I. Uczestnicy:
Gra kierowana jest do osób powyżej 16 roku życia.

II. Osoby prowadzące:
Mistrz/mistrzyni gry- osoba prowadząca całą narrację.
Strażnik/strażniczka na granicy- pojawia się dopiero w momencie przejścia przez granicę.

III. Elementy scenografii:
Broń dla służb mundurowych
Tusz do zdejmowania odcisków (opcjonalnie: miękkie ołówki i taśma)
Banknoty
Kartki z drogocennościami (załącznik do wydruku)
Stół/ławka służące jako przejście graniczne

IV. Miejsce:
Przejście graniczne powinno prowadzić do innego pomieszczenia, np.: korytarz. Korzystne byłoby
takie jego umiejscowienie, żeby na początku gry nie było ono widoczne.

V. Przebieg gry:
1. Wprowadzenie do gry
Tłumaczymy graczom zasady gry:
gra jest fikcją, ale nie zabawą;
nie utożsamiamy się z postaciami;
gra toczy się bez przerwy do momentu osiągnięcia celu;

ustalamy hasło bezpieczeństwa- np. Stop gra, które oznacza zakończenie gry przez uczestnika/
uczestniczkę;
dbamy o bezpieczeństwo swoje i współgraczy,
udział w grze jest dobrowolny i bierzemy w niej udział na własną odpowiedzialność.
Celem gry jest zapewnienie swojej postaci bezpieczeństwa poprzez próbę wyjazdu z kraju.
Gracze losują karty postaci (załącznik nr 1), które znajdują się w zamkniętych kopertach. Zapoznają się z ich
treścią, starają się zapamiętać jak najwięcej informacji. Następnie informujemy graczy, że w ich kraju toczy
się wojna. Uczestnicy/-ki są proszeni o napisanie imienia postaci, którą grają na taśmie malarskiej i przyklejenie jej w widocznym miejscu na ubraniu. Po tym przenosimy się do przestrzeni gdzie będzie odbywać się
gra: kraj ogarnięty wojną, zamieszkami.

2. Życie w rzeczywistości konfliktu zbrojnego
Gracze przyjmują dane z kart postaci. Starają wyobrazić sobie, że żyją w kraju o niestabilnej sytuacji, konflit
zbrojny może wybuchnąć, w każdym momencie. Wszyscy gracze/graczki odpowiadają na pytania:
- Jak wygląda Wasz zwykły dzień ? Co moglibyście robić w wolnym czasie?
-Jak zmienia się sytuacja w ich domu/mieście/ państwie?
-Czy macie dostęp do jedzenia i wody?
- Gdzie są członkowie Waszych rodzin? Co się z nimi dzieje? Próbują ich odnaleźć.
Następnie uczestnicy wymieniają się między sobą spostrzeżeniami, niektórzy odnajdą swoich członków
rodziny, rozmawiają ze sobą.
Po kilku minutach pada komunikat (Mistrz/Mistrzyni gry):
Drodzy obywatele i obywatelki. Nasz kraj od pewnego czasu pogrążony był w chaosie, Byliśmy już bardzo bliscy rozwiązania naszych wewnętrznych sporów. Niestety nasi wrogowie postanowili wykorzystać chwilową
słabość naszego kraju i dokonali ataku. Sytuacja może ulec pogorszeniu. Nasz wywiad informuje, że jutro rozpocznie się nalot na miasto. Prosi się ludność cywilną o spakowanie rzeczy osobistych oraz paszportu i innych
dokumentów oraz niezwłoczny wyjazd z miasta.
Gracze z rozsypanych kartek wybierają rzeczy, które chcieliby zabrać w podróż (załącznik nr 2).

3. Sytuacja na dworcu/lotnisku
Mistrz/Mistrzyni gry opisuje sytuację na dworcu/lotnisku:
Panuje tu wielki chaos. Przez megafon padją szybko i niezrozumiale komunikaty o odwołanych i opóźnionych pociągach/samolotach. Kasy są zamknięte. Na dworcu mogą zdarzać się drobne kradzieże (rola
złodziei). Widoczni są też mundurowi, którzy pilnują porządku. W różnych miejscach porozkładane są ulotki z informacją o możliwości nielegalnego transportu poza granice kraju. Na ścianach porozwieszane są
plakaty informujące o konsekwencjach migracji z kraju.
Uczestnicy zostają poinformowani, że istnieje możliwość podróżowania z przemytnikiem. Koszt wyjazdu
do kraju ościennego- 2-3 tys. EURO; kraj Unii 7 tys. EURO.

4. Podjęcie decyzji o sposobie migracji
Uczestnicy/-czki podejmują decyzję gdzie i w jaki sposób migrują. Decyzję podejmują na podstawie informacji w karcie postaci (majątek, sytuacja rodzinna, gotowość podjęcia ryzyka) oraz posiadanych zasobów,
m.in. dokumentów.
W tym momencie dochodzi do podziału na trzy grupy:

Grupa A

osoby udające się do UE;

Grupa B

osoby udającie się państwa ościennego;

Grupa C

osoby nie mające pieniędzy i próbujące pieszo dostać się do granicy kraju.

5. Rozpoczęcie drogi do granicy
Osoba prowadząca grę podchodzi do każdej z grup i tłumaczy jak wygląda ich podróż.
Podróż trwa kilka dni, ubywa im wody i jedzenia. Podczas podróży, każdą z grup spotyka niespodziewana
akcja.

Grupa A

Prowadzeni są przez przemytnika, ich celem jest plaża, gdzie będzie czekał na nich statetek.

Grupa B

Ruszają z przemytnikami w stronę granicy.

Grupa C

Idą samotnie, są narażeni na wiele niebezpieczeństw.
Osoba prowadząca tak moderuje grą by zrealizować poniższe scenariusze. Poszczególne fragmenty historii są realizowane kolejno po sobie. Nie powinniśmy obawiać się elementów, w których nic się nie dzieje.
Czekanie w rzeczywistości osób migrujących jest codziennością, a więc jest ważnym elementem symulacji.
Mimo to nie pozwalajmy na zbyt długie przerwy pomiędzy kolejnymi etapami.

Grupa A

Szybko docierają na plażę, gdzie spędzają noc, podczas której zostają okradzeni. Tracą część pieniędzy (zabiera je Mistrz/Mistrzyni gry). Przemytnik informuje ich o dwóch opcjach podróży statkiem: z kapitanem
(droższa) i bez kapitana (tańsza). Na podstawie ilości pieniędzy podejmują decyzję, którą opcję wybierają.
Podróż statekiem jest mało komfortowa i długa, pełna niepewności. Przemytnicy mówią o pobieraniu odcisków palców, złej sytuacji w krajach nadmorskich.
Statek bez kapitana zostaje zatrzymany przez straż przybrzeżną państwa, z którego wypływają. Uczestnicy
spędzają czas w więzieniu. Dotrą do Unii, chwilę później niż grupa na statku z kapitanem.

Grupa B

Idą pieszo z przemytnikami. Ich droga przebiega względnie spokojnie, po drodze napadają na nich i kradną im cześć zasobów.

Grupa C

Co chwila są napadani i zatrzymywani przez wojsko, rebeliantów lub inne grupy. Osoba prowadząca grę
zabiera im większość zebranych dóbr.

6. Sytuacja na przejściu granicznym
Wszystkie grupy docierają do przejścia granicznego. W tej wersji jest jedno przejście graniczne dla wszystkich grup. Straż graniczna/przybrzeżna mówi w niezrozumiałym języku, niechętnie wydaje Wniosek o Azyl
Uchodźcy (załącznik nr 3). Następnie urzędnik odrzuca część dokumentów. Kobiety i dzieci przepuszczane
są szybciej, mężczyźni później. Po przejściu granicy dostają namioty, które rozbijają- budują obóz.

7. Zakończenie gry
Gra zostaje zakończona w momencie gdy wszystkie osoby uczestniczące w grze przedostaną się za granicę.

8. Wyjście z roli
Po zakończeniu gry przechodzimy do innego pomieszczenia, gdzie będzie mogła odbyć się ewaluacja i
proces wyjścia z roli. Jest to również moment, w którym powinna odbyć się przerwa. Wszyscy siadają w
okręgu i zdejmują plakietki z imionami wypowiadając zdanie. W grze grałem postać o imieniu…………,
teraz jestem (swoje imię).

9. Rozdanie pełnych kart historii postaci i ewaluacja
Ten etap będzie składał się z sekwencji zadań i pytań:
Co się stało podczas gry? (odpowiadają wszyscy, prośmy o podanie faktów opisujących przebieg gry)
Jak się czułeś/czułaś w tej roli/sytuacji? (odpowiadają wszyscy, pytamy o emocje towarzyszące
uczestnikom/-czkom)
Czy słyszeliście o takich sytuacjach? Czy takie wydarzenia mogły mieć miejsce? (odpowiadają
osoby chętne)
Informujemy graczy, że historie opisane w tej grze są prawdziwe, czerpane z rzeczywistych historii. W tym
momencie rozdawane są kart historii (załącznik nr 4). Osoby zapoznają się z nimi. Chętne osoby odpowiedzą te historie oraz mogą omówić jakie emocje im teraz towarzyszą/jak się z taką wiedzą czują.
Na zakończenie przytaczane są dokumenty prawne mówiące o obowiązku ochrony uchodźców do pobrania np. na stronie: http://uchodzcy.info/infos/akty-i-regulacje-prawne/
- Jak myślicie dlaczego ludzie opuszczają swój kraj? (wspólnie z uczestnikami/-czkami zastanawiamy się
nad przyczynami migracji).

***
Spostrzeżenia osób prowadzących na temat gry:
Kasia:
Ważne dla mnie było, żeby przed rozpoczęciem gry zapytać uczestników i uczestniczki o ich potencjalne doświadczenie wojenne. Dobrze jest wyjaśnić, że mogą przerwać grę w każdym momencie, jeżeli czują, że nie radzą sobie z emocjami. Podczas gry jedna z Uczestniczek rozpłakała się i to nam uświadomiło, że należy bacznie
obserwować uczestników i uczestniczki i służyć im wsparciem na każdym etapie.
Warto przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na ewaluację, dać możliwość każdemu opowiedzieć o tym co
przeżył i jakie emocje to w nim/niej wywołało.
Łukasz:
Jako prowadzący grę starałem się cały czas kontrolować czy gracze pamiętają o informacjach zawartych w
kartach postaci, czy „nie uciekają za daleko od oryginału”. Ważne jest, by co chwilę przypominać o tym, że gra
toczy się w rzeczywistości wojennej.
Elementem, który mnie zaskoczył była empatia graczy. Swobodnie między sobą wymieniali się pieniędzmi i innymi dobrami, tak żeby większa liczba osób przedostała się za granicę. Częściowo wpływa to na zaplanowany
scenariusz, ale nie jest to nic złego. Elementy improwizacji przy tego typu zajęciach jest nieunikniony.

