumiselle oli paitsi hyvä tuuri.
Keskustelussa voi tuoda esille pakomatkan vaarallisuutta ja sitä, että ihmisellä
täytyy olls erittäinen vakava syy, että uskaltaa ylipäätään lähteä.
AHMADIN TARINA

Peli on tehty todellisen tarinan pohjalta ja lopuksi voitte lukea Ahmad Razain
itse kirjoittama tarinan matkastaan. Kertomuksen pohjalta voitte vielä pohtia
sitä, miten vaikeaa Suomeen kotoutuminen oli raskaan matkan tehneelle
Ahmadille.
Miksi Ahmedia kiusattiin koulussa Turussa?
Oletteko itse törmänneet vastaavaan?
Mistä luulette sen johtuvan, että joku kiusaa?
Oletteko koskaan puuttuneet sellaiseen?
Miten sellaiseen voisi puuttua?
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