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Življenje je oder, glavno vlogo v svoji zgodbi pa igramo mi sami. Koli-
kor ljudi, toliko zgodb. In ne samo ena, ljudje smo namreč zakladnica 
različnih zgodb, ki jih piše življenje. Pa vendar nam to isto življenje 
pogosto odreče možnosti in priložnosti, da bi naše zgodbe postale 
slišane, razumljene. Tako v predstavi življenja kot v vsaki drugi naše 
odločitve in dejanja postanejo predmet individualne interpreta-
cije posameznih opazovalcev in opazovalk, ki lahko vodi v napačno 
razumevanje in nas pušča v nemilosti stereotipov in predsodkov, s 
katerimi nas družba tako z lahkoto popredalčka. 

Njene zgodbe je zbirka osebnih zgodb žensk, ki so zaradi raz-
ličnih razlogov zapustile svoje domovine in si ustvarile novo živ-
ljenje med nami. Na prvi pogled lahko rečemo, da je skupna nit 
vsem zgodbam migrantska in/ali begunska izkušnja. Vendar če jim 
le prisluhnemo, spoznamo, da so te ženske še veliko več kot samo 
migrantke in/ali begunke in da jih povezuje še marsikaj drugega. 
Med seboj in z nami. 

Zbirka Njene zgodbe je nastala v sklopu istoimenskega projekta, 
katerega glavni cilj je ustvariti priložnosti za povezovanje žensk z 
migrantsko in/ali begunsko izkušnjo, tako znotraj njihovih skupnosti 
kot tudi v lokalnem okolju, ki je postal njihov dom. Z uporabo govorne 
besede in pripovedovanjem zgodb so ženske dobile priložnost biti 
slišane in razumljene ter moč, da kot protagonistke v svoji zgodbi 
same odločijo, kako bo njihova zgodba predstavljena vam, bralkam 
in bralcem. Zgodbe, ki so jih delile, predstavljajo most med raz-
ličnimi skupinami ljudi, hkrati pa jasno pokažejo, kako smo si vsi 

Spremna 
beseda
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ljudje podobni, saj preko njih odkrivamo podobnosti tudi v naših 
lastnih zgodbah. 

Ob izdaji publikacije bi se radi zahvalili vsem, ki so sodelovali 
pri njenem nastanku. V prvi vrsti gre zahvala vsem ženskam, ki so 
zbrale pogum in si vzele čas ter z nami delile svoje zgodbe. Zahvala 
gre tudi institucijam, ki so prepoznale dodano vrednost projekta 
in omogočile izdajo publikacije: programu Erasmus+ Mladi v akciji 
ter Zavodu Movit, nacionalni agenciji za program E+ Mladi v akciji. 
Seveda pa moramo poudariti, da projekta Njene zgodbe in pričujoče 
publikacije ne bi bilo brez sodelovanja partnerjev v projektu (Officine 
Cittadine (it), Asociatia Curba de Cultură (ro), Zavod Voluntariat 
(si) ter Südwind (at)). 

Nenazadnje gre velika zahvala tudi zapisovalkam in zapisovalcu 
zgodb, ki so srčno pristopili k projektu in procesu nastajanja zbirke, 
ter avtorici ilustracij, Assunti Resta, ki je zgodbam v zbirki pridodala 
tudi slikovno podobo. 

V publikaciji boste našli sedem osebnih zgodb žensk, pripove-
dovalke pa so po lastni presoji in izbiri k zgodbi priložile tudi zgod-
bico, pesem, pravljico ali drugo literarno delo, ki ga najdete pred 
začetkom posamezne zgodbe. Ker se zavedamo, da bi se s prevodom 
lahko izgubil pravi pomen dela, ki ga je pripovedovalka želela deliti 
z nami, so nekatera literarna dela objavljena zgolj v izvirnem jeziku. 

Na koncu naj vas samo še povabimo na popotovanje po zgod-
bah in vam zaželimo veliko užitkov ob prebiranju. Upamo, da vas bo 
popotovanje po zbirki navdušilo vsaj toliko, kot je nas njeno ustvarjanje.
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***
Nekoč je živela družina, v kateri je bilo sedem sester, en brat in njihova 
mačeha. Nekega dne je mačeha poslala otroke v gozd z odejo, preluknjano 
po dolgem in počez, ter jim naročila, da se lahko vrnejo domov šele, ko bo 
odeja polna. Otroci so v gozdu ostali ure in ure ter poskušali napolniti 
preluknjano odejo z lešniki. Ko se je zvečerilo, so se otroci odpravili domov. 
Med potjo so najmlajši odtavali stran in se izgubili. Pa vendar so se tudi 
oni srečno vrnili domov - sledili so namreč sledi, ki so jo naredili lešniki, 
izpadli skozi luknje v odeji.

***

Zgodba 
o družinskih 
vezeh
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Upiranje patriarhatu – Samosvoja ženska 

Ime mi je Zakie Hosseini, stara sem 32 let. Sem mama samohranilka 
s tremi otroki in v Avstriji živim že šest let, trenutno v Innsbrucku. 
Starši prihajajo iz Afganistana, jaz pa sem se rodila in odrasla v 
mestu Mašad (drugo največje mesto v Iranu). Moja družina je zaradi 
neprestanih vojn, ki v Afganistanu trajajo že vse od druge polovice 
20. stoletja, zapustila Afganistan in prebegnila v Iran.

Identiteta

Živeti v Iranu z afganistanskim poreklom pomeni živeti v nenehnem 
strahu pred izgonom, saj so pravice do bivanja v državi zelo težko 
dostopne in omejene. Dovoljenje za bivanje je treba obnavljati kar 
naprej in naprej. Kot Afganistanka v šoli nisem smela iti na bazen ali 
sodelovati na tekmovanjih. Sovražila sem svojo afganistansko iden-
titeto. Sovražila sem, kadar so me obravnavali kot Afganistanko, saj 
je to še poudarjalo razliko med nami in njimi (Iranci). Naša družina 
je v Iranu zgolj živela. Živela težko življenje revne družine.

Prebiranje lešnikov

Odrasla sem v veliki družini, ki je poleg mame in očeta štela kar 
deset otrok - sedem hčera in tri sinove. Starši so si želeli sinov, saj 
so ti veljali za močne v primerjavi s šibkimi hčerami. Zato nas je bilo 
v družini kar deset otrok. (…) Oče je bil tisti, ki je preživljal družino; 
delal je kot imam1, a njegova plača ni zadostovala za potrebe tako šte-
vilčne družine. Zato smo morali otroci poleg šole pogosto opravljati 
razna dela - izdelovali smo lutke, prebirali pistacije in lešnike ter jih 
nato prodajali na tržnici. Ti skromni zaslužki so nam omogočali, da 
smo pokrili vsaj stroške šolanja.

1         muslimanski duhovnik
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Odnosi

Poročila sem se pri petnajstih letih. V tistem obdobju je bil oče 
zelo bolan, ni mogel več delati in je ostajal doma. Mama je pogosto 
ponavljala: »Le zakaj bi dekleta hodila v šolo? Tako ali tako se morajo 
poročiti. Sicer pa nimamo denarja in si ne moremo privoščiti, da bi 
jih poslali na univerzo.« V šoli sem bila pravzaprav precej uspešna. Po 
ocenah sem bila med najboljšimi, a družini sem vseeno predstavljala 
zgolj breme. Na poroko nisem gledala samo kot na dolžnost, ampak 
tudi možnost, da razbremenim svojo družino in jim pomagam živeti 
bolje. Iskreno povedano – v poroki sem videla tudi priložnost za 
pobeg iz težkih okoliščin, v katerih sem živela. Oče je zame izbral 
moškega, ki je bil deset let starejši od mene in je prihajal iz spodobne, 
vendar ravno tako revne družine. Podobno kot moj oče je bil tudi oče 
mojega prihodnjega moža imam, kar mi je predstavljalo zagotovilo, 
da se poročam v dobro družino.