ZAŁĄCZNIK NR 1
karta postaci
Amar

Wiek

Ok. 40 lat

zawód

ziemskich

Sytuacja
ekonomiczna

Rodzina jest dobrze sytuowana w kraju.

wart 10 tys. EURO.
Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Amar

karta postaci
Rolanda
kobieta
Wiek

Ok. 35 lat

zawód
Sytuacja
ekonomiczna

Rodzina jest dobrze sytuowana w kraju.
Ma
15 tys. EURO
tys. EURO.

Sytuacja rodzinna

m
Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

karta postaci
Yasmin
kobieta
Wiek

17 lat

zawód
Sytuacja
ekonomiczna

Rodzina jest dobrze sytuowana w kraju.

tys. EURO.
Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Chce stu

karta postaci
Armani

Wiek

17 lat

zawód
Sytuacja
ekonomiczna
Sytuacja rodzinna

-

najstarszy syn bo 20 tys. EURO.
Sytuacja polityczna
kanalizacji.
Dodatkowe
informacje

karta postaci
Ashna

Wiek

zawód
Sytuacja
ekonomiczna

23 lata
Prowadzi sklep z warzywami
Niewi
matki za 1 tys. EURO, sklep wart 5 tys. EURO

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

grupami terrorystycznymi i

karta postaci
Carol
kobieta
Wiek

29 lat

zawód
Sytuacja
ekonomiczna

codzienne wydatki. Mieszka z rodzin

Sytuacja rodzinna
nich przetrzymywany.

Sytuacja polityczna
kobiety, dzieci.

Dodatkowe
informacje

Brak

karta postaci
Mohad

Wiek

Ok. 28 lat

zawód
Sytuacja
ekonomiczna

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

-

karta postaci
Imię

Omar

Płeć

mężczyzna

Wiek

31 lat

Wykształcenie/
zawód

Inżynier elektronik, doświadczony w pracy za granicą,
także w pracy w biurze. Prowadzi swój sklep
komputerowy w dużym mie ście.

Sytuacja
ekonomiczna

Właściciel sklepu komputerowego wartego 15 tys. EURO
i domu wartego 20 tys. EURO. Rodzice posiadają dom w
mieście. Zarobki zapewniają stabilną sytuację materialną.
Niewielkie oszczędności rzędu 2 tys. EURO.

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Kawaler. Planuje się ożenić z narzeczoną. Rodzice
mieszkają w tym samym mieście. Kuzyni wyjechali za
granicę. Jeden mieszka w Danii. Rodzice zrobią
wszystko, aby zapewnić mu bezpieczeństwo.
W kraju panuje wojna. Kraj jest odcięty od reszty świata,
codziennie spadają bomby. Jako młody mężczyzna jest
w obowiązku wstąpić do armii i walczyć. Oznacza to
jednak pewną śmierć.
Muzułmanin, dbający o dobro i bezpieczeństwo rodziny

karta postaci
Imię

Salwa

Płeć

kobieta

Wiek

Ok. 35 lat

Wykształcenie/
zawód
Sytuacja
ekonomiczna
Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Pisarka, pisze opowiadania, wychowuje dzieci
Przeciętne dochody pozwalające na utrzymanie rodziny.
Na koncie 1 tys. EURO oszczędności, biżuteria warta 2
tys. EURO.
Matka 3 synów: najstarszy ma 21 lat, najmłodszy 14.
Mąż zginął.

W kraju panuje wojna, młodzi mężczyźni wcielani są do
wojska, również jej synowie zostaną wcieleni do wojska,
a to oznacza ich pewną śmierć.

Należy do grupy mniejszości narodowych zamieszkujących
tereny górskie. Najbardziej zależy jej na synach.
Chce zapewnić im najlepszą przyszłość i bezpieczeństwo.
Jest gotowa poświęcić wszystko dla nich.

karta postaci
Dala
kobieta
Wiek

Ok. 45-50 lat

zawód
15
Sytuacja
ekonomiczna
Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

EURO

karta postaci
Imię

Hani

Płeć

mężczyzna

Wiek

Ok. 45 - 50 lat

Wykształcenie/
zawód
Sytuacja
ekonomiczna
Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Właściciel sklepu, któremu dobrze się powodziło.
Oszczędności pochłonął remont sklepu, który był
głównym źródłem utrzymania rodziny. Jest wart 10 tys.
Euro.
Żona Yalda, 4 dzieci, dwoje młodszych nie dosłyszy

Miasto i kraj, w którym żyją są ogarnięte wojną. Front się
rozszerza. Nie ma bezpiecznego miejsca na schronienie
się przed walkami. "Codziennie można umrzeć na tyle
sposobów"
Jest po urazie kręgosłupa, przez co nie może dźwigać
ciężkich rzeczy. On i rodzina są muzułmanami.

karta postaci
Imię

Yalda

Płeć

kobieta

Wiek

Ok. 40 lat

Wykształcenie/
zawód
Sytuacja
ekonomiczna
Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Nie pracuje. Zajmuje się wychowaniem dzieci.
Oszczędności rodziny pochłonął remont sklepu, który był
głównym źródłem utrzymania rodziny. Jest wart 10 tys.
Euro.
Mąż Hani, 4 dzieci, dwoje młodszych nie dosłyszy

Miasto i kraj, w którym żyją są ogarnięte wojną. Front się
rozszerza. Nie ma b ezpiecznego miejsca na schronienie
się przed walkami. "Codziennie można umrzeć na tyle
sposobów"
Ona i rodzina są muzułmanami. Zależy jej na
bezpieczeństwie dzieci.

karta postaci
Imię

Doaa

Płeć

kobieta

Wiek

19 lat

Wykształcenie/
zawód

Skończyła liceum i planuje rozpocząć studia. Zmaga się
z trudnościami i żyjąc dnia na dzień, z dniówek
zarabianych ciężką, dorywczą pracą, bez umowy.

Sytuacja
ekonomiczna

Rodzina dobrze sytuowana. Miała oszczędności
w kwocie 5 tys. Euro, duży dom i kwitnący biznes.
Wszystko zostało rozdmuchane na kawałki przez bombę.

Sytuacja rodzinna

Rodzice i 2 młodszego rodzeństwa. Narzeczony Bassem.

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

W kraju od wielu lat panuje wojna. Prawie nigdzie nie ma
już światła, wody ani transportu publicznego. Obecnie
panują silne represje społeczne i polityczne.
Na początku wojny przeprowadziła się wraz z rodziną do
innego regionu, gdzie społeczeństwo najpierw ich
przywitało, ale teraz są już nim zmęczeni a poza tym, nie
ma wystarczają cej liczby szkół, brakuje pitnej wody
i warunki sanitarne są żałosne i niewystarczające.
Muzułmanka. Marzy o nowym początku. Całe dnie
w strachu o swoje życie. Nie umie pływać. Boi się wody.
Narzeczony i rodzice chcą zapewnić jej bezpieczeństwo
i szansę na nowe życie.

karta postaci
Imię

Bassem

Płeć

mężczyzna

Wiek

Ok. 30 lat

Wykształcenie/
zawód

Zmaga się z trudnościami i żyjąc dnia na dzień,
z dniówek zarabianych ciężką, dorywczą pracą, bez
umowy.

Sytuacja
ekonomiczna

Kiedyś rodzina była dobrze sytuowana. Obecnie nie ma
oszczędności, ale ma dom wartości 10 tys. Euro. Może
też liczyć na wsparcie przyjaciół, którzy pożyczą mu
pieniądze.

Sytuacja rodzinna

Narzeczona Doaa. Rodzice mieszkający w tym samym
mieście. Zależy im na bezpieczeństwie syna i jego
narzeczonej.

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

W kraju od wielu lat panuje wojna. Prawie nigdzie nie ma
już światła, wody ani transportu publicznego. Obecnie
panują silne represje społeczne i polityczne.
Na początku wojny przeprowadziła się wraz z rodziną do
innego regionu, gdzie społeczeństwo najpierw ich
przywitało, ale teraz są już nim zmęczeni a poza tym, nie
ma wystarczającej liczby szkół, brakuje pitnej wody
i warunki sanitarne są żałosne i niewystarczające.
Muzułmanin. Jest dobrym pływakiem.
Chce wyjechać, żeby szukać azylu, bezpieczeństwa.
Marzy o nowym życiu i ślubie z narzeczoną.

karta postaci
Imię

Daela

Płeć

kobieta

Wiek

Ok. 25 lat

Wykształcenie/
zawód

Sytuacja
ekonomiczna

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Zajmuje się opieką nad córkami.
Przed wojną, rodzina była dobrze sytuowana w regionie.
Miała oszczędności, dom, pracę. Mieszka w dużym
mieście. Ojciec mieszka z bratem i starszą córką
w wysoko rozwiniętym gospodarczo kraju, skąd wysyła
pieniądze dla reszty rodziny. Rodzi na posiada
oszczędności w wysokości 15 tys. Euro.
Mąż Emad. Matka 3 córek: Sandry, Sidry i Masy.
Od wielu lat w kraju panuje wojna. Nie można czuć sie
bezpiecznie, pracować, wychowywać dzieci. Prawie
nigdzie nie ma już światła, wody, ani transportu publicznego.
Panują silne represje społeczne i polityczne.
Mówi tylko w języku ojczystym

karta postaci
Imię

Emad

Płeć

mężczyzna

Wiek

Ok. 30 lat

Wykształcenie/
zawód

Skończył studia, przed wojną pracował w fabryce

Sytuacja
ekonomiczna

Przed wojną, rodzina była dobrze sytuowana w regionie.
Miała oszczędności, dom, pracę. Mieszka w dużym
mieście. Ojciec żony mieszka z bratem i starszą córką
w wysoko rozwiniętym gospodarczo kraju, skądwysyła
pieniądze dla reszty rodziny. Rodzina posiada
oszczędności w wysokości 20 tys. Euro.

