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Faisal na cestách

Témou aktivity je migrácia. Na úvod sa žiaci a žiačky oboz-
námia s príbehmi ľudí, ktorí opustili svoje domovy z rôznych 
dôvodov v rôznych historických obdobiach. Príčinám migrácie 
sa snažia porozumieť aj prostredníctvom príbehu chlapca  
Faisala, ktorý ušiel z Afganistanu. V skupinách hľadajú 
migračné trasy na mape a prezentujú ich ostatným. Na záver 
zistia, ako sa skončila Faisalova cesta do Európy, a spoločne 
diskutujú o problematike migrácie. 

1
Nosné témy GV:

Migrácia

45 MINÚT

 Ázia − obyvateľstvo Ázie;

 Európa − problémy Európy;

 regionálna a humánna geo-
grafia − pohyb obyvateľstva, 
mechanický pohyb, migrácia, 
globálne problémy Zeme;

 prierezová téma − osobnostný 
a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
nastrihané príbehy z prílohy 1 (jeden pre každého alebo do dvojice), 
kópie prílohy 2 a prílohy 3 (podľa počtu skupín), atlas sveta (podľa 
počtu skupín), nástenná mapa, písacie potreby

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky sa oboznámia s príčinami migrácie a jej neustálej 
prítomnosti;

prostredníctvom skutočného príbehu vnímajú situáciu, ktorej 
čelia ľudia na úteku; 

rozumejú rozdielu medzi migrantom a utečencom;

tvoria si vlastný názor na tému migrácie.

Prínosy pre predmet geografia:
Žiaci a žiačky poznajú príčiny dlhodobých konfliktov medzi 
štátmi v juhozápadnej Ázii;

zaujmú postoj k závažným problémom Európy;

hodnotia príčiny migrácie obyvateľstva;

identifikujú na mape najdôležitejšie smery a oblasti migrácie;

rozpoznávajú problémy, ktorým čelia ľudia v ich okolí  
a v menej rozvinutých krajinách sveta.
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POSTUP

Evokácia

 Povedzte triede, že budete hovoriť o pohybe obyvateľstva. Spýtajte sa, prečo ľudia opúšťa-
jú svoje domovy. Odpovede zapisujte na tabuľu. 

 Rozdajte príbehy z prílohy 1 − jeden pre každého alebo do každej dvojice. Spolu je ich 
trinásť a môžu sa opakovať. Požiadajte žiakov a žiačky, aby si predstavili, že sú postavou, 
ktorej príbeh dostali. 

 Vráťte sa k príčinám migrácie, ktoré ste napísali na tabuľu. Vyzvite žiakov a žiačky, aby 
pomenovali dôvody, prečo hrdinovia jednotlivých príbehov opustili svoje domovy. Ak nie 
sú uvedené na tabuli, dopíšte ich. Diskutujte pomocou otázok:

 Ktoré postavy opustili domov z rovnakého dôvodu?  

	 Kto	opustil	domov	dočasne?	Na	ako	dlho?

	 Kto	musel	opustiť	domov	nedobrovoľne?	

	 Ktoré	postavy	migrovali	v	rovnakom	historickom	období?	

Uvedomenie

 Rozdeľte triedu do šiestich skupín a oznámte im, že si prečítate príbeh chlapca Faisala,  
ktorý musel odísť z Afganistanu. Každej skupine dajte potrebný počet kópií prílohy 2  
(napríklad jednu do dvojice).

 Keď si prečítajú Faisalov príbeh, opýtajte sa, z akých dôvodov musel opustiť svoj domov.  

 Každej skupine dajte jeden text z prílohy 3. Každý z nich opisuje inú trasu, ktorou sa Faisal 
mohol dostať z Afganistanu do Nemecka. Ak ste triedu rozdelili do šiestich skupín, dve budú 
mať rovnaký text. 

 Vyzvite žiakov a žiačky, aby si prečítali príbeh, našli Faisalovu trasu na mape a odpovedali  
na uvedené otázky. Dajte im na to 10 minút.

 Požiadajte jednotlivé skupiny, aby prezentovali Faisalovu trasu na nástennej mape a opísali 
krajiny, cez ktoré cestoval. Sledujte, či správne pomenujú a identifikujú geografické prvky  
na jednotlivých trasách. Opýtajte sa ich nasledujúce otázky:

	 Je	tento	príbeh	skutočný?	Prečo?