Materinstvo

Pred svojim 16. letom sem rodila prvo hčerko. Spominjam se, da sva 
takrat obe veliko jokali, a vsaka iz svojega razloga. Nisem vedela, 
kaj naj z njo počnem. O preprečevanju nosečnosti nisem vedela 
nič, saj se z mamo nikoli nisva pogovarjali o kontracepciji. Bila je 
preobremenjena s skrbjo za moje brate in sestre, saj je vsaki dve 
leti rodila novega otroka. Ko dandanes pomislim za nazaj, menim, 
da dekleta v najstniških letih ne bi smela zanositi, temveč uživati 
mladostniško življenje. 

(Ne)Komunikacija

Mož je bil precej starejši od mene, zato sem se ob njem ves čas poču-
tila kot otrok. Nisva se dobro razumela in mislim, da je bila poroka 
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dogovorjena tudi s strani njegove družine. Ves čas sem čutila, da z 
zakonom ni zadovoljen. Želela sem ga imeti rada, a nisem ničesar 
čutila do njega. Nikoli ni govoril z mano, pravzaprav se nikoli nisva 
pogovarjala. Morda si je mislil, da ga ne bi razumela. Zagotovo pa 
lahko rečem, da se nihče od naju ni počutil dobro v dani situaciji. 
Ostajala sem z njim, v hiši njegovih staršev zgolj zato, ker bi bila 
ločitev preveč sramotna, s finančnega vidika tudi nemogoča. Potre-
bovala bi namreč finančno pomoč svoje družine, a mi mama tega ni 
mogla nuditi, zaradi skrbi za številčno družino. Ločitev v Iranu zame 
preprosto ni bila mogoča, zato sem v zakonu vztrajala kar osem let. 

Nemir

Na neki točki se je mož odločil, da gre v Evropo, čeprav smo bili brez 
denarja. Njegov zaslužek je bil zelo majhen, zadostoval ni niti za 
toliko, da bi si kdaj lahko privoščili kakšen priboljšek na primer hla-
dilnik ali sesalec. Ali da bi si lahko kupila kakšno obleko za družinske 
poroke. Zato se nikoli nisem mogla udeležiti podobnih praznovanj. 
Preprosto povedano, nikoli nam ni ničesar kupil. Po njegovem pre-
pričanju so se njegove obveznosti do družine končale s tem, ko je 
prinesel nekaj malega hrane na mizo. Kljub pomanjkanju nam je 
zapustil nekaj malega denarja, preden je odšel v Evropo. Od takrat 
sem se morala v Iranu znajti po svoje. Na srečo sem dobila delo v 
pekarni, čeprav nisem imela delovnega dovoljenja, seveda zaradi 
svoje afganistanske narodnosti. Vseeno mi je uspelo najti delo. Čez 
nekaj časa se mi je mož oglasil iz Grčije, kjer je obtičal, saj so mu tiho-
tapci pokradli ves denar. Prosil me je, da mu pomagam z denarjem. 
Bila sem besna nanj, a nisem imela druge možnosti, zato sem mu 
pomagala. In mu poslala zahtevani znesek. (…) Po nekaj mesecih se 
mi je ponovno oglasil in sporočil, da so mu odobrili prošnjo za azil 
v Avstriji. Želel je, da se mu pridružimo. Nisem se želela preseliti v 
Avstrijo, še manj pa sem želela ponovno živeti z njim. (…) Obrnila 
sem se k mami po nasvet, ta pa je vztrajala, da moram slediti možu 
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v Evropo. Spominjam se njenih besed: »Le predstavljaj si, kaj bodo 
govorili sorodniki in drugi, če se mu ne pridružiš!«

Prepiri in potovanje

Večkrat sem možu zagrozila z ločitvijo, če pridem v Avstrijo, a me ni 
nikoli jemal resno. Ena od moških značilnosti je namreč ravno ta, da 
imajo zadnjo besedo v vsaki zadevi. (…) Na koncu sem se le odločila, 
da grem v Evropo. Mož si je od prijatelja izposodil tisoč evrov in nam 
kupil letalske vozovnice do Avstrije. (…) Ko sem prispela v Avstrijo, 
sem kmalu zatem s pomočjo svoje učiteljice za nemški jezik vložila 
vlogo za ločitev. Sama namreč nisem dovolj dobro poznala jezika in 
vseh ločitvenih postopkov. Ni trajalo dolgo – dobro leto in sem bila 
ločena. Težave so nastopile pri preživnini, saj je nekdanji mož ni 
hotel plačevati. Vztrajal je celo pri tem, da mu povrnemo denar, ki 
ga je porabil za nakup naših letalskih vozovnic iz Irana v Avstrijo. Na 
koncu sem popustila in sprejela tudi to njegovo zahtevo. (...) V Iranu 
ločitev ne bi bila mogoča. Še posebej brez podpore svoje mame, ki 
me je še dodatno strašila z idejo, da bom ob ločitvi izgubila otroke. 
Konec koncev pa ločitev ni možna brez zadnje besede moža. 

Doma, a brez zaupanja

Trenutno se v Innsbrucku počutim dobro. Mamicam samohranil-
kam je včasih težko pravočasno priti do potrebnih informacij, zato v 
Avstriji pogrešam organizacijo, ki bi pomagala mamicam samohra-
nilkam, še posebej tujkam. Če bi lahko poiskala pomoč pri reševanju 
vsakdanjih tegob in zagat, na primer, kako najti vrtec za svojega sina, 
bi mi bilo veliko lažje. Moj najmlajši otrok se je rodil v razmerju z 
iranskim moškim, ki sem ga spoznala v Avstriji. Pred kratkim je bil 
deportiran, saj je bila njegova vstopna eu država Norveška, kjer pa je 
bila njegova prošnja za azil trajno zavrnjena. Pred deportacijo sem 
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mu poskušala pomagati in iskala sva način, da bi lahko ostal v Avstriji. 
Devet mesecev je živel z nami. Na trenutke je bilo vsem zelo težko, saj 
je bil zaradi manjkajočih dokumentov in negotove usode neprestano 
živčen. Dodatno napetost je ustvarila tudi moja nosečnost, ki je bila 
pogosto vzrok za prepir. Želel je, da nosečnost prekinem. Sama pa 
sem otroka želela, ga donosila in rodila. (...) Dandanes težko še 
komu zaupam, prevečkrat me je zaupanje popeljalo v napačno smer. 
Ves svoj čas namenjam otrokom in imam dve prijateljici, ravno tako 
iz Irana. Spoznala sem ju na tečaju nemškega jezika. Kadar mi je 
hudo, obiščem sestro, ki živi v Sttutgartu in je ravno tako v postopku 
pridobivanja azila. Njena prošnja je bila enkrat že zavrnjena. (...) V 
Avstriji sem dokončala 8-mesečno usposabljanje za bolniško sestro 
in dobila službo v organizaciji Volkshilfe, kjer sem delala dobro leto. 
Potem sem zanosila in kasneje odšla na porodniški dopust. Trenutno 
sem še vedno na porodniškem dopustu in dobivam nadomestilo, ki 
pa žal ne zadostuje za kritje vse stroškov bivanja. Pri tem mi pomaga 
socialna služba, za kar sem jim resnično hvaležna.(...) Svoje dru-
žine nisem videla že tri leta, pot v Iran je preprosto predraga. Želim 
si ponovno videti mamo. Po drugi strani pa bi rada prihranila in 
opravila vozniški izpit, da bi otroke lahko kdaj kam odpeljala. (...) 
Z mamo ostajava v dobrih odnosih. Tudi sama je imela svoje težave 
in probleme. Kot mama jo sedaj lažje razumem. 