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna
Dodatkowe
informacje

Żona Daela. Ojciec 3 córek: Sandry, Sidry i Masy.
Od wielu lat w kraju panuje wojna. Nie można czuć sie
bezpiecznie, pracować, wychowywać dzieci. Prawie nigdzie
nie ma już światła, wody, ani transportu publicznego.
Panują silne represje społeczne i polityczne.
Mówi tylko w języku ojczystym

karta postaci
Imię

Sandra

Płeć

dziewczynka

Wiek

6 lat

Wykształcenie/
zawód

Sytuacja
ekonomiczna

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Chodzi do szkoły
Przed wojną, rodzina była dobrze sytuowana w regionie.
Miała oszczędności, dom, pracę. Mieszka w dużym
mieście. Ojciec żony mieszka z bratem i starszą córką
w wysoko rozwiniętym gospodarczo kraju, skąd wysyła
pieniądze dla reszty rodziny. Rodzina posiada
oszczędności w wysokości 20 tys. Euro.
Matka Daela, Ojciec Emad, siostry Sidra i Masa.
Od wielu lat w kraju panuje wojna. Nie można czuć sie
bezpiecznie, pracować, wychowywać dzieci. Prawie
nigdzie nie ma już światła, wody, ani transportu
publicznego. Panują silne represje społeczne i polityczne.
Mówi tylko w języku ojczystym

karta postaci
Imię

Masa

Płeć

dziewczynka

Wiek

18 miesięcy

Wykształcenie/
zawód

Brak

Sytuacja
ekonomiczna

Sytuacja ekonomiczna uzależniona od sytuacji
ekonomicznej rodziny

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Przed wojną, rodzina była dobrze sytuowana w regionie.
Miała oszczędności, dom, pracę. Mieszka w dużym
mieście. Ojciec żony mieszka z bratem i starszą córką
w wysoko rozwiniętym gospodarczo kraju, skąd wysyła
pieniądze dla reszty rodziny. Rodzina posiada
oszczędności w wysokości 20 tys. Euro.
Matka Daela, Ojciec Emad, siostry Sidra i Sandra.

Brak

karta postaci
Imię

Màrtine

Płeć

kobieta

Wiek

34 lata

Wykształcenie/
zawód

Skończyła liceum

Sytuacja
ekonomiczna

Rodzina dość dobrze sytuowana. Posiada 8 tys. Euro
oszczędności, a jej mama przysyła przekazy pieniężne
z dalekiego kraju.

Sytuacja rodzinna

Mąż mieszka we Francji. Matka 9 -letniej córki Bijoux.

Sytuacja polityczna

Konflikt panujący w kraju już do tej pory kosztował
miliony istnień ludzkich. Wciąż trwają działania wojenne
będące powodem wysiedleń, chociaż panuje kruchy
spokój. W znacznej części regionu, sytuacja jest nadal
niepewna. Panuje ogromna korupcja w rządzie. Źródłem
większości problemów jest korupcja polityczna. Władza
sprawowana jest przez wojsko. W tym regionie AIDS jest
chorobą powszechną i zabijającą tysiące osób.

Dodatkowe
informacje

Mówi tylko w języku ojczystym

karta postaci
Imię

César

Płeć

mężczyzna

Wiek

21 lat

Wykształcenie/
zawód

Ukończył liceum i pracuje razem z rodziną na farmie

Sytuacja
ekonomiczna

Jego rodzina ma małą farmę w swoim regionie. Ledwie
starcza im pieniędzy na utrzymanie dla wszystkich.
Ojciec Cesara posiada oszczędności 100 Euro.

Sytuacja rodzinna

Dorastał w bardzo skromnym domu, wspólnie z matką,
siostrą i dziadkami.

Sytuacja polityczna

Brak możliwośc i dla milionów ludzi na dostęp pracy za
przyzwoite wynagrodzenie i z formalną umową.
Większość mieszkańców żyje w ubóstwie oraz skrajnym
ubóstwie. Duża korupcja wpływa na politykę i na policję.
Zwiększone przemoc i niebezpieczeństwo ze strony
gangów, handlarzy ludźmi „kojotów” i karteli
narkotykowych.

Dodatkowe
informacje

Mówi w języku ojczystym i trochę po angielsku

karta postaci
Imię

Luis

Płeć

mężczyzna

Wiek

Ok. 20 lat

Wykształcenie/
zawód

Skończył szkołę podstawową i pracował w branży
budowlanej, jako hydraulik albo „złota rączka”.

Sytuacja
ekonomiczna

Rodzin wynajmuje mieszkanie, a zarobki nie starczają na
godziwe życie. Ledwie starcza pieniędzy na utrzymanie.
Posiada oszczędności 2 tys. Euro.

Sytuacja rodzinna

Partner Daysi . Od niedawna mieszka razem z partnerką,
która jest w ciąży.

Sytuacja polityczna

Brak możliwości dla milionów ludzi na dostęp pracy za
przyzwoite wynagrodzenie i z formalną umową.
Większość populacji żyje w ubóstwie oraz skrajnym
ubóstwie. Duża korupcja wpływa na politykę i policję.
Zwiększone przemoc i niebezpieczeństwo ze strony
gangów, handlarzy ludźmi „kojotów” i karteli
narkotykowych.

Dodatkowe
informacje

Mówi tylko w języku ojczystym

karta postaci
Imię

Daysi

Płeć

kobieta

Wiek

16 lat

Wykształcenie/
zawód

Skończyła średnią edukację w liceum dla dorosłych

Sytuacja
ekonomiczna

Rodzin wynajmuje mieszkanie, a zarobki nie starczają na
godziwe życie. Ledwie starcza pieniędzy na utrzymanie.
Posiada oszczędności 2,5 tys. Euro.

Sytuacja rodzinna

Partnerka Luisa. Od niedawna mieszka z partnerem. Jest
w ciąży.

Sytuacja polityczna

Brak możliwości dla milionów ludzi na dostęp pracy za
przyzwoite wynagrodzenie i z formalną umową.
Większość populacji żyje w ubóstwie oraz skrajnym
ubóstwie. Duża korupcja wpły wa na politykę i policję.
Zwiększone przemoc i niebezpieczeństwo ze strony
gangów, handlarzy ludźmi „kojotów” i karteli
narkotykowych.

Dodatkowe
informacje

Mówi tylko w języku ojczystym

karta postaci
Imię

Elsa

Płeć

kobieta

Wiek
Wykształcenie/
zawód

Sytuacja
ekonomiczna

Sytuacja rodzinna

Ok. 32 lata
Wykształcenie podstawowe
Przed bezpośrednim wybuchem konfliktu zbrojnego,
rodzina miała własne gospodarstwo - byli rolnikami.
W momencie do ich rejonu przybyły oddziały para militarnych bojówek. Musieli wówczas uciekać i zostawić
cały swój dobytek. Posiadali niewielkie sumy pieniędzy
- ok. 1 tys. EURO.
Matka 2 dzieci. Mieszka ze swoja matką. 9 członków jej
rodziny, w tym jej mąż, zostało porwanych i zamordowanych.

Sytuacja polityczna

Brak możliwo ści dla milionów ludzi na dostęp pracy
za przyzwoite wynagrodzenie i z formalną umową.
Wojna, która zmusiła ich do wysiedlenia wciąż szaleje
i biorą w niej udział Państwo, organizacje paramilitarne
skrajnej prawicy, partyzanci skrajnej lewicy, kartele
narkotykowe i gangi przestępcze. Zwiększone
niebezpieczeństwo i przemoc na ulicach ze strony band
agresywnych złodziei i zawodowych morderców.

Dodatkowe
informacje

Niepełnosprawność - wada wzroku. Mówi tylko w języku
ojczystym

karta postaci
Imię

Mahmoud

Płeć

mężczyzna

Wiek

28 lat

Wykształcenie/
zawód

Wykształcenie podstawowe

Sytuacja
ekonomiczna

Rodzina mieszka w małej chatce. Jest przyzwyczajony
do pracy w dowolnej dziedzinie, żeby uzyskać pieniądze
na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Jednak, zarabia
zbyt mało. Cała rodzina posiada 7 tys. oszczędności.

Sytuacja rodzinna

Mieszka z rodziną i rodzicami, którym zależy na jego
bezpieczeństwie.

Sytuacja polityczna

Większość populacji żyje w ubóstwie oraz skrajnym
ubóstwie. Duża korupcja wpływa na politykę i policję.
Pogrążenie się regionu w chaosie i przemocy sprzyja
bezkarnemu rozkwitowi drapieżnych mafii handlarzy
ludźmi.

Dodatkowe
informacje

Mówi w języku ojczystym i trochę po angielsku.

karta postaci
Imię

Gonzalo Alejandro

Płeć

Mężczyzna

Wiek

ok. 25 lat

Wykształcenie/
zawód

Wykształcenie średnie

Sytuacja
ekonomiczna

Rodzina mieszka w wynajmowanym mieszkaniu i zarabia
zbyt mało na godziwe życie. Przyzwyczajony do pracy
w dowolnej dziedzinie, żeby zarobić pieniądze na
utrzymanie siebie i swojej rodziny. Cała rodzina, w tym
wujkowie i ciotki posiada 1,5 tys. oszczędności i dobytek
(samochód, wartościowe pamiątki rodzinne) wart 1 tys.
EURO.

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Mieszka z rodziną. Nie ma żony ani dzieci. Rodzice żyją.
Brak możliwości dla milionów ludzi na dostęp pracy za
przyzwoite wynagrodzenie i z formalną umową.
Większość populacji żyje w ubóstwie oraz skrajnym
ubóstwie. Duża korupcja wpływa na politykę i policję.
Zwiększone przemoc i niebezpieczeństwo ze strony
gangów, handlarzy ludźmi „kojotów” i karteli
narkotykowych.
Mówi tylko w języku ojczystym

karta postaci
Imię

Alejandro

Płeć

mężczyzna

Wiek

32 lata

Wykształcenie/
zawód

Dziennikarz

Sytuacja
ekonomiczna

Pracuje w s woim zawodzie jednak zarobki nie starczają
na godziwe życie. Ledwie starcza mu pieniędzy na
utrzymanie. Posiada 1 tys. EURO oszczędności
i dorobek życia (drobny sprzęt, biżuterię) wart 2 tys.
EURO.

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Silnie związany z rodziną, która żyje w jednym rejonie
i zwykła sobie pomagać w trudnych momentach.
Sytuacja gospodarcza jest bardzo napięta. Brak możliwości
dla milionów ludzi na dostęp pracy za przyzwoite
wynagrodzenie i z formalną umową. Większość
populacji żyje w ubóstwie. W regionie panuje polityka
bezwzględnych represji.
Brak

karta postaci
Imię

Aily

Płeć

kobieta

Wiek

28 lat

Wykształcenie/
zawód

sprzątaczka

Sytuacja
ekonomiczna

Pracuje od wielu lat. Zarobki nie pozwalają na
prowadzenie normalnego życia. Stara się odkładać
drobne kwoty "na czarną godzinę", chociaż ledwie
starcza jej pieniędzy na utrzymanie. Posiada 1,5 tys. EURO
oszczędności. Rodzina i przyjaciele mogą jej pożyczyć
jeszcze 700 Euro.

Sytuacja rodzinna

Jest w 4 miesiącu ciąży. Mieszka nieopodal rodziców
i rodziny, która stara się jej pomagać, choć ich sytuacja
nie jest lepsza.

Sytuacja polityczna

Sytuacja gospodarcza jest bardzo napięta. Brak
możliwości dla milionów ludzi na dostęp pracy za
przyzwoite wynagrodze nie i z formalną umową.
Większość populacji żyje w ubóstwie. W regionie panuje
polityka bezwzględnych represji.