	 Ako	podľa	vás	pokračovala	Faisalova	cesta	do	Európy?

Metodický tip:
Každej skupine môžete dať aj mapu regiónu, do ktorej zakreslia Faisalovu trasu.

 Keď skupiny odprezentujú všetky tri príbehy, hlasujte, ktorý z nich je skutočný. Hlasovať 
môžu tak, že sa prihlásia. 

 Prezraďte, že Faisalovi sa nepodarilo dostať za bratom do Nemecka, teda pravdivý je prvý 
príbeh. Zo skutočnosti však vychádzajú aj zvyšné dva príbehy. Ide o osudy ľudí z Afganistanu, 
ktorí ušli do Európy v roku 2015. 

 Vysvetlite, ako pokračoval Faisalov život na Slovensku. Ak budete mať dostatok času, mô-
žete si spoločne pozrieť video pod názvom Dajme	šancu	utečencom	–	FAISAL z dielne Ligy 
za ľudské práva, v ktorom Faisal rozpráva o svojom živote.

5 minút

30 minút
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https://www.youtube.com/watch?v=PrvBDqFdDyc&t=14s&ab_channel=Ligaza%C4%BEudsk%C3%A9pr%C3%A1va%2FHumanRightsLeague
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Doplňujúca informácia:
Keď Faisal požiadal o azyl na Slovensku, úrady neverili, že správne uvádza svoj 
vek. Na základe testov mu pridali tri roky. Návrat na Slovensko ho celkom zronil. 
Znova mu zamietli žiadosť o azyl a nedostal ani doplnkovú ochranu. Ide o typ 
medzinárodnej ochrany, ktorá sa na rozdiel od azylu udeľuje na dobu určitú, 
zvyčajne na jeden až dva roky. 
Opäť ho na deväť otupných mesiacov zavreli do pobytového tábora v Opatovskej 
Novej Vsi, ktorý sa nachádza v objekte bývalých kasární v okrese Veľký Krtíš.  
Napokon sa Faisalovi podarilo získať doplnkovú ochranu vďaka právnym službám 
Ligy za ľudské práva. Každé dva roky si musí požiadať o jej predĺženie. Dostal aj 
pracovné povolenie. Konečne mal nádej, že si zarobí a postaví sa na vlastné nohy.
Keďže mu slovenské úrady neuznali vzdelanie z Afganistanu, začal v roku 2015 
chodiť do ôsmeho ročníka základnej školy. Jeho spolužiaci boli o polovicu mladší 
ako on. Bolo to ťažké, pretože sa nemohol učiť vo svojom materinskom jazyku.  
V súčasnosti Faisal študuje na strednej škole počítačové siete a sníva o normálnom, 
pokojnom živote. Chodieva do divadla, na prechádzky pri Dunaji, do fitka dvíhať 
činky. Každý deň číta na internete perzské noviny, zvedavý na správy z Afganista-
nu. Snaží sa nemyslieť na domov príliš často, aby mu nebolo smutno. Musí sa poze-
rať do budúcnosti, pretože vie, že v Afganistane mu stále hrozí nebezpečenstvo.

Doplňujúca informácia:
Utečenci a utečenky sú osoby utekajúce pred ozbrojeným konfliktom alebo 
prenasledovaním z rasových, náboženských, národnostných a politických  
dôvodov, alebo pre príslušnosť k určitej sociálnej skupine. Nebezpečná a nezne-
siteľná situácia v domovskej krajine ich núti, aby prekračovali národné hranice, 
hľadali bezpečie v iných štátoch a požiadali ich o ochranu. Odmietnutie udele-
nia azylu môže mať pre ľudí na úteku potenciálne smrteľné následky. V sloven- 
skom právnom poriadku bol pojem utečenec nahradený pojmom azylant.
Migranti a migrantky sa rozhodli opustiť svoju obvyklú krajinu pobytu (zvyčajne 
tú, v ktorej sa narodili) na dobu dlhšiu ako jeden rok so zámerom nejakým spô-
sobom zmeniť svoj život. Presúvajú sa za prácou alebo za vzdelaním, z rodin-
ných alebo iných dôvodov, teda nie pre priamu hrozbu prenasledovania alebo 
smrti. Slovenský právny poriadok nepoužíva pojem migrant, ale cudzinec.