Zaščita

Ko sem prispela v Avstrijo, sem približno štiri mesece še nosila nag-
lavno ruto. Ko sem začela obiskovati tečaj nemškega jezika pa sem 
naglavno ruto snela. Nisem prenašala pogledov drugih ljudi. Zato 
sem se preprosto odločila, da jo neham nositi. Tudi v Iranu mi je 
naglavna ruta povzročala težave, saj si je nikdar nisem znala pravilno 
nadeti. V Avstriji sem občutila olajšanje, da mi je ni treba nositi. Če 
se ženska zna postaviti zase, ji ni treba nositi naglavne rute. Zakaj bi 
torej morala skrivati svoje lase? Vera še vedno ostaja pomemben del 
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moje osebnosti in mi nudi občutek udobja. V Iranu ženske morajo 
nositi naglavne rute, četudi jih večina tega ne želi. Ker ni treba, rute 
tudi ne nosim. A to ne pomeni, da nisem verna: prav tako se postim, 
molim in sem hvaležna za vse, kar imam. Vera pomeni hrano za mojo 
dušo in ravno zato verjamem, da je nekaj prečudovitega. 

Imetje

Ničesar iz Irana ne pogrešam, razen mame. V Iranu nisem doživela 
ali videla ničesar, nobenega jezera, morja… Ničesar, kar bi lahko 
pogrešala. V kraju, kjer smo živeli, smo imeli samo imama in poleg 
naše hiše mošejo, ki sem jo obiskala, kadar mi je bilo hudo. Mati in 
mošeja sta moja edina čustvena vez z Iranom, edino, kar pogrešam. 
Niti pomisliti nočem, da bi se vrnila v Iran. (…) V Avstriji imam potni 
list in lahko enostavno potujem brez kakršnihkoli dodatnih doku-
mentov. V Iranu bi za pot, identično razdalji med Innsbruckom in 
Salzburgom, potrebovala kup dovoljenj. Skupaj s potnim listom sem 
tukaj dobila tudi identiteto.(…) Počutim se kot doma. (…) Nekateri 
afganistanski moški se me bojijo. Skrbi jih, da bom njihovim ženam 
pripovedovala smešne zgodbe ali jim predavala o njihovih pravicah. 
(...) Sanjam o tem, da bi moji otroci študirali na univerzi in dobili 
dobro službo. No, seveda, če bi sami to želeli.
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Po neprespani noči in dveh dolgih dneh potovanja iz Ukrajine sem 
z velikim navdušenjem in veseljem končno prispela v Bari (Italija). 
Tisti trenutek, ko sem spet lahko objela mamo in videla nasmeh na 
njenem obrazu, me je preletel občutek popolne sreče. Trenutek, ki ga 
lahko pričara le ponovno snidenje mame in otroka po številnih letih, 
ki sva jih morali preživeti ločeni. Z mamo in bratom v avtu smo se 
odpeljali z avtobusne postaje in tistega večera se spominjam, kako so 

Moje 
male sanje
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moje široko odprte oči z velikim navdušenjem in nepretrgoma zrle 
skozi okno avtomobila. Nisem se mogla nagledati množice luči in 
avtomobilov, ki so hiteli mimo nas, velikih trgov, ki so nas pričakali 
ob prihodu v novo mesto. Moj bog! Počutila sem se kot v pravljici. 
Moj prvi stik z Italijo je bil naravnost čudovit. Morda se sprašujete, 
zakaj, ampak dovolite mi, da se vrnem na začetek in vam povem 
svojo zgodbo. 

Ime mi je Vita, prihajam iz mesta Lutsk v Ukrajini. Stara sem 
34 let in v Italiji živim že 13 let. Izhajam iz manjše družine, ki poleg 
mene šteje še mlajšega brata Andriya, mamo Nino in babico Katio. 
Odraščala sem v srednje velikem mestu. Mama in oče sta bila ločena 
in vsa skrb za naju z bratom je bila na maminih ramenih. Z njeno 
skromno plačo smo se težko preživljali, pogosto je zmanjkalo denarja 
tudi za najosnovnejše potrebščine. V stiski se je mama odločila, da 
nam poskuša omogočiti boljše življenje in skupaj z znanko sta se 
podali na poslovno pot. Od sorodnikov in znancev si je izposodila 
denar, a si je med vzpostavljanjem posla mamina znanka premislila 
in odstopila od skupnega projekta. Mama je tako ostala sama, z 
nedokončanim poslom, velikimi dolgovi in v precej neusmiljenem 
položaju. Obdobje, ki je sledilo, je bilo za vse nas zelo težko. Zase 
lahko rečem, da najtežje v mojem življenju. Mama samohranilka z 
majhnimi otroki in upniki, ki terjajo vračilo posojila. Dolgovi so nas 
zaznamovali in nam sledili na vsakem koraku, kjerkoli smo bili in 
karkoli smo počeli. Težko nam je bilo iti iz hiše, še težje ostajati v njej. 
Ni bilo popoldneva ali večera, da ne bi kdo potrkal na naša vrata in 
zahteval svoj denar, preklinjal našo družino ali najhuje, nas glasno 
in neusmiljeno poniževal. Tako sem svoja najstniška leta doživljala 
neprestani pritisk, na trenutke celo fizično nasilje upnikov. Življenje 
se je spremenilo v pravi pekel, zato se je mama odločila, da zapusti 
Ukrajino in poišče srečo z delom nekje drugje v Evropi. Upala je, da 
bo tako lahko poplačala upnike in nas popeljala iz položaja, v katerem 
smo se znašli. A ni šlo zlahka. Najprej je odšla na Poljsko, od tam 
naprej pa kot ilegalna priseljenka v Italijo, kjer je čez čas dobila delo 
na črno kot hišna pomočnica. 
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Za mamo se je od takrat izgubila skoraj vsaka sled in tako je kar štiri 
leta nismo videli, slišali le redko. Življenje pa je za nas, ki smo ostali 
v Ukrajini, postajalo nevzdržno, še posebej zame. Še vedno mladole-
tna, a sem že spoznala krute plati življenja. Preživljati sebe in brata 
je bilo težko že samo po sebi, ob tem pa sem se morala soočati še z 
jezo, trpinčenjem in poniževanjem upnikov in drugih ljudi v svoji 
okolici. V krutih okoliščinah so v meni ugašale vse sanje o prihodnosti, 
druge za drugimi; tudi moje največje sanje, da bi postala izšolana 
medicinska sestra, so iz dneva v dan bolj bledele. 