Dodatkowe
informacje

Brak

karta postaci
Imię

Ariel

Płeć

mężczyzna

Wiek

41 lat

Wykształcenie/
zawód

Licencjat nauk społecznych

Sytuacja
ekonomiczna

Pracuje w swoim zawodzie. Zarobki pozwalają mu na
pokrycie kosztów wyżywienie. Nie zawsze jednak
mieszkania. Pracuje całe dnie, żeby "związać koniec z
końcem". Stara się odłożyć drobne kwoty, podobnie jak
jego rodzina. Wszyscy maja razem 800 EURO oszczędności,
biżuterię rodzinną wartą 900 EURO, dobra rzeczowe (drobny
sprzęt) warte 500 EURO.

Sytuacja rodzinna

Sytuacja polityczna

Dodatkowe
informacje

Silnie związany z rodziną, która żyje w jednym rejonie
i zwykła sobie pomagać w trudnych momentach
Sytuacja gospodarcza jest bardzo napięta. Brak
możliwości dla milionów ludzi na dostęp pracy za
przyzwoite wynagrodzenie i z formalną umową.
Większość populacji żyje w ubóstwie. W regionie panuje
polityka bezwzględnych represji.
Mówi w języku ojczystym i po angielsku

karta postaci
Imię

Waris

Płeć

dziewczynka

Wiek
Wykształcenie/
zawód

Sytuacja
ekonomiczna

13 lat
brak
Rodzina należy do koczowniczych pasterzy zwierząt
gospodarskich. Mieszka w chacie z trawy. Wraz z rodziną
zmienia miejsce zamieszkania co kilka tygodni,
aby znaleźć dobre pastwiska dla stada zwierząt. W kraju
nie należą do grupy najuboższych, ze względu na
wielkość stada. Brak oszczędności.

Sytuacja rodzinna

Rodzina należy do społeczności nomadów. Nie korzystają
z zegarów ani kalendarzy.

Sytuacja polityczna

Sytuacja gospodarcza jest bardzo napięta. Większość
populacji żyje w ubóstwie i cierpi z powodu głodu.
Wieloletni już konflikt doprowadził zniszczenia struktur
państwowych.

Dodatkowe
informacje

Zgodnie z wyborem rodziny ma poślubić niebawem
starego mężczyznę, który mógłby być jej dziadkiem.
Nie zna angielskiego. Muzułmanka.

karta postaci
Imię

Bertín

Płeć

mężczyzna

Wiek

27 lat

Wykształcenie/
zawód

Sytuacja
ekonomiczna

Wykształcenie podstawowe
Jest przyzwyczajony do pracy w dowolnej dziedzinie,
żeby uzyskać pieniądze na utrzymanie siebie i swojej
rodziny. Ciężko pracuje na zapewnienie jedzenia i kupno
rzeczy codziennego użytku dla siebie i rodziny. Przez
kilka lat odłożył 1100 EURO. Rodzina posiada biżuterię
wartę 300 EURO. Przyjaciele posiadają drobny sprzęt
o wartości 1 tys. EURO.

Sytuacja rodzinna

Mieszka z mamą i młodszymi rodzeństwem - siostrą
i bratem - w małej chatce

Sytuacja polityczna

W tym regionie nie ma lekarstw, ale także brakuje
możliwości nauki. Wiele dzieci nie były i nigdy nie będą
chodzić do szkoły, a to wszystko, z powodu korupcji
politycznej i niegospodarności w zakresie zdrowia
i edukacji. Istnieje konflikt na szczeblu władzy. Dodatkowo
poszczególne regiony kraju są często uderzane przez
naturalne zagrożenia takie jak susza.

Dodatkowe
informacje

Mówi w języku ojczystym
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Załącznik nr 4
PRAWDZIWE HISTORIE POSTACI

ARMANI, AFGANISTAN

Armani ma siedemnaście lat i mówi, że nie ma marzeń. W Afganistanie zostawił rodzinę. Jego
ojciec pracował dla Amerykanina, cywila. Odmówił talibom, gdy żądali aby poprowadził ich
do swojego miejsca pracy by mogli zabić jego pracodawcę. Zginął rozerwany przez ładunek,
który ktoś wrzucił mu do auta. Według talibów piętno zdrady przejął jego najstarszy syn, Armani. Nastolatek mówi, że musiał opuścić kraj choć nie chciał. Dla niego najważniejsze jest
zobaczenie swojej mamy choć nie jest to możliwe. „Ona mówi mi: nie myśl o Afganistanie,
myśl o przyszłości, ale jaką ja mam przyszłość. Najważniejsza jest przyszłość mojego kraju.
Bez bomb zrzucanych przez Amerykanów”.
Na początku roku 2011 w Afganistanie znów zginęło trzech żołnierzy ISAF, a w łaźni, w miasteczku Spin-Boldak na granicy afgańsko-pakistańskiej terrorysta zdetonował ładunek wybuchowy. Choć celem ataku był żołnierz służby granicznej, to zginęło dwudziestu cywilów.
W ciągu ostatnich kilku lat mieszkańcy Afganistanu nie zaniechali opuszczania ojczyzny. Początkowo nowe życie próbowali ułożyć sobie w sąsiednich krajach. Teraz jednak zwłaszcza
Iran i Turcja nie chcą już afgańskich uchodźców. Zatrzymywani Afgańczycy są deportowani.
Na początku dwudziestego pierwszego wieku ponad trzy i pół miliona uchodźców z Afganistanu przebywało w Pakistanie i Iranie. Teraz dla większości uciekinierów ratunkiem jest już
tylko Europa, gdzie potencjalni nowi mieszkańcy nie są wcale mile widziani.
Źródło: http://www.politykaglobalna.pl/2011/01/historie-uchodzcow-z-afganistanu/

César Millán, Meksyk

Cesar wychował się na farmie, w ciasnym, czteroizbowym domu z gliny, bez bieżącej wody.
Towarzyszył dziadkowi w wypasaniu tuzinów krów. Marzył, by zostać kimś. Zatem w przeddzień świąt Bożego Narodzenia wyjechał z oszczędnościami życia ojca (100 dolarów), bez
paszportu i świadomości tego, jak trudno będzie przekroczyć granicę.
Meksykanin, urodzony w Culiacán, Sinaloa, przekroczył nielegalnie granicę Stanów Zjednoczonych szlakiem z Tijuany, po kilkukrotnych nieudanych próbach sforsowania ogrodzenia
i złapaniu przez patrole graniczne. Policjanci go zatrzymywali i grozili, że wyrzucą w Gwatemali.
O tamtej porze roku padały ulewne deszcze, zatapiające znaczne obszary i niszczące domy.
Pewnego razu wraz z grupą ludzi szedł za przemytnikiem, który poprowadził grupę czymś
w rodzaju kanału. Nagle deszcz przybrał na intensywności i prąd wody porwał wiele osób.
“Widziałem, jak zabrał ze sobą kobiety w ciąży i starców, a kojot powiedział jedynie: „Idźcie
za mną”. Niewiele go obchodziła śmierć ludzi i płacz rodzin” - wspomina.
Po upływie dwóch tygodni César dostrzegł swoją szansę, dziurę w ogrodzeniu. Była świeżo
zrobiona i za chwilę znienacka pojawił się jakiś człowiek. „Podszedł do mnie i zapytał: „Co,
chcesz przejść?” Odrzekłem, że tak i wziął ode mnie 100 dolarów, dokładnie tyle ile miałem
w kieszeni” - opowiada. Granica państwa... przekroczyli autostradę, później biegli pod prąd
obok muru. Na koniec wbiegł za nim do tunelu. Głowę wypełniały obawy, że przemytnik
teraz go zabije, jednak ten na końcu tunelu powiedział, żeby Cesar zaczekał. W końcu zagwizdał, dał znak ręką wsadził go do taksówki.
Kiedy dojechał do San Diego, odczuwał ulgę, że nie musi już biec i wystarczy tylko dobrze
się ukryć. Należało odkryć, gdzie chronią się osoby podobne do niego - wielu kryje się pod
autostradami i to właśnie zrobił. Znalazł kartonowe pudłu i wyruszył na poszukiwania domu.
César spędził pod autostradą San Diego dwa miesiące. Pracował na zmywaku, podejmował
wszelkie prace pozwalające mu na przeżycie.
Po dwóch miesiącach zaoszczędził kwotę wystarczającą na dotarcie do miejsca, które tak
naprawdę było jego celem: Los Angeles. Znalazł pracę w psiarni, później wyprowadzał psy
- nawet za darmo. “Wyprowadzałem 5 psów, potem 10, potem 15, aż w końcu zaczęto nazywać mnie Meksykaninem, który może wyprowadzić stado psów na spacer” - opowiada.
Po jakimś czasie, Dziennik Los Angeles opublikował zdjęcie César’a wyprowadzającego stado psów. Na pytanie reporterki co chialby robic dalej odpowiedział, że mieć swój program w
telewizji. Po wydrukowaniu artykułu w gazecie pod domem stała kolejka producentów. I tak
w pierwszym roku zrobił „Zaklinacza psów” z NationalGeographic.
Źrodlo: CésarMillán: La historia w https://www.youtube.com/watch?v=AVFODvAvfM8