Zdroj: Medzinárodná organizácia pre migráciu

 Vyzvite žiakov a žiačky, aby definovali, aký je rozdiel medzi utečencom a migrantom. 
Spýtajte sa, ktoré z dôvodov uvedených na tabuli sa týkajú ľudí na úteku. 

12

Reflexia

 Pokračujte v diskusii pomocou otázok:

 Ako ste vnímali Faisalov príbeh? Čo vás prekvapilo? 

	 Uhádli	ste,	ktorou	trasou	sa	Faisal	vydal?	Ak	nie,	prečo	ste	vybrali	iný	príbeh?	 
Ako	ste	sa	v	skupine	rozhodovali?

	 V	čom	sa	príbehy	postáv	zo	začiatku	hodiny	podobali	na	osudy	ľudí,	ktorí	ušli	z	Afga-
nistanu	(príloha	3)?	V	čom	sa	odlišovali?	Aké	dôvody	vedú	k	tomu,	aby	niekto	opustil	
svoju krajinu?

	 Aké	typy	migrácie	existujú?	(Dôvody	sú	uvedené	na	tabuli.)	

10 minút 13
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Zdroje:
	 BJELICA,	J.:	Deciding	To	Leave	Afghanistan	(2):	The	routes	and	the	risks.	afghanistan-analysts.org.	

2016.	[cit.	25.	8.	2020].	Dostupné	na:	https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/migration/
deciding-to-leave-afghanistan-2-the-routes-and-the-risks/.	

	 Človek	v	ohrození:	Metodické	materiály	pre	učiteľov	základných	a	stredných	škôl	k	dokumentárnym	
filmom.	globalnevzdelavanie.sk.	2017.	[cit.	25.	8.	2020].	Dostupné	na:	https://globalnevzdelavanie.
sk/wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf.

	 FREIDINGEROVÁ,	T.,	IVANIČ,	P.,	CHALUPKOVÁ,	P.:	Ľudia	medzi	riadkami.	Príručka	o	migrácii	(nielen)	
pre	budúcich	novinárov.	[online].	Bratislava,	Človek	v	ohrození,	2020.	[cit.	25.	8.	2020].	ISBN	978-80-
89817-29-0.	Dostupné	na:	https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/Ludia_ 
medzi_riadkami_WEB.pdf.	

	 HVORECKÝ,	M.:	Utiekol	na	Slovensko.	Považovali	ho	za	Cigána,	okradli	ho	a	neuverili	mu	vek.	Aj	tak	
tu	chce	žiť	a	študovať.	dennikn.sk.	2016.	[cit.	25.	8.	2020].	Dostupné	na:	https://dennikn.sk/622909/
na-slovensku-ma-najprv-povazovali-za-cigana/.

	 Medzinárodná	organizácia	pre	migráciu:	Základné	pojmy	v	oblasti	migrácie	a	integrácie	cudzincov	
–	migrant.	iom.sk.	(nedatované).		[cit.	25.	8.	2020].	Dostupné	na:	https://www.iom.sk/sk/pre-media/
zakladne-pojmy-o-migracii.html#migrant.	

 Týka sa migrácia iba súčasnosti alebo aj minulosti? V akých historických obdobiach 
žili postavy z vašich príbehov?

 Čo	by	sa	malo	zmeniť,	aby	ľudia	nemuseli	opúšťať	svoje	domovy?	Kto	je	za	to	zodpo-
vedný?	Môžeme	to	ovplyvniť?	

 Ako	pokrývajú	tému	migrácie	médiá?	Ako	sa	o	nej	hovorí	vo	vašom	okolí?

 Poznáte niekoho, kto dočasne alebo natrvalo opustili svoj domov? Prečo odišiel?

	 Ako	by	sme	mohli	pomôcť	ľuďom	na	úteku,	aby	sa	na	Slovensku	cítili	vítaní?

 Ak by sa stal Faisal vaším spolužiakom, čo by sme mohli urobiť, aby sa medzi nami 
cítil príjemne?

