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V sanjah o Evropi imajo mesto svoboda, 
mir, varnost, zakonodaja, demokracija, 
strpnost in medsebojno spoštovanje. Te 
sanje opaziš, ko se zazreš v obraze be-
guncev. Ljudi, ki bežijo iz vojnih območij 
polnih sovraštva, nasilja in nepravičnih 
sistemov. 

Martin Schulz 
/ Predsednik evropskega parlamenta 2012–2017



Evropska begunska kriza se je začela leta 2015 z dramatičnim 
povečanjem begunskih migracij iz držav nečlanic v države članice, 
kar je povzročilo kritično stanje v državah, kot so Italija, Grčija in 
Madžarska. 

Večina beguncev je prišla iz držav, kjer prevladuje muslimans-
ka populacija. Glede na podatke Visokega komisariata Združenih 
narodov za begunce so tri najbolj zastopana državljanstva 
pribežnikov sirsko (46,7 %), afganistansko (20,9 %) in iraško (9,4 %). 

Medtem ko voditelji evropskih držav in Evropske unije skušajo
najti skupno rešitev, je pomembno, da vemo, da so begunci ljudje, 
ki upajo na boljšo prihodnost.



Sem oče in mati svojim otrokom. Angleščino se 
učim vsak dan. Če se naučim angleško, bom lahko 
zaključila s šolanjem in dobila službo. 

Želim si prihodnosti za svoje otroke. Izgubila sem 
moža. Vsakega otroka se bojim izgubiti in za njih si 
želim le dobro prihodnost.

Noor



Mohamed se je s svojima bratoma pridru-
žil Belim čeladam, prostovoljni organi-
zaciji, ki v času krize pomaga na območjih 
Turčije in Sirije ter pomaga iskati in reše-
vati ljudi po bombnih napadih.  

‘’Imel sem dve možnosti, in eno sem mor-
al izbrati. Odločil sem se, da raje umrem, 
kot da ubijam ... Oba brata sta umrla, ko 
sta delala za Bele čelade, in mogoče sem 
jaz naslednji. Ampak ne morem ubijati. 
Če mi ne pomagamo drugim ljudem, kdo 
bo prišel in pomagal nam?’’

Mohamed Abdullah, 19

Vzel je nečaka in zbežal iz Sirije. 
Abdulov starejši brat ga je za ta 
prosil, ker si je želel prihodnosti za 
sina. Ni pa imel dovolj denarja, da 
bi s seboj vzel še koga. 

Ko je potrt, se opeče s cigaretnim 
ogorkom, da preneha razmišljati. 



Mohamed živi v šotoru skupaj z ma-
terjo in tremi sestrami. V begunskem 
taborišču so že 9 mesecev. Mohame-
dov oče je bil aretiran in njegova 
družina je takrat izgubila sled za njim; 
domnevno je mrtev. Mohamedova 
mati je otrokom rekla, da je oče odšel 
zaradi dela, saj jih je pokušala obva-
rovati pred resnico. 

Svojo državo / domovino Sirijo sem 
zapustil pred 18 meseci. Pred vojno 
sem hodil v šolo v Alep, igral nogomet, 
hodil ven / se družil s prijatelji. Potem 
se je začela vojna. Sirijo sem zapustil, 
ker sem bil prisiljen sodelovati in se 
boriti v vojski.

Zakaj se boriti? Za kaj? 

Bilo je veliko vojsk in morda bi se mo-
ral boriti proti lastnemu bratu. Tega ne 
morem storiti. Če bi se boril, bi moral
ubijati in jaz ne želim nikogar ubiti. 
Vendar vojne ne moremo ustaviti.

Ahmad, 19Mohamed, 6



Sara in njena mlajša sestra Rozhin 
sta begunki iz Alepa v Siriji. Živita v 
begunskem taborišču. 

Narisali sta knjigo, kjer predstavljata 
njuno zgodbo, –pravita ji ‘’Otroci v vo-
jni’’. Risbe bralcu omogočajo vpogled 
v grozote, ki sta jih pretrpeli. 

Rehaabin mož je zapustil Sirijo z 
željo po boljšem življenju v Evropi. 
Upal je, da bo lahko svojo družino 
pripeljal na Dunaj v Avstrijo. 

Avstrija ne sprejema več beguncev, 
tako so Rehaab in njeni trije otroci 
pristali v negotovosti v Aleksandri-
jskem begunskem taborišču in so 
tam že šest mesecev. 

Zavržene posteljne okvirje vsak dan 
umika, da lahko moli. Vse umazano 
perilo pere na roke. 

ReehabSara & Rozhin



Saleh ponosno kaže svojo 3 dni staro 
hčerko.  Bila je rojena prezgodaj. 

Še preden je dopolnila eno leto, je 
umrla v begunskem taborišču.

Mati ni videla najstarejšega sina 
že devet mesecev, star je komaj 
trinajst let. 

Njen mož in najstarejši sin sta 
prišla do Nemčije, ona pa je pri-
spela do Makedonske meje, ko 
se je ta ravno zaprla, in ni mogla 
naprej. 

Sedaj samo čaka v begunskem 
taborišču.

Saleh A mother



Upamo, da vas bo ta brošura pripravila do 
razmisleka o begunski krizi in vam prikazala 

begunce kot ljudi, ki prav tako kot vsi
ljudje, sanjajo. 

Vzemite si čas in razmislite – kako bi ravnali in 
kakšne odločitve bi sprejemali, če bi bili

na njihovem mestu?



Avtorica brošure je Simona Pētersone. 
Brošura je bila izdelana kot del njenega 
osebnega projekta “Begunske zgodbe” 
v okviru programa Erasmus+. 

V Mladinskem centru Podlaga v Sežani 
– Sloveniji je opravljala evropsko pro- 
stovoljno službo med decembrom 2017 
in julijem 2018.

Zgodbe o beguncih so povzete s strani 
www.refugeesupport.eu/refugee-stories/

Fotografije so pridobljene na spletni strani 
www.refugeesupport.eu/refugee-stories/
Avtor fotografije na naslovnici in na drugi strani  
je Mitch Lensink, Unsplash (unspash.com).