Daela, Emad, Sandra, Masa Dasuqi, Syria

Masa była jeszcze w brzuchu matki, Deala, kiedy rodzina Dasuqi zdecydowała się opuścić
swoje domostwo w Syrii w listopadzie 2012 roku. Krwawe walki pomiędzy syryjskim wojskiem, a opozycją sprawiły, że życie w Qaboun stało się zbyt niebezpieczne i rodzina wyruszyła w poszukiwaniu spokojniejszego miejsca w stolicy Syrii - Damaszku.
Sześć miesięcy później, kiedy Masa miała zaledwie cztery miesiące, rodzina wsiadła do samolotu, który miał ich przetransportować do Kairu, stolicy Egiptu. Z czasem znaleźli się w
nadmorskiej Aleksandrii.
We wrześniu 2014 r. Masa i jej druga siostra Sandra, wraz z rodzicami Emadem i Dealą rozpoczęli podróż do Europy. Pozostając w Egipcie, usiłowali umówić wizytę w ambasadzie Szwecji w Egipcie, aby zawnioskować o połączenie rodziny z Sidrą, jedną z córek, która wcześniej
wyjechała z wujem. Jednak mijały miesiące i rodzina, która nie mogła już dłużej znieść trudów życia i rozłąki z córką, postanowiła podjąć ryzyko.
6 września, statek wyruszył do egipskiego miasta portowego Damietta i dalej, w kierunku
Włoch. Na przeładowanym statku większość pasażerów stanowiły kobiety i dzieci z Syrii i
Palestyny. Statek nigdy nie dotarł do celu. Około 5 mil od Malty pojawił się mniejszy statek
i załoga próbowała przesadzić na niego ponad 500 uchodźców. Ludzie się opierali i nagle,
według słów uratowanych, mała łódka załamała się i zaczęła szybko tonąć.
Doaa al-Zamel utrzymała się na powierzchni dzięki kołu ratunkowemu, które dał jej narzeczony. Deala była bardzo osłabiona, nie miała już więcej sił. Kiedy ujrzała dziewiętnastolatkę,
podpłynęła do Doaa’y i zanim poddała się w walce o życie, poprosiła o zajęcie się jej dzieckiem. Jej mężowi i drugiej córce, Sandrze, również nie udało się przeżyć.
Czwartego dnia dryfowania na wodzie Doaa i Masa zostały uratowane przez grecki helikopter i odwiezione do szpitala. Masę zabrano do sierocińca Fundacji Mitera, w pobliżu Aten. O
katastrofie statku dowiedział się z facebooka wuj Masy, Mohammad Dasuqi, który już następnego dnia poleciał na Kretę, żeby zobaczyć się z bratanicą.
Następnie rozpoczęła się długa walka wujka z grecką biurokracją, która nie chciała oddać
mu dziecka. Musiał kilkakrotnie podróżować między Szwecją i Grecją, aby udowodnić jego
związek z Masą, między innymi wykonać test DNA.
6 kwietnia 2015r. Sąd w Chani wydał długo oczekiwany przez Muhammada wyrok: powierzył mu opiekę nad Masą.
Dwa miesiące później Masa otrzymała szwedzkie prawo pobytu i po dziewięciu miesiącach
mogła opuścić sierociniec. Na razie mówi tylko po grecku i zapomina język arabski. Aby ułatwić jej adaptację do nowego życia w Szwecji, w Göteborgu towarzyszy jej grecka przyjaciółka rodziny, Francesca Koomen. Była związana ze sprawą od jej początku.
Żona Mohammada ma 23 lata, on sam jest o dwa lata starszy. „Robimy wszystko co możliwe,
aby dać dziewczynkom najlepsze możliwe życie. Szczęście, że mamy tu wielu krewnych, którzy nam pomagają” - opowiada kobieta. Młodzi małżonkowie są na razie opiekunami tymczasowymi, ale służby socjalne badają zdolność rodziny do stałej opieki nad dziećmi.
Źródło: Masa w http://blogg.gp.se/reportage/2015/07/24/masa/

Màrtine Samba, Demokratyczna Rpublika Kongo

Samba Martine pochodzi z Demokratycznej Republiki Kongo, skąd wyjechała do Francji z
dziewięcioletnią córką, Bijoux. Po długiej i wyczerpującej podróży przez połowę Afryki w
sierpniu 2011 roku dotarły do Melilli w Hiszpanii. Po przyjeździe, Martine została zatrzymana i zamknięta w areszcie w CETI (Centrum czasowego pobytu imigrantów). Została także
odłączona od swojej córki, która została wysłana do Francji, aby tam spotykała z ich bliskimi
mieszkającymi w tym kraju. Tymczasem matka pozostała w centrum pobytu przez trzy miesiące, aż do listopada 2011 roku, kiedy, przez przeludnienie w CETI, została przeniesiona do
aresztu w CIE (Centrum aresztu imigrantów) z Aluche w Madrycie, z zamiarem deportowania
z kraju.
Jednak Samba utrzymywała, że powodem jej pobytu w tym mieście jest sytuacja polityczna
Demokratycznej Republiki Konga, w związku z czym zamierza ubiegać się o azyl w Hiszpanii.
W ciągu 38 dni pobytu w CIE Samba co najmniej dziesięć razy potrzebowała pomocy lekarza, jednak ani razu nie zostały zdiagnozowane powody jej złego stanu zdrowia. Samba
nie mówiła po hiszpańsku i wydaje się, że podczas wizyt lekarskich nie był obecny tłumacz.
Niektóre kobiety, które mieszkały z nią w areszcie powiedziały, że jej słaby stan fizyczny był
oczywisty i widoczny. Czasami koleżanki musiały jej pomóc dostać się do pokoju, bo sama
nie mogła.
W poniedziałek, 19 grudnia została wysłana do szpitala Doce de Octubre, gdzie zmarła kilka godzin później. Rodzina Samba Martine nigdy nie otrzymała najmniejszego wyjaśnienia
okoliczności śmierci, ani słowa współczucia ze strony osób odpowiedzialnych za jej aresztowanie.
Autopsja wykazała, że Samba była nosicielką wirusa HIV. Z technicznego punktu widzenia,
według raportu medycyny sądowej, Samba zmarła z powodu kryptokokozy układowej, czyli
wirusa, który u zdrowej osoby może zniknąć bez leczenia, ale u kogoś z takim nieleczonym
niedoborem odporności może być śmiertelny, jak też się stało.
Źródło: Entrevista a Juan Diego Botto. Exilio e Inmigración (historia de Samba Martine) w https://
www.youtube.com/watch?v=E0kL26qk_SI

Bertín Youmssi, Kamerun

Bertín wyszedł z domu w nocy, nie żegnając się z nikim. Nie chciał widzieć łez swojej matki.
Nie był w stanie znieść kolejnego sylwestra nie mogąc niczym nakarmić swojej siostry i swojego brata. Jego kraj, Kamerun, nie oferował żadnej możliwości rozwoju.
Jego podróż trwała dwa lata. Podróżował nocami, żeby nie złapała go policja i nie zmusiła do
powrotu. Cel: granica Maroka położona w wysokich górach. Wspinał się, maszerując noc w
noc, dnie przesypiając w ukryciu. Niżej, w dolinie, widział świetlisty dywan. To Ceuta. Europa.
To raj.
Ale pomiędzy rajem, a rzeczywistością rozciąga się potrójne ogrodzenie pod napięciem.
Bertín’owi zajęło półtora roku zebranie 1.300 euro potrzebnych na przekroczenie granicy.
Imał się każdej pracy. Oszczędzał każdy grosz. Aż poznał ludzi, którzy oferowali się przepłynąć z nim na grzbiecie przez Cieśninę. „Tragarze” ubierają neoprenowe pianki. Nielegalny
imigrant przywiera do ich pleców i niczym ogromny żółw z bagażem na plecach ruszają w
morze.
Podczas przeprawy zatrzymała ich policja. Spędził trzy miesiące w ośrodku pomocy w Ceucie. Zabrali go na rozprawę przeciwko przewoźnikom. Musiał zeznawać. Wystąpił o azyl polityczny. Odmówiono mu. Dostał bilet do Navarry i papier, według którego miał pozwolenie
na 6-cio miesięczny pobyt, a potem zobowiązywał się wrócić do Kamerunu.
Z Navarry wyjechał do Madrytu, gdzie w ciągu dwóch lat wiele osiągnął. Znalazł grupę przyjaciół, dzięki którym mógł się zintegrować i rozpocząć studia. Pomaga nielegalnym imigrantom w legalizacji pobytu w Hiszpanii.
Celująco zdał egzaminy na uniwersytet dla osób powyżej 25 roku życia. W przyszłym roku
akademickim zacznie studiować prawo. O powrocie do Kamerunu myśli ze strachem:
„Ci, którzy studiują w Europie i wracają do Kamerunu, dostają dobre posady w administracji.
„W Kamerunie średnia długość życia to 35 lat. Ja mam 32. Kiedy wrócę, ilu z moich przyjaciół
będzie już martwych?”
Źródło: http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2007/08/01/591258/inmigrante-africano-cuenta-experiencia-resultados-viaje-mundo-opulencia.html

Omar Alshafai, Syria

Ma dużą rodzinę, rozsianą po całej Syrii i mieszkającą także za granicą. Przed Arabską Wiosną
pracował 8 lat w Arabii Saudyjskiej, w firmie, na stanowisku managera. Przed wyjazdem odsłużył obowiązkowe 2 lata w armii syryjskiej. W 2011 roku, kiedy wybuchła rewolucja, sytuacja w Syrii nie była jeszcze bardzo niebezpieczna, jednak postanowił wrócić do Damaszku,
żeby chronić rodzinę. Otworzył tam sklep komputerowy, miał narzeczoną i planowałem się
ożenić.
Pokojowe na początku demonstracje przerodziły sie w wojnę. Sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Pewnego dnia dostał powołanie do armii rządowej. Wszyscy młodzi
mężczyźni je dostają. Oznacza to, że trzeba będzie strzelać i zabijać innych Syryjczyków sąsiadów, znajomych, przyjaciół. Oznacza to też pewną śmierć. Rodzina chcąc go chronić
wysłała go do Libanu. Przez 5 dni pobytu tam zrozumiał, że nie ma tam żadnych szans na
znalezienie pracy i normalne życie. Zdecydował sprzedać swój dom i sklep komputerowy,
za które dostał jakieś 5 tys. dolarów i wyruszyć w drogę do Europy. Kupił bilet samolotowy
do Algierii i wylądował w stolicy tego kraju. W Algierii spędził tydzień. W tym czasie skontaktował się z przemytnikami, którzy organizują przejazd uchodźców do Europy. Kolejnym
samolotem dostał się do miasta w pobliże granicy z Tunezją. “Do granicy dowiózł nas samochód ciężarowy (pick-up), a granicę przekroczyliśmy na pieszo. W samej Tunezji zatrzymała
nas kilka razy policja, ale pozwoliła nam jechać dalej, nawet bez dokumentów. Granicę z
Libią przekroczyliśmy także pieszo. Po drugiej stronie czekał na nas kolejny samochód przemytników, który zabrał nas w dalszą drogę, do miasta Zuara (pol. Zuwara) położonego nad
morzem. Podczas drogi w Libii strzelano do nas kilka razy, bo tam także nie jest bezpiecznie.
Tylko dzięki wojnie w tym kraju uchodźcy mogą znaleźć łódź do Europy” opowiada Omer.
Po dniach czekania zabrano go na plażę, gdzie czekała łódź. Weszło na nią 450 osób, tym
kobiety z dziećmi, osoby starsze. Brakowało wody i jedzenia. Nie mieli kapitana, ani nikogo,
kto znał drogę. Płynęli 2 dni. do Sycylii we Włoszech. Na łodzi od razu przyszła po niego policja i siłą wzięła w miejsce, gdzie zdjęli jego odciski palców. Planował dostać się do Danii,
gdzie mieszka jego brat. Z Włoch do Danii jechał przez Niemcy, gdzie drugi raz zdjęli jego
odciski palców. Dotarł do Danii, ale po 8 miesiącach dostał informację, że zostanie odesłany
do Włoch na postawie postanowień rozporządzenia Dublin II. Duńczycy kupili mu bilet lotniczy do Włoch. “Nie chciałem tam wracać, bo Włochy nie radzą sobie z taką liczbą uchodźców i nie można tam znaleźć pracy, ani zacząć nowego życia. Powiedziałem, że chciałbym
pożegnać się z rodziną i ponownie uciekłem do Berlina” - opowiada mężczyzna. Niemcy
wydali mu pozwolenie na pobyt na 3 lata. Zaczął uczyć sie języka niemieckiego, poszedł na
2 dodatkowe kursy programowania, staż. Podczas tych działań stworzył wraz z zespołem
aplikację Bureaucrazy, która pomaga uchodźcom odnaleźć się w procedurach azylowych w
Niemczech. Był na rozmowie w firmie Simens i ma nadzieję, że od następnego roku zacznę
tam pracę.
“Jakbym teraz był w Syrii i musiał ponownie decydować, to myślę, że wolałbym zostać i zginąć, niż przebyć tę drogę” - podsumowuje