Doplňujúca informácia:
Hoci medzinárodnú migráciu od prelomu 80. a 90. rokov 20. storočia vnímame 
ako niečo výnimočné a bezprecedentné, história ukazuje, že svet zažil i počet-
nejšie presuny. Podľa odhadov, ktoré každoročne zverejňujú Organizácia Spo-
jených národov (OSN) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), počet 
medzinárodných migrantov rastie, avšak priamo úmerne k rastu celosvetovej 
populácie. Podiel počtu medzinárodných migrantov na celkovej populácii dlho-
dobo osciluje okolo hodnoty 3 %.

Zdroj: FREIDINGEROVÁ, T., IVANIČ, P., CHALUPKOVÁ, P.

Skúsenosť s aktivitou:

Videla	som,	ako	sa	ôsmaci	a	ôsmačky	vžili	do	Faisalovej	situácie.	Sú	v	po-
dobnom	veku,	ako	bol	on	počas	svojho	úteku.	Keď	si	predstavili,	že	by	mali	

prežívať	jeho	osud,	ostali	zarazení.“ 

Učiteľka základnej školy v okrese Námestovo

Siedmaci	reagovali	pozitívne.	Zaujímal	ich	celý	Faisalov	príbeh,	zapájali	sa	do	
riešenia	úloh,	pýtali	sa	množstvo	otázok.	Aktivitu	hodnotíme	pozitívne,	ja	aj	deti.“

Učiteľka základnej školy v Banskej Bystrici

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/migration/deciding-to-leave-afghanistan-2-the-routes-and-the-risks/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/migration/deciding-to-leave-afghanistan-2-the-routes-and-the-risks/
https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf
https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf
https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/Ludia_ medzi_riadkami_WEB.pdf
https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/Ludia_ medzi_riadkami_WEB.pdf
https://dennikn.sk/622909/na-slovensku-ma-najprv-povazovali-za-cigana/
https://dennikn.sk/622909/na-slovensku-ma-najprv-povazovali-za-cigana/
https://www.iom.sk/sk/pre-media/zakladne-pojmy-o-migracii.html#migrant
https://www.iom.sk/sk/pre-media/zakladne-pojmy-o-migracii.html#migrant
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Príloha 1

Jacques, roľník žijúci v bezprostrednej  
blízkosti mesta
1347	Calais	(Francúzsko)

Francúzske mesto Calais pripadlo po dlhom 
obliehaní v rámci storočnej vojny Anglicku 
(približne na 200 rokov). Vojna pokračuje, vo-
jaci sú neustále v okolí mesta. Prevažná časť 
hospodárstva a úrody je zničená vojskami. 
Jacques opúšťa svoju farmu aj s rodinou.

Jan Amos Komenský (1592 – 1670)
1628	Brandýs	nad	Orlicí	(Morava)

J. A. Komenský pôsobil ako kňaz protestant-
skej cirkvi nazývanej Jednota bratská. Po 
bitke na Bielej hore (1620), kde sa utkali české 
stavy a habsburská armáda, však stratili 
české zeme časť samostatnosti a začalo sa 
obdobie rekatolizácie. Komenského prena- 
sledujú, pretože odmieta konvertovať na 
katolícku vieru. V roku 1628 je nútený odísť 
do exilu do poľského Leszna.

Táňa, učiteľka
1986	Bratislava	(Československo)

Po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy (1968)  
Tánini súrodenci postupne emigrovali z Česko- 
slovenska. Štátna bezpečnosť vyvíja nátlak 
na Táňu, aby spolupracovala a poskytla 
úradom informácie o blízkych kamarátoch 
a známych, ktorí patrili k disidentom. Táňa 
sa rozhodne odísť z vlasti. 

Jean Luke, miestny obchodník
1460	Champagne	(Francúzsko)

Storočná vojna sa skončila a územie 
Francúzska je zničené bojmi. Obchodníci 
nechcú riskovať na cestách cez túto oblasť, 
výnosné trhy s orientálnym tovarom upa-
dajú. Jean Luke nakupoval dovážaný tovar 
a obchodoval s ním v rámci mesta a blíz-
keho okolia. Jeho obchod však skrachoval. 
Rozhodne sa z oblasti odísť.