Ko sem bila stara 20 let, je mami končno uspelo zakonsko 
urediti svoj status v Italiji in po dolgem času nas je lahko obiskala. 
Bila je odločena, da s seboj v Italijo odpelje tudi naju z bratom. A 
težavam ni bilo konca in spet smo naleteli na oviro, tokrat zaradi 
moje starosti, saj sem bila v tistem trenutku že polnoletna. Tako je 
z mamo v Italijo odpotoval le moj brat, ki je bil takrat star 15 let in 
je mama zanj lahko uredila dokumente o združitvi. Zame je morala 
najti drug način. S pomočjo ljudi, pri katerih je bila zaposlena, je 
uspela zame dobiti izmišljeno pogodbo o zaposlitvi kot gospodinjska 
čistilka in po številnih ovirah in preprekah sem končno prispela v 
Italijo. A težav še zdaleč ni bilo konec. 

Predstavljala sem si, da me bodo možnosti in priložnosti v 
bogatejši in bolj razviti državi pričakale same od sebe in bom lahko 
celo izbirala. Moralo je preteči kar nekaj časa, preden sem spoznala, 
da bom morala začeti iz nič, spet od začetka. Počutila sem se kot 
majhen otrok, ki se uči prvih besed, spoznava osnove jezika, se uči 
gibanja in usvaja prve korake v življenju. Ponovno sem se vpisala v 
šolo, kar je bilo zame izredno težko in zapleteno. Namreč nisem bila 
več otrok, ampak odrasla oseba, zaznamovana s težkim otroštvom in 
še težjimi življenjskimi izkušnjami. Samozaupanje je počasi kopnelo, 
dokončno pa so ga izbrisale neprestane ovire, s katerimi sem se 
soočala v izredno tekmovalnem okolju – tuj jezik, nestrpnost ljudi, 
stereotipi in predsodki, ki so me zaznamovali na vsakem koraku. 
Na svojo veliko srečo sem takrat spoznala dobre ljudi, ki so pokazali 
razumevanje za moj položaj in mi pomagali, da sem naredila korak 
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naprej in ponovno našla izgubljeno samozavest ter voljo, da se soočim 
s svojimi izzivi pogumno in s trdnim delom.

Danes, 13 let kasneje in po številnih premaganih ovirah lahko 
rečem, da imam službo oziroma delo, ki mi je pri srcu. Delo kul-
turnega mediatorja mi je zelo všeč, predvsem pa mi je samo delo 
pomagalo, da sem tudi sama lažje razumela, sprejela in premagala 
ovire, ki ti jih nastavi življenje v novi državi. Zdaj imam priložnost, da 
pomagam tudi drugim ljudem, ki so se znašli v podobnem položaju. 
Ravno zato sem se odločila, da podelim svojo zgodbo in izkušnje – da 
bi lažje razumeli druge ljudi, še posebej ženske, ki so iz takšnih ali 
drugačnih razlogov primorane zapustiti svoje države in si življenje 
urediti drugje, kjer pa pogosto ne najdejo prostora, da bi bile slišane. 
Upala bi si trditi, da moja zgodba predstavlja tudi njihove glasove 
in besede.  

Trenutno ob delu študiram na univerzi, kar se mi je v Ukrajini 
zdelo nemogoče. Hkrati sem predsednica organizacije, ki zastopa in 
združuje študente (in ostale ljudi), ki niso bili rojeni v Italiji, a zdaj 
živijo tukaj. V organizaciji smo dejavni na področju sociale, kulture 
in izobraževanja in izvajamo številne aktivnosti. Ponovno z veseljem 
zrem v prihodnost, zase in za ljudi, ki me obkrožajo in se pogosto 
s hvaležnostjo spominjam dneva, ko sem prispela v Italijo. V meni 
pa so se ponovno prebudile pozabljene sanje, ponovno imam cilje, 
ki bi jih rada dosegla ... Čaka me še veliko dela ...



Njene zgodbe

20

Dom je tam,  
kjer je družina
»Pred tisočletji se je človeštvo dokopalo do vere v enega Boga: 
do monoteizma – kje pa ostaja zavest o enem človeštvu, zavest, 
ki bi jo rad poimenoval monantropizem?«

Viktor E. Frankl
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Miroslav Antić: Plavi čuperak 

***
Čuperak kose obično nose

neko na oku,
neko do nosa,

ali ima jedan čuperak plavi
zamislite gde?
U mojoj glavi.

Kako u glavi da bude kosa?
Lepo.

U glavi.
To nije moj čuperak plavi,

već jedne Sanje iz šestog »a«.
Pa šta?

Videćeš šta – kad jednog dana 
čuperak nečije kose tuđe 
malo u tvoju glavu uđe, 

pa se umudriš, 
udrveniš, 

pa malo – malo… pa pocrveniš, 
pa grickaš nokte 

i kriješ lice 
pa šalješ tajne ceduljice, 

pa nešto kunjaš, 
pa se mučiš, 

pa učiš – a sve koješta učiš. 
Izmešaš rotkve i romboide. 

Izmešaš note i piramide. 
Izmešaš leptire i gradove. 
I sportove i ručne radove. 

I tropsko bilje. 
I stare Grke. 

I lepo ne znaš šta ćeš od muke. 
Sad vidiš šta je čuperak plavi 

kad ti se danima mota po glavi, 
pa od dečaka - pravog junaka 

napravi tunjavka i nespretnjaka. 

***



Njene zgodbe

22

Njeno ime je Emina. Rojena je v Bosni in Hercegovini, v vasi Gra-
čanica. Večino svojega otroštva je preživela v Sloveniji, kjer je tudi 
odrasla. Stara je 31 let in skupaj z možem že šesto leto živita v Celovcu 
v Avstriji. Pred enim letom se jima je pridružila njuna največja radost 

– hči. Nekoč je bila begunka in (ekonomska) migrantka. Danes je tujka 
povsod, kamor pride in je doma povsod tam, kjer je njena družina.

Njena zgodba se začne že v zgodnjem otroštvu. Ko je komajda 
stopila na svojo življenjsko pot, je morala na pot tudi dobesedno. Ta 
je postala njena zvesta spremljevalka, nekakšna stalnica v njenem 
življenju.

Začelo se je z vojno v Bosni in Hercegovini, ki je izbruhnila na 
pomlad leta 1992. V samo nekaj mesecih je iz območja bih zbežalo na 
milijone beguncev. Zatočišče so si poiskali v državah Zahodne Evrope, 
veliko pa jih je prišlo in ostalo v Sloveniji. Iz domačega okolja so bili 
zaradi nastajajočega vojnega žarišča v njihovi domovini dobesedno 
iztrgani. Njen oče je takrat delal v Sloveniji in ko je nastopila vojna, 
je prišel ponjo in njeno mamo.