Salwa Yussef, Syria

Salwa Yussef prowadzi w Nizip, niewielkim mieście kilkadziesiąt kilometrów od granicy z
Syrią, bibliotekę dla dzieci uciekinierów. Finansuje ją Turcja, a 400 książeczek po arabsku,
głównie bajek, dostarczył UNICEF.
- Przed wojną pisywałam opowiadania. W jednym z nich młoda kobieta zostaje wygnana
z domu przez wojnę. Opisuję jej tułaczkę, to, jak przyzwyczaja się do nowej sytuacji. Przez
myśl mi nie przeszło, że stanie się to historią mojego życia.
Jestem Czerkieską, jak wielu tutaj [w Syrii żyła przed wojną czerkieska diaspora]. Pochodzę
z gór przy granicy z Jordanią i Izraelem. Uciekliśmy, gdy żołnierze zaczęli wcielać do armii
młodzież w okolicy. Mam trzech synów: najstarszy ma 21 lat, najmłodszy 14.
Chciałabym wrócić do Syrii. Ale dopóki będzie rządził Asad, to niemożliwe.
Europa dostrzega tylko to, co chce. Boję się, że poda rękę Asadowi. Syryjczycy na to nie zasługują. Nie jesteśmy terrorystami. Miłujemy pokój. Ciężko pracujemy. Nie wiem, jak mogę
zmienić wasze zdanie o nas. Co zrobilibyście, gdyby ktoś wpadł do waszego domu i zaczął
go niszczyć?
Źródło:http://wyborcza.pl/1,75399,19254097,listy-uchodzcow-do-europy-trzy-historie-trzykobiety-kazda.html

Waris Dirie, Somalia

Waris wychowała się w Daarood, w Somalii. Jej rodzina była koczownikami, pasterzami zwierząt gospodarskich. Mieszkali w chacie zrobionej z trawy, którą przenosili z jednego miejsca
do drugiego na grzbiecie wielbłąda, co kilka tygodni, żeby znaleźć nowe pastwiska dla ich
stada zwierząt. Już w wieku 6 lat pracowała i była odpowiedzialna za stado ok. 60 owiec i
kóz oraz ich wypas na pustyni. Rodzina Dirie była zamożna - biorąc pod uwagę somalijskie
standardy.
Kiedy miała około 13 lat, ojciec Waris zakomunikował całej rodzinie, że znalazł dla niej mężaj
-60-letni mężczyzna, który kupił ją za cenę pięciu wielbłądów. Niechętna małżeństwu, wychowywaniu dzieci w odizolowanym miejscu na pustyni Waris pewnej nocy uciekła z domu
ruszając się w kierunku somalijskiej pustyni, bez wyraźnego pomysłu dokąd iść. Dziewięć
dni później dotarła do Mogadiszu, gdzie odlazła krewnych. Pracowała jako murarz. Potem
dowiedziała się, że jeden z jej wujów został mianowany ambasadorem Somalii do Wielkiej
Brytanii i zasugerował, że ona mogłaby zostać służącą jego rodziny. Nie zastanawiając się
długo dotarła do Londynu, gdzie po raz pierwszy widziała śnieg, toalety i schody ruchome.
Na sugestię rodziny o powrocie do Somalii ukryła paszport i stała się nielegalną imigrantką.
Znalazła pracę przy szorowaniu podług w McDonald’s. Po kilku miesiącach rozpoczęła naukę,
uczestniczyła w codziennych zajęciach wieczorowych i nauczyła się języka angielskiego.
W 1997 roku opublikowała książkę „Desert Flower: Niezwykłą podróż koczownicki pustyni”,
napisaną razem z Cathleen Miller. Wkrótce potem stała się rzeczniczką kampanii Narodów
Zjednoczonych przeciwko obrzezaniu kobiet i porzuciła karierę modelki. Waris została oficjalnie mianowana specjalnym ambasadorem praw kobiet w Afryce.
Źródło: Waris Dirie Biography w http://biography.jrank.org/pages/2958/Dirie-Waris.html oraz
https://en.wikipedia.org/wiki/Waris_Dirie

Amar, Rolanda, Yasmin Obaid, Syria

Rodzina pochodzi z syryjskiego miasta Homs i od pokoleń należy do klasy kupców i wielkich
właścicieli ziemskich. Po wybuchu rewolucji w 2011 roku Amar z zoną i trzema córkami uciekł
do Egiptu. Miał oszczędności i założył w Egipcie niewielką firmę importową, sprowadzał meble z Indii i Bali. Otworzył sklep, zatrudniał do ośmiu sprzedawców, wiele podróżował. Jednak po rewolucji nastawienie władz do syryjskich uchodźców zmieniło się. Junta nałożyła
na nich obowiązek wizowy. Amar nie mógł opuszczać kraju, by podróżować służbowo. Bał
się, że nie dostanie wizy wjazdowej. Media, politycy, obywatele Egiptu zaczęli bojkotować
syryjskie sklepy, nasiliły się oszczerstwa i wzrosła nienawiść do uchodźców. Egipt okazał się
zatem pułapką: powrót do Syrii był niemożliwy, podobnie jak niemożliwa jest przyszłość w
Egipcie. Wspólnie z rodziną ustalili, że podejmą próbę kolejnej ucieczki. Tym razem do Niemiec. Niestety nie można tego zrobić legalnie, więc Amar wyjechał jako pierwszy, zostawiając w Kairze żonę i trzy córki: najmłodsza ma pięć lat, a najstarsza 17. Chciałaby studiować
psychologie i prosiła ojca, żeby zabrał ją z sobą, jednak nie ma jeszcze 18 lat, więc odmówił.
Amar busem, wraz z innymi uchodźcami i przemytnikami jedzie do Aleksandrii, gdzie zostają zamknięci w wynajętym mieszkaniu i czekają na informację o statku, który zabierze
ich do Europy. Całe dnie spędzali zamknięci, mogli wychodzić tylko nocą, za zgodą i w towarzystwie przemytnika. Po kilku dniach otrzymali informację, że w nocy przypłynie statek.
Podróż ma trwać 6 dni. Na plaży biegną do motorówek. Kto pierwszy ten lepszy. Najwolniejsi zostaną. Motorówki zostawiły ich na wyspie. Przemytnicy nie tłumaczą co się dzieje. Za
chwile przypłynął statek-matka, który zabrał ich na otwarte morze. Podróż nie trwała jednak
długo, ponieważ zostali zatrzymani przez straż przybrzeżną. Leżą ściśnięci na betonowej
podłodze. Amar spędził w więzieniu kilka tygodni. Swoim współpasażerom oddał kamizelki
ratunkowe i tabletki do odkażania wody. Władze syryjskie deportuja go do Turcji. Ze Stambułu próbował przedostac się na Rodos, jednak został oszukany przez szmuglerów. Kupuje
fałszywy paszport turecki, jednak zostaje złapany i zawrócony przy pierwszej kontroli granicznej. Z drugim fałszywym paszportem leci samolotem do Tanzanii, stamtąd autobusem
do Zambii, skąd bierze samolot do Frankfurtu. Cała podróż kosztuje kolejne 3 tys. EURO,
które dostał od żony. Rolanda musiała sprzedać diamentowy pierścionek - prezent ślubny.
Po wielu miesiącach dostaje się do Europy, gdzie trafia do małego ośrodka dla uchodźców
w heskim Siegbach. Stara się ściągnąć do Europy żonę i córki. Obawia się, że rodzina i małżeństwo nie wytrzymają dłuższej rozłąki.
Źródło: Bauer W., “Przez morze. Z Syryjczykami do Europy”, Wołowiec 2016.

Ashna Rasheed, Irak

Ashna jest młodym Kurdem. Mieszkał w północno-wschodnim okręgu Iraku Tuz Kurmatu.
Prowadził tam sklep z warzywami i owocami. Jak opowiada, musiał uciekać, ponieważ obawiał się o swoje życie. W ubiegłym roku telefonicznie poinformowano go, że wydany został
na niego wyrok.
Regionowi, z którego pochodzi, cały czas zagrażają dżihadyści. Kilka miesięcy temu wiele
wiosek z okolicy Tuz Kurmatu zostało wyzwolonych przez iracką armię, ale nikt nie może
powiedzieć, czy na stałe.
Wuj Ashny, inżynier pracujący dla jednej z firm petrochemicznych, został uprowadzony
w 2007 r. przez ludzi powiązanych z Al-Kaidą. Terroryści zażądali okupu od rodziny. Szybko
zebrano pieniądze, ale wuj i tak stracił życie. Zabójców udało się ująć, siedzieli kilka lat w
irackim więzieniu. Jeden z nich został tam zabity. Teraz jego kompani, którzy wyszli na wolność, szukają zemsty.
“To są ludzie, którzy wcześniej służyli Saddamowi Husajnowi, po upadku jego reżimu zostali
bojownikami Al-Kaidy, a teraz są w Państwie Islamskim” - mówi mężczyzna.
Ashna chciał uniknąć niebezpiecznej i kosztownej podróży przez Morze Śródziemne. Od
miesięcy media donosiły o tysiącach ofiar, dla których wynajęte łodzie okazywały się zbyt
słabe, by dotrzeć do europejskich wybrzeży. Chciał zdobyć wizę do Czech. Uznał, że tam
będzie łatwiej się dostać. Dał 800 dolarów łapówki pośrednikowi, który miał mu pomóc,
ale okazało się, że trzeba dać jeszcze tysiąc, a efekt i tak nie byłby pewny. Postanowił zostawić paszport i nie upominać się nawet o pieniądze. Kupił fałszywy dokument i pojechał
do Turcji.
W ciągu tygodnia nawiązał kontakty z przemytnikami szmuglującymi ludzi przez morze.
Dostał się statkiem do Włoch, a stamtąd do Belgii. “Cała ta droga kosztowała ponad 10 tys.
dolarów. Czy bałem się przeprawy przez morze? Oczywiście bałem się” - opowiada mężczyzna. Teraz Kurd przychodzi pod skwer przy Chaussee d’Anvers w Brukseli, gdzie od tygodnia
przybywa namiotów i śpiących w nich ludzi. Pomaga, bo pracować nie może. Czeka na rozpatrzenie odwołania.