Ana, školáčka 
1991	mesto	Rivne	(200	km	od	Černobyľu,	
Ukrajina)

Anina rodina sa dozvedela o výbuchu ató-
movej elektrárne v Černobyle (1986) nesko-
ro. Oficiálne informácie boli len útržkovité. 
Prvé vyjadrenia úradov získavajú až týždeň 
po havárii. O tom, že plodiny, ktoré pestujú, 
môžu byť kontaminované, sa dozvedia až 
po piatich rokoch. Štvorčlenná rodina sa 
rozhodne oblasť opustiť.

Gregor, úspešný futbalista
1969	Bratislava	(Československo)

Do vpádu vojsk Varšavskej zmluvy (1968) 
opúšťali športovci a športovkyne krajinu 
prevažne z politického alebo náboženského 
presvedčenia. Po obsadení Československa 
však nastávajú ťažké časy. Gregor je na 
vrchole kariéry, nemôže však hrať za zahra-
ničné kluby. Zároveň musí štátu odvádzať 
nemalé percentá zo svojich príjmov. Hoci je 
to riskantné, rozhodne sa skúsiť šťastie inde.
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Ján, vandrovný drotár
1835	Spišské	Hanušovce	(Uhorsko)

Drotárstvo sa postupne stáva pochôdzkovým 
povolaním. Drotári poskytujú svoje služby 
nielen v rámci blízkeho okolia svojho byd-
liska, ale odchádzajú aj do vzdialenejších 
oblastí. Prekračujú hranice Rakúsko-Uhorska 
a putujú napríklad do dnešného Nemecka, 
Francúzska, Poľska či Švajčiarska. Povolanie 
vandrovného drotára sa stáva čisto mužským. 
Ján sa domov vracia v niekoľkomesačných 
intervaloch, niekedy odchádza aj na rok.

Katka, absolventka hotelovej akadémie
2018	Senica	(Slovensko)

Katka sa po strednej škole rozhodla, že pôjde 
pracovať do zahraničia ako kuchárka alebo 
čašníčka. Nemá veľa finančných prostriedkov, 
rodina jej však pomôže s prvotnými nákladmi 
na cestu a ubytovanie. Zároveň si môže zo-
brať jedno z dvoch áut, ktoré rodičia vlastnia, 
a po celý čas ho využívať. Cestuje sama. 

Alva, grafička
2015	Kiruna	(Švédsko)

Po smrti oboch rodičov žila tridsiatnička Alva 
dva roky sama v meste Kiruna. Ide o banskú 
oblasť zameranú ťažbu železnej rudy. Aktu-
álne sa bane dostali až k okraju mesta, padlo 
teda rozhodnutie celé mesto presťahovať. 
Finančnú rezervu, ktorá na to poslúži, vytvá-
rali bane priamo zo zisku z ťažby. Alva berie 
danú situáciu ako možnosť spoznať Európu 
a presťahovať sa do inej krajiny. Predá dom 
po rodičoch a vydáva sa na cestu.

Táňa, učiteľka
1986	Bratislava	(Československo)

Po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy (1968) 
Tánini súrodenci postupne emigrovali 
z Československa. Štátna bezpečnosť vyvíja 
nátlak na Táňu, aby spolupracovala a pos- 
kytla úradom informácie o blízkych kama-
rátoch a známych, ktorí patrili k disidentom. 
Táňa sa rozhodne odísť z vlasti. 

Oskar, maturant zo sociálne  
znevýhodneného prostredia
2018	Levice	(Slovensko)

Oskar sa rozhoduje, na akú univerzitu pôjde 
po strednej škole. Po vyučovaní brigáduje 
a šetrí si na štúdium. Nie je to jednoduché, 
nasporiť si musí na internát, stravu aj  
cestovné. Pri rozhodovaní zohľadňuje aj to,  
ako ďaleko je vysoká škola a koľko ho vyjde 
život v meste, kde sa nachádza.

Eusebio, programátor
2017	Maxial	(Portugalsko)

Oblasť stredného Portugalska sužujú požiare 
čoraz častejšie. Mesto Maxial leží v oblasti, 
ktorá bola v lete 2017 najviac zasiahnutá. 
Nakoľko prognózy nie sú priaznivé, Eusebio 
sa rozhodne, že oblasť opustí. Dom, v ktorom 
žije so svojou štvorčlennou rodinou, je 
montovaný, a teda z veľkej časti prenosný. 
Preto sa rozhodne presťahovať aj s celým 
majetkom na sever krajiny.  