»Tisto noč smo odšli na pot …«

»Stara sem bila štiri leta in pol … nisem prepričana, ali je to res moj 
spomin ali so te podobe nastale kot odsev pripovedi drugih. Dolo-
čene slike so tako žive, da verjamem, da so spomin na dogodke, ki 
so se resnično zgodili in se jih spominjam sama. Spomnim se, da 
smo imeli na kavču vedno odejo in kanister vode. Spraševala sem 
mamo, zakaj imamo to. In odgovorila je, da za vsak primer, če bo 
treba nemudoma na pot. Da je vse pripravljeno. Nisem razumela, 
na kakšno pot, zakaj in čemu. Spomnim se neke noči. Oblečeno sem 
imela pižamo – kot običajno – in mama me je nenadoma preoblekla. 
Tisto noč smo odšli na pot. Spominjam se, da smo odšli s kamionom. 
Da smo sedli zadaj, v prikolico. Najbolj hudo mi je bilo, ko sem se 
poslavljala od dedka in babice. Tudi onadva sta jokala. Nista vedela, 
ali se bomo še kdaj videli ali ne. Takrat nisem razumela, zakaj jočeta, 
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a vem, da mi je bilo pri srcu hudo. Spominjam se, da so bili na kami-
onu še drugi ljudje. Spomnim se neke ženske … ne vem, ali je bila to 
naša soseda, morda prijateljica od mame … tudi ona je šla z nami. 
Med potjo sem legla v naročje staršev in zaspala …«

 
Prva postaja: Slovenija (Ljubljana)

Prispeli so v Slovenijo, v Ljubljano. Nastanili so se v zasebni 
večstanovanjski hiši, ki jo je lastnik namenil za bivanje izključno 
beguncem. Tu so živeli tri leta. Razmere so bile zelo skromne, saj 
je imela vsaka družina na voljo le eno sobo. Kopalnico, kuhinjo in 
ostale prostore so si delili. Vendar to stanovalcev ni odvrnilo od tega, 
da bi (se) držali skupaj in drug drugega obiskovali.

»Spominjam se tudi starejšega para. Gospod in gospa sta bila 
stara okrog šestdeset let in doživljala sem ju kot nadomestno babico 
in dedka. Vem, da smo ju z očetom in mamo pogosto obiskali in da 
smo pili iz jogurtovih lončkov, saj nismo imeli kozarcev. Vsi smo 
namreč prišli z eno torbo, kovčkom… Vzel si, pobral, kar si takrat, 
ko si moral na pot, imel pri roki. Tisto, kar je bilo najbolj nujno.« 

Oče ni zaslužil veliko. Edini je preživljal družino, poleg tega so 
vsak mesec pošiljali pakete in skromno denarno pomoč sorodnikom, 
ki so ostali v domovini. »Spominjam se, da niso imeli mleka in da 
smo jim pošiljali mleko v prahu … pa kavo, zobno pasto in ostale 
nujne življenjske potrebščine. Paketom smo navadno priložili tudi 
pisma. Telefoni so bili redki. Ni ga imela vsaka družina. V vasi, iz 
katere prihajam, je imelo le nekaj družin telefon. Preko pisem smo 
se skušali dogovoriti za telefonski klic, da bi se vsaj malo slišali, a 
klici so bili dragi, zveza pogosto slaba. Tako smo največ komunicirali 
preko pisem. Tudi sama sem se že (na)učila pisati, saj sem v tem 
obdobju začela obiskovati prvi razred za begunske otroke iz bih. 
Pisma sem pisala teti ter babici in dedku.«

Kljub življenjskim okoliščinam in bivanjskim razmeram so 
njeni spomini na zgodnje otroštvo obarvani s toplino, občutkom 
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varnosti in iskrivostjo. Otroško radoživostjo. »Ne spomnim se, da 
bi mi kaj manjkalo. V naši hiši je bilo še nekaj otrok in pogosto smo 
se igrali. Seveda v drugačnih razmerah kot danes. Skromnih. Ni 
bilo računalnikov, telefonov in veliko igrač, a smo se znašli. Spomi-
njam se tudi igre, ki sem si jo izmislila in se jo igrala sama. Vsako 
jutro sem odhajala v službo in si predstavljala, da imam parfum, s 
katerim sem se vedno odišavila pred odhodom v službo. V bližini 
je bil kamnolom, morda gradbišče … spominjam se belih, bleščečih 
kamenčkov, s katerimi sem se zatopljeno igrala ure in ure. Tam je 
bilo moje delovno mesto in do tja je bilo kar nekaj hoje.« 

Tudi njen oče je delal na gradbišču. Njegova plača je bila skro-
mna. Zaradi finančne situacije sta se leta 1995 njena starša odločila 
za selitev iz Ljubljane v Nemčijo. 

 

Naslednja postaja: Nemčija

Prihod v novo okolje tokrat ni bil enostaven. »Večja ko sem bila, bolj 
sem se zavedala položaja naše družine, drugače sem občutila raz-
mere, v katerih smo živeli in prihod v novo okolje je bil zaznamovan z 
žalostjo in otožnostjo. Negotovostjo. Nihče v družini ni znal nemško. 
Niti besedice.« 

Njeni spomini so bistri in sežejo daleč nazaj. Ko so prišli v 
Nemčijo, so prvih nekaj dni prebili v hotelu. Treba je bilo urediti 
dokumente in najti stanovanje. Si urediti življenje. Hotel, v katerem 
so bili nastanjeni, je bil zelo preprost. Poln ljudi z družbenega dna. 
»Vsi trije smo bili v eni sobici. Bilo mi je zelo hudo. Nikogar nismo 
poznali. Spominjam se, da sem cele dneve prejokala … pogrešala 
sem ljudi, ki sem jih spoznala in vzljubila v Sloveniji. Navezala sem 
se nanje.« Bilo ji je tudi dolgčas. Oče in mama se nista ukvarjala z 
njo kot po navadi, saj sta imela druge skrbi. Igrač ni imela. »Spomi-
njam se, da sem pogosto stala ob oknu v sobici hotela in tam jokala. 
Izmislila sem si igro. Pred hotelom je bila cesta. Štela sem avtomo-
bile … beležila njihove barve … tako nekako.« Največje veselje pa ji je 
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predstavljal očetov tranzistor. Na eni izmed radijskih postaj so ob 
določenih dnevih in urah sprejemali klice ljudi iz Bosne in njihove 
pozdrave rojakom po svetu. »Ne spomnim se natančno … morda so 
v oddaji komentirali tudi takratne vojne in politične razmere …, a 
zelo dobro se spominjam, kako smo vsi trije skupaj ležali na postelji 
in nestrpno pričakovali oddajo. Veselili smo se, da bomo slišali nekaj, 
kar razumemo. Kar je povezano z nami. Kar je del nas. Oddaja je bila 
na sporedu pozno zvečer … spomnim se, da smo jo poslušali pred 
spanjem in to je bil zame vrhunec dneva.«

Potožila je, da je bilo na začetku težko, saj starša nista govorila 
nemško. A kot otrok se je hitro (na)učila jezika in je zato prav ona 
večkrat pomagala pri komunikaciji. Ponovno je bila vpisana v prvi 
razred, vendar je v treh mesecih tako napredovala v znanju nemščine, 
da so jo redno vpisali v drugi razred. Ko je vstopila v četrti razred, 
je njen oče izgubil službo. Oba starša sta bila brezposelna, mama 
noseča, Emina šoloobvezna. Oče in mama sta se odločila za selitev 
nazaj v Slovenijo, saj je imel oče v podjetju, v katerem je delal pred 
selitvijo, dokaj stabilno službo, kljub skromni plači. Tako so se po 
treh letih, leta 1998, zopet selili nazaj, tokrat v industrijsko in rudar-
sko mesto Trbovlje zaradi ugodnejših cen stanovanj. V Trbovljah je 
Emina vstopila v peti razred.