Abu Hani i Yalda, Syria

Abu Hani był właścicielem małego supermarketu w syryjskim mieście. Kiedy rozpoczęła się
wojna, urzędnicy, którzy niszczyli miasto dolali detergentów do zboża, z którego wypiekał
chleb, tak aby doprowadzić do jego zamknięcia. Hani wydał wszystkie oszczędności na ratowanie sklepu, który została ponownie zamknięty. W tym czasie w telewizji można było
oglądać ciała kolejnych zamordowanych osób. Często tylko w ten sposób rodzina mogła
zidentyfikować ciała swoich krewnych. Najczęściej jednak ludzie znikali. Trzech braci Yaldy,
żony Haniego, jechało do szpitala, aby oddać krew nowonarodzonemu bratankowi, który
przeszedł operacje serca. Trzech dorosłych mężczyzn nie dotarło do szpitala. Ślad po nich
zaginął.
Hani, wraz z rodziną postanowili wyjechać do Jordanii. Nie chcieli przekupywać straży na
przejściu granicznym, co skończyło się pobiciem Haniego. Strażnicy przez półtorej godziny
kopali go i skakali po nim na oczach żony i dzieci. Zabrali im wszystkie pieniądze. Granicę
opuścił więc zbolały, ze wstrząśnieniem mózgu. Ledwo mógł się poruszać.
“Każdego ranka budziliśmy się szczęśliwi, że żyjemy, a każdego wieczoru chodziliśmy spać
ze świadomością, że rano możemy się nie obudzić. Nasi krewni byli aresztowani, zaginięci,
zamordowani, zginęli w wybuchu bomb” - opowiada Yalda.
Hani pożyczył pieniądze od przyjaciół i raz jeszcze wraz z rodziną udał sie do granicy. Tym
razem zapłacił strażnikowi, który w odpowiedzi tylko im zasalutował. Do granicy Jordanii
dotarli więc bez niczego. Pełni obaw spotkania z jordańską armią. Ta jednak powitała ich z
uśmiechem i skierowała do obozu dla uchodźców.
Hani pracuje w obozie jako tragarz. Ze względu na uraz kręgosłupa otrzymuje lżejsze rzeczy
do noszenia. Yalda wita nowo przybyłych i pomaga im w pierwszych dniach pobytu. Oboje
starają się zaoszczędzić na aparaty słuchowe dla dwójki głuchych dzieci. Obawiają się, że
jeżeli pięcioletnia córka nie będzie słyszała, zapomni słowa i język, którego już się nauczyła.
Źródło: https://www.theguardian.com/world/2014/may/21/many-ways-die-syria-neil-gaimanrefugee-camp-syria

Alejandro Labarte, Ariel Jaca i Aily Torres, Kuba

“W dżungli są trupy, bracie. Nie przestraszcie się”, Alejandro Labarte, 32-letni Kubańczyk odsłuchuje nagraną wiadomość. Ostrzeżenie przesyła jeden z pierwszych Kubańczyków, którzy
dziewięć dni wcześniej odważyli się przejść przez Darién. “Nie tego chcemy, ale jeśli jest to
jedyna droga ucieczki, wolimy zginąć tam niż wrócić na Kubę” mówi Alejandro, który zmienił
swój telefon w coś w rodzaju sejfu. Przechowuje w nim wyznania tych, którzy już dotarli do
Panamy; filmy, na których funkcjonariusze Migración Colombia (organu ds. migracji przy
Ministerstwie Spraw Zagranicznych) siłą usuwają jego rodaków z Turbo; zdjęcia helikoptera krążącego nisko nad obozowiskiem, w którym spali. „Ludzie się boją. Krążący przez cały
dzień helikopter napędza sporo strachu. Najbardziej cierpią kobiety w ciąży” dodaje. Trzy
dni temu jedna z nich poroniła.
41-letni Ariel Jaca zaopatrzył się w maczetę, plastikowe buty, herbatniki, surowicę i linę. Jest
specjalistą nauk społecznych. Opuścił Kubę ze względu na beznadzieją sytuację ekonomiczną. Wierzy, że posiadany ekwipunek przyda mu się w drodze, którą rozpoczął w tę sobotę i
o której nie wie, kiedy się zakończy. “Mówią, że zwierzęta nie stanowią wielkiego problemu,
ale że jest tam miejsce, które zaczęto nazywać la montaña de la muerte– góra śmierci, niezwykle trudne do pokonania. Sznur się przyda, będziemy się na nim wzajemnie podciągali”
Podróżuje bez rodziny. Zaprzyjaźnił się z innymi Kubańczykami i z nimi zamierza dotrzeć do
Panamy, a potem pokonywać kolejne granice, aż dotrą do Stanów Zjednoczonych. Wie, że
nie będzie to łatwe. Kostaryka i Nikaragua również zamknęły swoje granice przed migrantami.
“Skoro inni mogli, to dlaczego my mamy nie móc?” mówi Aily Torres, 28-latka. Mówi w liczbie
mnogiej. Jest w czwartym miesiącu ciąży i wsiadła na jedną z łodzi załadowaną migrantami.
“Oczywiście, że się boję, ale już nie patrzę wstecz. Nie mogę nadal próbować przeżyć za 10
dolarów miesięcznie, potrzebuję godziwej pracy”. Ogarnęła ich rezygnacja. Wobec odmowy
rządu kolumbijskiego w sprawie zorganizowania przelotów do Meksyku, argumentowanej
niechęcią do stania się ogniwem łańcucha handlu żywym towarem, Kubańczycy powoli wyruszają na nieprzyjazny szlak pomimo strachu, jaki w nich wzbudza.
Źródło: Thinktrip for US-boundCubansis hard? Do itpregnantw https://www.yahoo.com/news/
think-trip-us-bound-cubans-hard-pregnant-054309223.html

Carol Monssem, Republika środkowoafrykańska

“Moja wioska leży u podnóża wzgórza, z którego rozciąga się piękny widok na otaczającą je
dolinę”, mówi 29-letnia Carol Monssem. “Drzewa są pełne owoców, a w ziemi można znaleźć
złoto. To miejsce, gdzie obok wież kościelnych stoją minarety, było spokojne aż nadszedł pewien zimowy dzień, w którym wszystko się rozpadło. Ulice, na których jeszcze poprzedniego
dnia bawiły się dzieci, były pełne zabitych. Czerwonemu Krzyżowi zajęło tydzień pozbieranie ciał.
Carol, jej mąż i pięcioro dzieci spali, gdy 4 lutego 2013 roku zbrojne oddziały pod nazwą
Seleka zaatakowały ich wioskę oddaloną o 260 kilometrów od stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej Bangul. Huk wystrzałów zaskoczył ich i przestraszył. Rebelianci otoczyli wioskę,
ale Carol wraz z dziećmi udało się ukryć w zaroślach.
“Gdy wróciłam po pięciu dniach, nie miałam dosłownie niczego”, wspomina Carol. “Dom został spalony do samej ziemi. Nie miałam ani pieniędzy, ani jedzenia. Mój mąż został uprowadzony. Pojechałam do rebeliantów i błagałam, żeby go wypuścili, ale oni byli głusi na moje
prośby. Z najmłodszym dzieckiem na rękach i kawałkiem chleba od sąsiada, wyruszyłam z
rodziną do Bangul. Ta podróż była najsmutniejszym momentem w moim życiu”.
Carol wraz z dziećmi dotarła do Don Bosco, obozu dla osób wewnętrznie przesiedlonych.
Tam wciąż czeka na spokojne czasy, na pracę i na swojego męża. “Długotrwały pokój można
osiągnąć tylko w jeden sposób”, mówi Carol. “Wszystkie strony konfliktu muszą uznać swoje
winy i szczerze za nie przeprosić”.
Źródło: http://stories.unhcr.org/pl/historia-carol-republiki-rodkowoafrykaskiej-p126.html

Dala, Birma

Dala wraz z mężem Mohammedem mieszkali w Birmie, gdzie mieli gospodarstwo, pięć
krów, trzy byki i stadko kóz. Wojsko zmuszało Mohammeda do niewolniczej pracy jako tragarz. Pracował bez jedzenia i wody, a zaniedbane gospodarstwo marniało w oczach. Nagle
zaczęły znikać ich krowy i kozy, jak ludzie zaczęli im mówić, że nie są Birmańczykami, ale
przybłędami z Bangladeszu.
Mohammed nie pamięta, kiedy mieliby przybyć do Birmy, bo w tej wiosce mieszkał jego
ojciec, jego dziadek i dziadek dziadka. Przecież byli tu od zawsze.
Postanowili uciec za granicę. Przedzierali się trzy dni przez dżunglę a Bangladescy pogranicznicy nie mieli serca ich zatrzymać. Tak strasznie wyglądali. To było 21 lat temu.
Gdy córka Dali miała 23 lata została zgwałcona w obozie uchodźców. Tragedia stała się przepustką na Zachód i córka została przesiedlona do Kanady. To było 5 lata temu. Córka dzwoni
regularnie do mamy, ale nie ma dobrych wieści. Nie radzi sobie w nowym kraju, trudno jest
jej znaleźć pracę. Na chwilę przygarnęła ją inna muzułmańska rodzina, ale im też jest ciężko,
musiała od nich odejść.
Dala martwi się o córkę, wierzy, że gdy tylko się spotkają w Kanadzie, wszystko się ułoży.
Trudno im jednak wyjechać na Zachód. Mają tu jeszcze pięcioro dzieci, połowę życia spędzili
w obozie uchodźców w Kutupalong.
Dala i Mohammed czasami wyobrażają sobie, że nie ma okrutnej armii w Birmie i złych sąsiadów, którym przeszkadza ich odmienna religia. Że żyją w swojej wiosce, doglądając gospodarstwa, i nie ma obozu uchodźców w Bangladeszu, ich córka nie mieszka w odległej
Kanadzie, ale razem z nimi.
Źródło: http://stories.unhcr.org/pl/bangladesz-historia-dali-p18.html