Anetta, pomocníčka v domácnosti 
2003	Berlín	(Nemecko)

Dvadsaťročná Anetta pochádza z Budapešti, 
ale rozhodne sa, že si nájde letnú brigádu  
v zahraničí. Zareaguje na inzerát na internete, 
absolvuje pracovný pohovor a o niekoľko dní 
odcestuje do Berlína. Po príchode však musí 
odovzdať svoje doklady šéfovi, aby jej vyba-
vil potrebné povolenia. Majiteľ agentúry jej 
ich nechce vrátiť, presunie ju do iného mesta, 
vezmem jej mobil a hrozí násilím. Anetta sa 
dostáva do rodiny, kde sa musí starať o do-
mácnosť len za stravu. Bojí sa, a preto robí 
všetko, čo jej prikážu.

Armella a Artem, mladomanželský pár
2017	Avdijivka	(Ukrajina)

Od roku 2014 pretrvávajú v oblasti Donbasu 
boje medzi ukrajinskou armádou a dobrovoľ-
níckymi ozbrojenými silami na jednej strane 
a proruskými povstalcami na strane druhej. 
Začiatkom roka 2017 dochádza k masívnym 
bojom v oblasti mesta Avdijivka. Mladoman-
želia Armella a Artem sa obávajú o svoju 
budúcnosť a rozhodnú sa odísť.
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Príloha 2

Príbeh Faisala 

Faisal Ahmed Kamali pochádza zo západoafganského Heratu. Starodávny a historický Herat leží  
na strategickom mieste blízko Iránu a Turkménska. Faisal sa narodil roku 1997. Je Tadžik. 
Tadžikovia patria k perzsky hovoriacim národom a pôvodne boli Iránci. 

Až do invázie NATO do Afganistanu prežíval Faisal relatívne šťastné detstvo. Žil s rodičmi  
v rodinnom dome so záhradou a patril k vyššej meštianskej vrstve. Učil sa angličtinu, navštevoval 
základnú školu. Faisalov brat predával autá v Európe. Žil tam už 18 rokov, mal holandské 
občianstvo a býval striedavo v Nemecku a Holandsku. Faisalov otec pracoval ako policajt, mama 
bola učiteľka. Obaja rodičia však zahynuli počas vojny. Odvtedy ho vychovávala stará mama.

Po invázii NATO sa život v Herate a okolí výrazne zmenil. Hlavne na vidieku pribudli únosy 
z bohatých rodín, ktorými si Taliban privyrábal na svoju činnosť a za drahé výkupné potom 
nakupoval zásoby a zbrane. Objavili sa sporadické teroristické, najmä bombové útoky. Atmosféra 
neistoty a strachu rástla, streľbu bolo počuť čoraz častejšie. Stará mama prehovorila Faisala na 
útek do Európy. Najprv sa mu z vlasti odísť nechcelo. Mal rád svoje mesto a krajinu. No presvedčila 
ho, že pre jeho bezpečnosť a budúcnosť bude lepšie odísť. Navyše, v Európe žil jeho brat a viacero 
bratrancov.

Faisal tvrdí, že stará mama na jeho odchod minula skoro všetky rodinné úspory. Pašerákom 
zaplatila za prísľub, že ho dopravia až do Nemecka. Na cestu sa vydal, keď mal štrnásť rokov.
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zaplatila za prísľub, že ho dopravia až do Nemecka. Na cestu sa vydal, keď mal štrnásť rokov.



3 1    |   G E O G R A F I A

Príloha 3

Príbeh č. 1

Faisal odletel do Kábulu a pokračoval autom do Tadžikistanu. Odtiaľ odletel do Moskvy. Po mesiaci 
príprav odcestoval na Ukrajinu a mieril ďalej na západ. V Karpatoch si zlomil nohu. Prevádzač ho do-
pravil naspäť do Moskvy, kde ho čakalo šesť mesiacov liečby a nových príprav. Na druhý pokus Faisal 
úspešne prekročil ukrajinsko-slovenskú hranicu. V pohraničí však skupinu zbadali policajti. Ostatných 
zadržali, no Faisala pustili. Mysleli si, že je slovenský Róm a nestarali sa oňho. Prihlásil sa na úrade 
pri Humennom. 