Vrnitev v Slovenijo: Spomini na otroštvo  
in odraščanje v »črni dolini«

Prav takrat, ko se je privadila in ji je bilo v Nemčiji najlepše, je morala 
znova na pot. Ko je že obvladala jezik. Ko je začela svoj prosti čas 
preživljati s prijateljicami. Ko so začele zahajati v kino in so v nji-
hova življenja vstopale prve simpatije. Spet je morala vse zapustiti 
za seboj …

Pravi, da ji je bilo takrat najtežje. Selitev je – kot vedno – pri-
nesla neznano. Znova se je znašla v novem in drugačnem okolju. 
Spet se je morala (na)učiti jezika. Ponovno je bilo treba v drugo šolo 
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in spoznati nove sošolce. Srečati nove prijatelje. To se je dogajalo na 
prehodu v najstniška leta, ko smo bolj občutljivi in drugače dojemljivi, 
ranljivi. Po drugi strani najstniki niso več tako odprti kot majhni 
otroci. Družijo se po skupinah. »Težje te sprejmejo medse in težje 
spoznaš nove prijatelje,« je poudarila Emina.

»Spominjam se, da so se mi vrstniki pogosto posmehovali 
in me zmerjali z Bosanko, čefurko. Zanimivo je, kako večino svojega 
zgodnjega otroštva nekako pozabiš ali nekam potisneš, a po drugi 
strani se določene slike in besede dobesedno zarežejo v tvoj spomin. 
Spominjam se, ko smo v 5. razredu pisali spis, v katerem sem zapi-
sala, da me je obiskala tetka namesto teta. V mojem jeziku je namreč 
pravilno tetka. Vsi v razredu so se mi smejali. Od takrat naprej me je 
bilo najbolj strah – in še danes me je –, da bi kaj narobe rekla. Bilo 
mi je zelo hudo. Spominjam se, da sem doma dolgo časa vsako jutro 
pred odhodom v šolo jokala. Tudi v šoli sem skoraj vsak dan jokala 
na stranišču, preden sem šla v razred.«

Mučno ji je bilo tudi zaradi same podobe mesta. V Nemčiji so 
živeli v kraju, ki je bil obdan s prečudovito naravo, vinogradi. Trbovlje 
pa so (nekoč) industrijsko mesto in za povrh so se preselili v staro, 
(nekdanjo) rudarsko kolonijo. »Naše prvo stanovanje je bilo v razsulu 
in premajhno. Takrat sem že imela bratca in kot štiričlanska družina 
smo živeli v stanovanju, velikem komaj 20 kvadratnih metrov. Seveda 
nisem imela svoje sobe. Celo banjo smo imeli v kuhinji, ker drugje 
ni bilo prostora in primernega priključka za vodo.«

Kljub skromnim bivanjskim razmeram njihovi življenjski stro-
ški niso bili majhni. Dolgo je delal samo oče in poleg vsega so morali 
vsake tri mesece plačevati stroške za podaljševanje vizuma. Pogoj 
za pridobitev oz. podaljšanje vizuma pa je bil ta, da je oče dovolj 
zaslužil. V nasprotnem primeru bi se morali vrniti nazaj v Bosno. 

Prebežniki v Sloveniji so lahko šele kasneje, s spremembo 
njihovega statusa iz statusa začasnega zatočišča oz. prebivališča 
v urejen status stalnega prebivališča pod določenimi pogoji (zna-
nje slovenskega jezika, urejena stalna zaposlitev in odpoved drža-
vljanstvu Bosne in Hercegovine itd.) zaprosili tudi za državljanstvo. 
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»Državljanstvo smo dobili šele, ko sem bila že v gimnaziji. Mislim, 
da sem bila stara 16 let. Najprej je državljanstvo prejel oče na podlagi 
večletnega neprekinjenega dela in bivanja v Sloveniji. Pogoj je bila 
tudi redna zaposlitev in opravljen izpit iz slovenskega jezika. Spom-
nim se, da sem očetu veliko pomagala pri učenju, ko se je pripravljal 
na preverjanje znanja.« Ko je oče dobil državljanstvo, so na tej osnovi 
lahko zanj zaprosili tudi ostali člani družine. 

»Kakšno leto je bilo zelo hudo, potem smo spoznali nove ljudi, 
znance, sosede. Naše sorojake po večini. Tudi sama sem spoznala 
prijateljice v šoli in se hitro učila jezika.«

Za nekaj trenutkov je obmolknila, medtem ko je v mislih listala 
po knjigi spominov na izkušnjo njenega otroštva in odraščanja. »… 
Vojna in opisane razmere te spremenijo. Kot otrok čutiš, zaznavaš, 
da ni vse v redu, da je hudo, da je resno, čeprav si tega ne znaš raz-
lagati. Takšne okoliščine te po drugi strani privedejo do tega, da 
okolica, vrstniki oz. kako te vidijo drugi, ni najbolj pomembno. Tu so 
pomembnejše stvari. Gre za preživetje in pomembno je, da se počutiš 
varnega v krogu svojih najbližjih. Vprašanja, ki se porajajo, so: Kaj 
bo jutri? Kako je s tistimi, ki so ostali v domovini? Kaj bo prinesla 
prihodnost? Ni časa in prostora, da bi se pretirano ukvarjal sam s 
sabo. Vsaj ne v klasičnem pomenu besede. Bodo dokumenti ali ne? 
Kako bomo finančno prišli skozi naslednji mesec? Ali bomo dobili 
vizum? Bo oče dovolj zaslužil? To so bila temeljna eksistencialna 
vprašanja. Vprašanja (socialne) varnosti. Ko sem bila malce starejša, 
stara okrog 10 let, sem razumela vse in pogosto sem poslušala, ko sta 
se starša pogovarjala. Našo življenjsko situacijo in njune skrbi sem 
poznala do podrobnosti. Dejansko sem bila že kot otrok vključena 
v iskanje rešitev za našo družino. Kot otrok sem se najhitreje (na)
učila jezika … pogosto sem pisala prošnje za delovna mesta za starše, 
pomagala iskati večje stanovanje, izpolnjevala obrazce za pridobitev 
državljanstva itd. Karkoli je bilo treba urejati, sem bila zraven. V tem 
smislu sem morala odrasti zelo zgodaj.«

A po drugi strani so bili najpomembnejši sopotniki na njeni 
poti prav njeni starši. »Vse, kar se je dogajalo v zvezi z vojno in tudi 
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v zvezi s selitvami iz ekonomskih razlogov, smo premagovali skupaj. 
Tudi prijateljice, ki sem jih spoznala v Sloveniji, v Trbovljah, so bile 
moja pomembna opora. Srečo sem imela, da so, kakršne so. Da so 
me sprejele. Poslušale. Razumele. To mi je bilo vselej v veliko tolažbo. 
Uteho. Še vedno smo prijateljice.«

Kot najstnica je veliko sanjala, premišljevala in se spraševala o 
svoji prihodnosti. Prihodnost je videla zlasti v izobraževanju. Slednje 
je zanjo predstavljalo pot v boljše življenje. Ključ do dobre zaposlitve. 
Socialno stabilnost. Neodvisnost. Samostojnost. »Vizum za obetavno 
prihodnost. Prihodnost, ki bo drugačna od življenja mojih star-
šev.« Kot učenka in študentka je bila vedno med najboljšimi. Zlata 
maturantka. Tudi na državnih tekmovanjih je dosegala najboljše 
rezultate. »Učni uspeh je zame pomenil tudi samopotrditev. Z njim 
sem skušala pridobiti upoštevanje in spoštovanje s strani sošolcev 
in vrstnikov. Pohvalo in odobravanje učiteljev in okolice. Verjela sem, 
da me bodo ljudje lažje sprejeli, če bom uspešna. Da bodo v meni 
videli potencial. Nadarjenost. Obetavno prihodnost. Ne le begunko, 
priseljenko. Neumno, stereotipno južnjakinjo ali čefurko.«

