Vezmi mě na druhou stranu
Anotace
Simulační aktivita, v níž jsou účastníci stavěni do role
uprchlíků, kteří potřebují uprchnout ze své země
překročením nebezpečné hranice.
Cíle:

yyÚčastníci

si prožijí situaci simulující útěk
a překračování hranic v roli náboženských uprchlíků
a pojmenují své pocity.
yyÚčastníci uvedou příklady podobných reálných situací ze současnosti a minulosti.
Typ aktivity: simulační hra
Časová náročnost: 45 minut
Požadavky na místo/prostor: úzké místo – venku
můžete využít např. prostor mezi dvěma blízko sebe
rostoucími stromy, v místnosti můžete využít rám
otevřených dveří
Velikost skupiny: bez omezení
Věková skupina: 14+
Pomůcky:
yyprovaz nebo papírová páska

Příprava
Provaz nebo pásku umístěte mezi stromy (rám dveří) tak,
aby byl průchod možný pouze s pomocí dalších účastníků.
Tento provaz bude představovat hranici. Sami průchod
nejprve vyzkoušejte. Nemělo by být možné projít jím bez
dotyku provazu, aniž by vám někdo další pomohl.
Postup
Krok 1: Všichni účastníci se postaví na jednu stranu „hranice“.
Krok 2: Představte účastníkům následující situaci: Jste
součástí náboženské skupiny, která byla během nedávných
politických změn postavena mimo zákon. Policie a armáda
dostala příkaz zatknout všechny členy této náboženské skupiny. Zajatci mají dvě možnosti: buď konvertují na jinou
víru, nebo budou uvězněni. Proto jste se rozhodli ze země
uprchnout. Po několikadenní cestě se vaše skupina dostala
na hranice vaší země. Armáda vás ale pronásleduje a na
hranice dorazí každou chvíli.
Krok 3: Skupina by měla prodiskutovat a zvolit vhodnou
strategii k tomu, aby se všichni její členové dostali na
druhou stranu. Nikdo se však nesmí dotknout provazu,
protože je pod proudem. Pokud se někdo provazu dotkne,
hranici nepřekročí a je zajat vojáky. Stanovte časový limit,
během kterého by se všichni členové skupiny měli dostat
na druhou stranu hranice. Časový limit odhadněte podle
velikosti skupiny. Jakmile limit vyprší, přechod už nebude
možný a ti, kteří zůstanou, budou také zajati.
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Reflexe
Po vypršení limitu se shromážděte do kruhu. Ujistěte se,
že účastníci opustili svoji roli, a zaměřte se na reflexi
zážitku ze hry. Nejprve nechte účastníky vyjádřit jejich
pocity:
■■
Jak jste se během hry cítili?
■■
Co se dělo?
■■
Jak se vám dařilo vymyslet a realizovat strategii? Jak se
vám spolupracovalo?
■■
Pokud někdo zůstal za hranicí, jak se cítil? Jak jeho situaci
vnímali ostatní?
■■
Byli jste během hry pod tlakem? Co ve vás tento tlak
vyvolával? Jaký myslíte, že by byl tento tlak ve skutečnosti
– kdyby tato situace byla reálná?
■■
Co by se ve skutečnosti stalo s těmi, kteří zůstali za hranicí?
■■
Co by se stalo s těmi, kteří dokázali přejít?
■■
Napadají vás reálné situace, které se podobají této hře (ať
už ze současnosti, či z minulosti)? Jaké?
Navazující aktivita
Jako pokračování můžete doporučit online hru Proti všem
předpokladům (www.playagainstallodds.com). Touto hrou
se dá dobře navázat na závěrečné otázky z diskuze.
Tipy pro realizaci
Pokud hru použijete ve škole nebo v rámci dlouhodobější
vzdělávací aktivity, můžete dát účastníkům za úkol najít
reálné příklady podobných situací a zorganizovat prezentaci s diskuzí. Případně můžete na diskuzi navázat příklady
z Infoboxu.
Při diskuzi se můžete více zaměřit také na týmovou práci,
proces hledání strategie, spolupráci, pomáhání si atd.

Infobox

Příklady ze skutečnosti
Proces oživení v Bulharsku
Takzvaný proces oživení v Bulharsku se skládal ze série
opatření, která přijal komunistický režim a která byla
zaměřena na násilnou asimilaci muslimů na území této
země. Proces vyvrcholil mezi lety 1984 a 1989. Opatření
se skládala z nucené změny tureckých jmen na bulharská,
zákazu používání jiných jazyků než bulharštiny a zákazu
tradičních oděvů a rituálů. Po následujících stávkách
a protestech bulharská vláda přijala extrémní opatření. Dle
organizace Amnesty International bylo jen v roce 1986

zbito 100 lidí a dalších 250 uvězněno. Zhruba 360 tisíc lidí
bylo donuceno přejít hranice do Turecka a opustit Bulharsko, kde zanechali své domovy, půdu i zaměstnání.
Válka v Iráku
Při invazi do Iráku, kterou provedla koalice pod vedením
USA v roce 2003, opustilo velké množství iráckých
občanů zemi. Mnoho z nich odešlo do Sýrie, protože to
byla sousední země, která po nich nepožadovala víza.
V roce 2007 Agentura OSN pro uprchlíky odhadovala, že
Sýrie přijala více jak 1,2 milionu iráckých občanů. Sýrie
sama má přitom zhruba 18 milionů obyvatel.
V roce 2011 začali Syřané prchat ze země při povstání
proti syrskému režimu. Po revolučních povstáních v severní Africe a na Středním východě lidé v Sýrii začali protestovat proti vládě syrského prezidenta Bashara al-Assada, což vedlo k občanské válce. Tisíce Syřanů opustily
zemi a hledaly úkryt v Egyptě, Turecku, Libanonu a jinde.
Odhaduje se, že do července 2011 více jak milion Syřanů
opustilo svou zemi.
Zdroj: www.unhcr.cz
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Hranice

Kdo přesně je uprchlík?
Podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951
je uprchlíkem osoba, která se nachází mimo svou vlast
a má oprávněné obavy z pronásledování z důvodů rasových, náboženských, národnostních nebo příslušnosti
k určitým společenským vrstvám, případně z důvodu zastávání určitých politických názorů, a je proto neschopna
přijmout ochranu své vlasti nebo ji vzhledem k uvedeným
obavám odmítá.