Faisal sa rozhodol požiadať o azyl na Slovensku, lebo mu hrozila deportácia mimo Európskej únie. 
So Slovenskom si však budúcnosť nespájal, mal plnú hlavu Nemecka. Rozhodol sa znova utiecť. 
Autobusom sa dopravil do Bratislavy, pokračoval do Viedne a zamieril do Nemecka. Zaskočila ho 
nočná colná kontrola. Keďže nemal doklady, na 41 dní skončil v mníchovskom väzení. Keby vtedy na 
Slovensku nepožiadal o azyl, deportovali by ho s veľkou pravdepodobnosťou naspäť do Afganistanu. 
Takto ho vrátili iba na Slovensko.

Príbeh č. 2

Najkratšia cesta medzi Afganistanom a Tureckom je 2 947 km dlhá trasa cez Irán. Táto cesta sa využíva 
na pašovanie opiátov do Európy. Faisal mal platný pas a dostal sa legálne do Iránu. Pašeráci potom 
zorganizovali cestu do Turecka. Presvedčili ho, že sa neoplatí vybavovať si turecké víza. Faisal to zvažo-
val, lebo poplatok za víza nebol príliš drahý. Rozhodol sa však, že ušetrí peniaze a vydá sa do Turecka 
nelegálnou cestou. To sa mu aj podarilo.

Počas cesty z Turecka do Grécka narazil čln s Faisalom na skaly a potopil sa. Našťastie, záchranári za-
kročili včas a nikto sa neutopil. Vrátili ich však do Turecka. Faisal strávil mesiac v utečeneckom tábore. 
Potom sa opäť pokúsil dostať do Grécka, ale motorový čln sa v strede cesty pokazil. Ani tretí pokus 
nebol úspešný. Až na štvrtýkrát sa Faisalovi podarilo cestu absolvovať. Bol za to vďačný, veľa ľudí nemá 
také šťastie. Cesta z Grécka do Nemecka mu trvala dva mesiace. Prešiel cez mnohé krajiny, ktorých 
mená si už nepamätá.

Úlohy: 
Nájdite na mape trasu, ktorou Faisal cestoval. Neskôr ju budete prezentovať pred celou triedou.

Odpovedzte na otázky:

Ako	dlho	trvala	Faisalova	cesta?

Je	tento	príbeh	pravdivý?	Prečo?	Dohodnite	sa	a	svoje	rozhodnutie	zdôvodnite.

Úlohy: 
Nájdite na mape trasu, ktorou Faisal cestoval. Neskôr ju budete prezentovať pred celou triedou.

Odpovedzte na otázky:

Ako	dlho	trvala	Faisalova	cesta?

Je	tento	príbeh	pravdivý?	Prečo?	Dohodnite	sa	a	svoje	rozhodnutie	zdôvodnite.
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Príbeh č. 3

Plán bol dostať Faisala do Iránu a potom pokračovať do Turecka. Nemal však platný pas, a tak by bol 
vstup do Iránu veľmi náročný. Na afgansko-iránskej hranici platia prísne bezpečnostné opatrenia. Preto 
išiel Faisal s pašerákmi najskôr do Pakistanu, aby do Iránu prenikli cez pakistanskú hranicu. Cesta do 
Iránu trvala 15 dní, lebo sa im dlho nedarilo. Bolo to fyzicky náročné, trpeli hladom a smädom. 

Faisal pokračoval nelegálnou cestou až do Turecka. V Turecku strávil sedem mesiacov, našiel si tam 
prácu, aby si zarobil na cestu do Nemecka. Zárobok bol malý, a tak kontaktoval príbuzných, aby mu 
poslali peniaze. Brat prispel na jeho cestu, spoločne zaplatili pašerákov, ktorí Faisala úspešne prepa-
šovali až do Nemecka. Cestu z Turecka si však presne nepamätá, vie iba to, že prechádzali cez rôzne 
balkánske krajiny.

Úlohy: 
Nájdite na mape trasu, ktorou Faisal cestoval. Neskôr ju budete prezentovať pred celou triedou.

Odpovedzte na otázky:

Ako	dlho	trvala	Faisalova	cesta?

Je	tento	príbeh	pravdivý?	Prečo?	Dohodnite	sa	a	svoje	rozhodnutie	zdôvodnite.
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