Emina je študij zaključila v Ljubljani kot diplomantka med-
narodnih odnosov in magistra strateškega tržnega komuniciranja. 
Kot absolventka je dobila delo na področju marketinga v Trbovljah, 
kjer se je kasneje tudi redno zaposlila. Kljub redni službi si je želela 
spremembe, predvsem zaradi odnosa nadrejenih in okolja, v kate-
rem je živela. Ni ji zadostovalo, saj ji je z vidika kakovosti življe-
nja ponujalo premalo. V tem času je spoznala tudi svojega moža, s 
katerim je prišla v stik prav zaradi podobnih življenjskih izkušenj. 
Nikoli nista nehala sanjati. In ker sanje ne poznajo meja, so ju tudi 
tokrat vodile čez prag državne meje. Zaradi stabilnih gospodar-
skih razmer, boljših zaposlitvenih možnosti ter ugodne socialne 
politike sta se odločila za Avstrijo. Z zajetno prtljago življenjskih 
izkušenj sta se pozno jeseni 2013 selila v Celovec, da bi ostala blizu 
svojih najdražjih. Selila kot že mnogokrat, a prvič skupaj. Tu sta 
si ustvarila dom – družino. 
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Biti tujka: »Ko enkrat zapustiš domovino,  
si (za) vedno in povsod tujec«

Selitev v drugo državo pomeni biti prišlek. Tujec. Kakšna je v tej 
luči Eminina osebna izkušnja sprejetosti? In nenazadnje: Kaj je njej 
osebno najbolj tuje? In kje je njen dom?

»Menim, da ima ta zgodba dve plati. Ko si otrok, je lažje. Za 
otroka si otrok. In to je dovolj. Tudi če ne znaš jezika, komuniciraš 
in se spoznavaš, družiš preko igre. Igra je dovolj. Na nek način vse. 
Otroci so že po definiciji bolj odprti kot odrasli.« 

V Celovcu, v Avstriji, kjer živi zdaj, se še najbolj počuti kot tujka. 
»Tu se največ ukvarjam prav s svojo identiteto. Ne vem … mogoče 
je prišlo vse za menoj. Mislim pa, da ogromno vlogo pri tem igra 
dejstvo, da živim v okolju, ki je nazadnjaško, nestrpno in zaprto do 
tujcev, priseljencev. Okolje je izredno nestrpno do beguncev. Iz Sirije 
še posebej. Do vseh t.i. južnjakov. Tudi do koroških Slovencev. Mnogi 
prebivalci so zaradi bližnje meje s Slovenijo celo bolj nestrpni do 
Slovencev kot do (drugih) južnjakov.« Prepričana je, da imajo pri tem 
ključno vlogo trenutne družbenopolitične razmere v svetu in Evropi, 
porast migracij ter aktualna migracijska politika (vzpon radikalne 
desnice in (desnega) populizma) kot odziv nanje. Pri predstavitvi 
družbene (ne)realnosti pa imajo najpomembnejšo vlogo mediji, ki 
tovrstne teme postavljajo v središče pozornosti in dogajanja, o njih 
pa poročajo zelo pristransko in stereotipno. »Mediji dnevno poro-
čajo o tujcih, beguncih, migrantih. Pri tem poudarjajo samo slabe 
stvari. Kot da so vsi begunci in migranti utelešeno zlo – posiljevalci, 
verski skrajneži, brezdelneži. Čutim ta pritisk … tudi če se govori in 
poroča o drugih tujcih, npr. beguncih iz Sirije, to pogosto občutim, 
kot da govorijo o meni. Najbrž se čutim kot del njih. To me je začelo 
obremenjevati do te mere, da sem povsem prenehala spremljati 
radijske in televizijske novice ter poročila. Opažam, da ljudje nimajo 
distance. Še vedno vzamejo vse, kar vidijo na televiziji ali preberejo 
v časopisu, za sveto. Za živo resnico.«  
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Občutek ima, da jo kot tujko oz. priseljenko povsod obravnavajo 
drugače. »Manj so prijazni s tabo. Manj se potrudijo. Pa naj bo to 
pri zdravniku, ko iščeš stanovanje ali pa v raznoraznih institucijah, 
kjer urejaš birokratske zadeve. Pogosto se znajdeš kot zadnji v vrsti. 
Tudi na zavodu za zaposlovanje te obravnavajo kot nekoga, ki je tu 
zgolj začasno, v stilu: »Saj mogoče boste pa tudi v Sloveniji dobili 
službo.« Ko sem zapustila svoje delovno mesto tukaj, me je veliko 
Avstrijcev vprašalo: »A zdaj greš pa nazaj v Slovenijo?« Pogosto se 
dogaja tudi to, da te imajo za finančno manj zmogljivega in celo za 
neumnega. To sem večkrat doživela. Čeprav obvladam nemščino, 
ljudje velikokrat govorijo z mano kot z majhnim otrokom. Zelo počasi 
in nazorno, z rokami. To me zelo prizadene in jezi.« 

Kot prišlek, imigrant, priseljenec se moraš skozi celo življenje 
na vsakem področju bolj dokazovati kot drugi. Bolj moraš biti izo-
bražen, bolj delaven v službi in bolj prijazen, da boš enkrat le sprejet, 
poudarja Emina. »Naveličana sem tega, da se ti že celo življenje 
prilagajaš in se učiš, trudiš, sprejemaš novo in drugačno okolje … 
celo življenje se vedno znova trudiš, da bi se privadil in vključil, a te 
navsezadnje okolica vselej dojema kot … ne vem, ne najdem prave 
besede … kot nekoga, ki je nekaj zagrešil. Kot da se moraš vedno za 
nekaj zagovarjati. Kot bi storil nekaj narobe, a nisi.« Velika krivica se 
ji zdi tudi to, da se t.i. tujci nimajo pravice pritoževati nad ničimer. 
»Sprejeti moraš vse, kar ti je ponujeno in biti hvaležen za to. In ne 
glede na vse, kar dosežeš, na koncu nate še vedno gledajo zviška. 
Nazoren primer je poslovni svet, kjer sem bila tudi sama zaposlena 
in sicer na enem izmed vodilnih položajev. Na tem področju se moraš 
kot ženska že tako ali tako bolj boriti in dokazovati, a kot priseljenka, 
tujka, neprimerljivo bolj. To zahteva ogromno voljo in življenjsko 
energijo. Včasih si naveličan tega in želiš biti kot drugi, del večine. 
Čeprav ne zanikam svoje identitete in v resnici ne želim biti kdo 
drug, a po drugi strani ne želiš več izstopati.« 

In ob vsem tem je jezna tudi nase. Kljub temu da je ponosna 
nase, na svoje dosežke v življenju in izkušnje, se še vedno znajde v 
situaciji, ko se v družbi domačinov počuti majhno in nebogljeno. 
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»Zaradi tega sem jezna nase. In ne na druge. Še vedno se pogosto 
obnašam kot majhen, nebogljen otrok, ki ga je strah in sram, da 
bo rekel kaj narobe. Da bo izgovoril besedo z drugačnim naglasom. 
Večkrat bi se morala spomniti na to, kar sem prestala v življenju in 
biti bolj ponosna nase. Ne bi se smela tako skrivati. To si večkrat 
očitam. Čeprav se racionalno povsem zavedam, da nisem nič manj 
kot drugi, da drugačen ne pomeni biti manjvreden in da ni razloga 
za sram, želim samo, da ne bi izstopala. Velikokrat želim biti povsem 
neopazna. Nevidna. Kot da bi ponotranjila ta vzorec, to težnjo, da bi 
se morali mi tujci, prišleki počutiti kot nekaj manj. To bi rada presegla. 
Premagala. Rada bi bila bolj suverena. Glasna. … Seveda pa niso vsi 
Avstrijci zaprti in konservativni. Posploševati tudi ne smem.«