Doaa Al Zamel i Bassem, Syria

Doaa, 19 letnia Syryjka, mieszkała w Egipcie, żyjąc z dnia na dzień i utrzymując sie z dniówek zarabianych dorywczą pracą, bez umowy. Przeniosła się do Egiptu wraz z rodziną, po
tym jak firma ojca została rozerwana na strzępy przez bombę. W Egipcie nie czuła się bezpiecznie, ponieważ zdarzyła się sytuacja, że obcy mężczyźni chcieli ją porwać. Wówczas to
jej narzeczony, Bassem zaproponował wyjazd do Europy, w poszukiwaniu bezpieczeństwa,
oraz pracy dla niego i studiów dla niej. Doaa niechętnie przystała na ten pomysł, ponieważ nie umiała pływać i zawsze bała się wody. Do tego znała okrucieństwo przemytników i
dane, że tylko tego roku 2000 osób utonęło w Morzu Śródziemnym.
Na podróż z Egiptu do Europy Bassem wydał wszystkie oszczędności życia. W sobotę rano
otrzymali wiadomość, że na plaży czeka na nich statek. Była to stara łódź rybacka, na którą
weszło 500 osób - 300 na dolny pokład, a 200 na górny. Wśród nich było 100 dzieci. Trzy dni
płynęli w ścisku, bez jedzenia, wody, pewności jutra. Czwartego dnia wszyscy dostrzegli
mniejsza łódkę, na którą mieli się przesiąść. Kiedy odmówili mężczyźni z łódki zaczęli wywiercać dziurę w łodzi, zmuszając jej pasażerów do przesiadki. Doaa długo nie chciała puścić tonącej łodzi, jednak Baasem znalzał dl aniej koło ratunkowe, dzięki któremu utrzymywała się na wodzie. Wokół nich zaczęły unosić się martwe ciała. Niektórzy sami zdejmowali
kamizelki ratunkowe wybierając śmierć.
Drugiego dnia w wodzie Bassem stracił resztkę sił i zatonął. Do Doaa podpłynęła natomiast
kobieta z 18-miesięczną córką z prośbą o jej ocalenie. Kolejne osoby oddawały jej swoje
dzieci, tak, że w pewnym momencie miała ich trojkę. Czwartego dnia nadleciały samoloty,
które uratowały 11 z 500 osób płynących łodzią, w tym Doaa i Masa - 18-miesięczną dziewczynkę.
Doaa, jako jedna z nielicznych ocalałych katastrofę, udzielała odpowiedzi na pytania rodzin
odnośnie innych pasażerów. Academy of Athens, jedna z najbardziej prestiżowych greckich instytucji, wręczyła jej nagrodę męstwa. Doaa nadal pragnie przedostać się do Szwecji,
gdzie mieszka jej rodzina. Marzy, by zostać prawnikiem lub politykiem - osobą, która będzie
mogła pomóc w walce z niesprawiedliwością na świecie.
Zródło: The death boats: A survivor’s tale w http://tracks.unhcr.org/2015/06/the-death-boatsa-survivors-tale/

Elsa Peña, Kolumbia

Rosalba Peña uciekła z dziećmi z Kolumbii do Wenezueli w poszukiwaniu lepszego życia. „Jesteśmy wygnańcami z własnego kraju, uciekamy przed falą mordów, chroniąc życie nasze i
naszych dzieci”.
Rosabela podkreśla, że od kiedy mieszka w Wenezueli, korzysta z dobrodziejstw jakie oferuje rząd tego kraju , takich jak darmowy dostęp do opieki medycznej i leków, a także żywności poprzez sieć Mercal.
“Czuję się szanowaną; tutaj bardzo szanuje się starszych i dzieci. Nasze życie się poprawiło.
Pobyt tutaj zmniejszył nieco naszą traumę spowodowaną kolumbijską przemocą” – zaznacza.
Mąż Elsy - lider lewicowej partii politycznej jest uważany w Kolumbii za zaginionego. „Uciekłam przed przemocą, aby ocalić życie moich dzieci”.
W Wenezueli otrzymała niezbędną pomoc i opiekę, „coś, czego nie chciano nam dać w naszym kraju, ponieważ dla kolumbijskiego rządu nie istniałam. Wewnętrzny konflikt kolumbijski jest okrutny. Niech skończą z prowizorkami, bo lud Kolumbii odczuł na własnej skórze,
czym jest przemoc, bombardowania i wymuszone zaginięcia”.
Żródło: Venezuela y Colombia: Historias de la fronterawhttp://www.telesurtv.net/telesuragen-

Gonzalo Alejandro Gonzales, Gwatemala

Gonzalo Alejandro Gonzalez do Stanów Zjednoczonych dostał się przez Meksyk, podobnie
jak 120 tyś. Gwatemalczyków rocznie. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych nielegalnych przejść granicznych. Z jednej strony migrantów zatrzymuje policja, z drugiej gangi i
handlarze narkotyków. Na granicy gangi grożą dzieciom, zmuszając w ten sposób rodziców
do oddania pieniędzy i kosztowności. Grozili także Gonzalo. Uderzyli go w głowę, tak, że
krew spływała po plecach i nogach. Następnie 26 razy pchnęli maczetą. Mężczyzna myślał,
że nie przeżyje. Wytrzymał w tym stanie 8 godzin, kiedy to jego przyjaciel szukał pomocy.
Ostatecznie Gonzalo otrzymał cztery transfuzje krwi, po których wrócił do zdrowia. Jak sam
przyznaje nigdy nie czuł się Meksykaninem, ale ze względu na nielegalne przekraczanie granicy kontrolowanej przez przestępców płynie w nim meksykańska krew.
Najtrudniejszą rzeczą dla niego na migracji było pożegnanie brata jedynie przez telefon.
Żródło: Fronteras - Migrantes en México: Entre bestias y muros w https://www.youtube.com/
watch?v=Rgd7vhYG6TU

Luis Rodriguez i Daysi Alfaro, Salwador

Luis i Daysi zostali deportowani ze Stanów Zjednoczonych w styczniu 2009 roku z powodu
sytuacji nieuregulowanej imigracji. Trójka ich dzieci przebywa pod nadzorem rządu amerykańskiego. Daysi uważa, że nielegalne życie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo trudne.
Pierwsze pytania padające z ust pracodawcy dotyczą wykształcenia - czy skończyła liceum,
czy ma dyplom, czy ukończyła inne kursy. Bez tego nie można dostać pracy. A jednocześnie
nielegalna imigrantka nie ma dostępu do edukacji. Daysi ukończyła tylko 4 klasy szkoły podstawowej a w USA chodziła do szkoły dla dorosłych, gdzie nauczyła się trochę angielskiego.
Podczas pobytu w Los Angeles pracowała jako sprzątaczka lub opiekunka, a Luis w budownictwie, a także jako hydraulik i “złota rączka”.
Nawet do pracy w supermarkecie niezbędne są dyplomy i dokumenty. Jedynym wyjściem
jest zatem sprzedaż towarów na ulicach bazarach. Luis nie oczekuje wiele od życia. Chciałaby
tylko dostać szansę, aby żyć razm z córkami, w Salwadorze lub w Stanach Zjednoczonych.
Źródło: El Salvador país de migrantes (2010) w https://www.youtube.com/watch?v=7CfDMXae6Vk

Mahmoud, Senegal

Po opuszczeniu Senegalu, Mahmoud przeszedł przez płonącą Saharę podczas ok. 12 dni,
podróżując przez Burkina Faso, Mali i Nigerię. Migranci, z którymi podróżował, byli przekazywani od jednej grupy przemytników do drugiego, przy czym każda z nich wymagała
zapłaty. Nikt nie miał jedzenia, ani wody, a wiele osób zmarło na pustyni. Kiedy wreszcie
dotarli do Trypolisu, spotkali przerażające miasto udręczone przez strzały i bitwy wojskowe.
Gdy Mahmoud spróbował znaleźć pracę, żeby nazbierać pieniądze na dalszą podróż, policja
aresztowała go i uwięziła na “miesiąc i cztery dni.”
Katolicki biskup Libii, ksiądz Giovanni Innocenzo Martinelli, prosił mieszkańców krajów Afrykańskich, w tym także Mahmouda, żeby nie ryzykowali własnego życia podczas przeprawy
na Morzu Śródziemnym. Jego prośby były jednak nadaremne. Setki więcej imigrantów wciąż
przychodzą do Libii w poszukiwaniu przemytników, którzy mogą ich zabrać do Europy.
Mahmoud nigdy nie rozważał odwrotu. Droga powrotna przez Saharę jest tak samo niebezpieczna jak morze.
Przemytnicy przewieźli Mahmoud i innych emigrantów do łodzi późną nocą. Statek zepsuł
się jednak i grupa musiała zawrócić. Policja strzelała do nich, gdy próbowali dostać się z
powrotem na brzeg. Zabili wówczas siedem osób. Kilka dni później, przemytnicy próbowali
ponownie. Przewieźli setki ludzi do łodzi o północy i wysyłali ich w poprzek Morza Śródziemnego.
Chociaż jego koszmarna podróż zakończyła się, Mahmoud mówi, że to doświadczenie na
zawsze pozostanie w jego pamięci wywierając wpływ na dalsze losy. Na pytanie, co doradza
przyjaciołom z Senegalu, którzy myśla o podobnej przeprawie odpowiada: “Nigdy, nigdy,
przenigdy nie zróbcie tego samego co ja”.
Źródło: One Migrant’s Harrowing Journey From Senegal to Italy w http://time.com/3829078/mediterranean-migrant-boat-senegal-story/

Mohad, Somalia

W styczniu 2013 roku Mohad przyjechał do Polski z Malty, gdzie otrzymał status uchodźcy.
Warszawa była wtedy zasypana śniegiem, a temperatura wynosiła minus 15 stopni. W La
Valetcie było 30 stopni więcej.
Mohad miał tylko jeden powód, by zamienić Maltę na Polskę. Bardzo ważny powód. Na Malcie miał wprawdzie stałą pracę, ale co z tego, skoro nie mógł tam mieszkać z rodziną.
W 2008 roku Mohad, rybak z Kismajo w Somalii, musiał opuścić swój dom z powodu pogróżek ze strony islamistów. To musiała być samotna ucieczka. Jego dzieci były zbyt małe, żeby
znieść trudy podróży w nieznane, a jego żona była w ciąży. „Znajdę bezpieczne schronienie
i ściągnę tam was do siebie, zobaczysz. Prędzej czy później”, powiedział do niej podczas pośpiesznego pożegnania.
Swoje przyrzeczenie zrealizował znacznie „później” niż „wcześniej”. W poszukiwaniu bezpiecznego miejsca przeszedł Saharę i dotarł nad Morze Śródziemne, skąd w towarzystwie
kilkudziesięciu innych uchodźców wyruszył małą sypiącą się łodzią do Europy. „Dali nam
nadajnik GPS i kazali się kierować na Maltę”, wspominał Mohad. „Dotarliśmy tam po czterech
dniach. Jeden dzień więcej, a umarłbym z pragnienia”.
Na Malcie Mohad był wprawdzie bezpieczny, ale tęsknił za rodziną, która tymczasem znalazła schronienie w Kenii. Gdy okazało się, że władze Malty nie zgadzają się na łączenie rodzin,
zaczął rozglądać się za innymi możliwościami. W ten sposób minęło pięć długich lat. Pewnego dnia otrzymał propozycję przeniesienia się do Polski. „Zapytałem ich tylko, czy będę
mógł sprowadzić tam swoją rodzinę”, powiedział mi.
Jego determinacja w końcu się opłaciła. Dzięki wsparciu UNHCR, władz polskich i kilku organizacji pozarządowych, mógł w końcu powitać żonę i dzieci na warszawskim lotnisku.
Ulga na jego twarzy była niemal namacalna, gdy dotarło do niego, że właśnie spełnił swoją
obietnicę.
Źródło: http://stories.unhcr.org/pl/mohad-najbardziej-tskni-za-rodzin-p34.html
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