Ko enkrat zapustiš svojo domovino, si (za) vedno in povsod 
tujec, poudarja Emina. »Kamorkoli prideš. Tudi, če se vrneš nazaj 
v svojo rodno deželo. Tudi tam boš za ljudi neke vrste tujec. Ker ne 
živiš tam. Ker nisi tam odraščal. Si nekdo, ki ne pozna in ni izkusil 
realnih razmer tamkajšnjih ljudi, ker si si ustvaril t.i. boljše življenje 
v tujini. Na Zahodu. Najbolj zanimivo je, ko se npr. peljemo iz Bosne 
nazaj domov v Avstrijo. Peljemo se iz Bosne … skozi Hrvaško … in 
Slovenijo. Nazaj v Avstrijo. In kje se jaz počutim najbolj domače? 
Še najbolj se počutim doma v Sloveniji. Tam sem odraščala, hodila 
v šolo. Tam sem doštudirala. V Sloveniji sem preživela največ časa 
svojega življenja. Tam imam svoje prijateljice. In se počutim sprejeto. 
Vendar sem navsezadnje tudi v Sloveniji tujka.«

Dom zanjo ni vezan na državo oz. t.i. domovino, niti na kateri-
koli drug prostor ali štiri stene. »Dom je tam, kjer je družina. Veliko 
sem se selila, a sem vsako stanovanje hitro sprejela kot dom, saj 
sem bila tam z očetom in mamo. Kasneje tudi z mlajšim bratom. 
Danes z možem in hčerko. Dom gradijo čustvene vezi in medosebni 
odnosi. Dom je tam, kjer se počutiš varnega. Kjer si brezpogojno 
sprejet. Kamor se lahko vedno zatečeš. Kjerkoli bom, bom na nek 
način tujka. A moj svet gradijo odnosi. Toplina pristnih medosebnih 
odnosov. Družina. Prijatelji. Znanci, ki sem jih spoznala tu v Avstriji 
in so (bili) v podobni življenjski situaciji kot jaz. Podobne življenjske 
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izkušnje zbližujejo in povezujejo ljudi. To je tisto, kar ti daje občutek 
pripadnosti.« 

In kaj je najbolj tuje njej sami? »Najbolj tuje mi je, da ljudje 
presojajo druge, ne da bi jih (s)poznali. Ne da bi jih želeli spoznati. 
Najbolj mi je tuje prav to. Da človek ne da priložnosti sočloveku. Vsi 
smo, ne glede na svoje poreklo, nacionalnost, versko pripadnost itd., 
najprej ljudje. Nenazadnje je vsaka skupnost, vsaka kultura – pa 
naj je videti še tako poenotena in homogena – pestra, raznolika. 
Ljudje smo takšni in drugačni. Ne glede na to, kje živimo in od kod 
prihajamo. Meje so najprej v nas samih. V srcih ljudi.« 

»Nihče ne zapusti svojega doma, razen če je njegov dom  
gobec morskega psa« (Warsan Shire)

Najin pogovor se je ob tej temi razplamtel, zato sem jo na 
koncu povprašala, kako bi kot mlada in izobražena oseba komenti-
rala trenutne družbenopolitične razmere in migracijsko politiko v 
Evropi. Kaj želi sporočiti svetu (evropskim institucijam, odločeval-
cem, šolam, ljudem)? In nenazadnje: Kaj sporoča ženskam, ki imajo 
podobno izkušnjo kot ona? 

»Rada bi sporočila ljudem, da begunci niso turisti. Tiste, ki 
nimajo nikakršnega sočutja in posluha zanje sprašujem, ali bi oni 
sami brez tehtnega razloga zapustili svoje domove. Ali bi zapustili za 
seboj vse, kar so kadarkoli imeli? Vse, kar so bili? Ali bi šli praznih rok, 
prestrašeni in negotovi v neznan svet? Jezna sem. Odkrito priznam, 
da sem jezna in žalostna, da je tako. Ne vedo, kaj je vojna … ljudje ne 
vedo, kaj je vojna. Tudi begunci in migranti, ki so morali zapustiti 
svoje domove zaradi sile razmer, so imeli nekoč svoj dom, družino, 
delo, tak ali drugačen socialni status in mnogi med njimi so zelo 
izobraženi. Nekoč so živeli neko svoje življenje, kot vsi, dokler se 
njihov svet ni sesul v prah. Ljudje ne poznajo tega boja za življenje, 
obupa, tega strahu, ko ne veš, ali boš jutri še živ ali ne. Ali bodo ostali 
živi tvoji najbližji. Ti ljudje živijo s travmami. Moti me (migracijska) 
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politika in poročanje medijev. V fokusu so begunci in migranti kot 
utelešeno zlo. Kot da niso ljudje. Kot da vseh nas ne greje isto sonce. 
Kot da nimamo skupnih težav in izzivov. Tu so podnebne spremembe. 
Lakota. Vojne. Jezi me tudi to, da mnogi še vedno nasedejo vsem 
lažnim informacijam in stereotipnim predstavam. Da ne mislijo. 
Da ne dajo priložnosti sočloveku in da ga ne želijo spoznati sami. 
Po svoji poti.« 

Ženske begunke in migrantke pa nagovarja in jim sporoča, 
naj nikoli ne obupajo. »Naj ne odnehajo. Treba je ostati optimist in 
se boriti. Biti zazrt v boljši jutri. V prihodnost. Še vedno verjamem, 
da je trud enkrat poplačan. Da človek dobi, kar si zasluži. Nikoli 
ne veš, koliko korakov je še pred tabo, a ne smeš se predati. Kadar 
je najhuje, si recite: »Puško v koruzo lahko vržem tudi jutri!« Svet 
je velik in prostran … treba je iti naprej. Na svetu so še dobri ljudje. 
Nekdo ti preprosto mora izreči dobrodošlico. A treba je biti vztrajen. 
Ne ustavite se. Borite se. Pojdite naprej.«
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I have decided to follow Jesus

***

I have decided to follow Jesus;
I have decided to follow Jesus;
I have decided to follow Jesus;

No turning back, no turning back. Though I may wonder,  
I still will follow;

Though I may wonder, I still will follow;
Though I may wonder, I still will follow;

No turning back, no turning back. The world behind me,  
the cross before me;

The world behind me, the cross before me;
The world behind me, the cross before me;

No turning back, no turning back. Though none go with me,  
still I will follow;

Though none…

***

Nasmeh  
in zgodba  
za njim

Njene zgodbe
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Genalyn sem spoznala na njenem domu, na čudovito sobotno junijsko 
jutro leta 2019, v udobju njenega vrta v Halesu, Buzau, v Romuniji. 
Slučajno je bil ravno tisti dan njen rojstni dan in dopolnila je 24 let. 
Ko sem jo spoznala, se mi je zdela rahlo sramežljiva, sama pa sem 
bila ravno tako zadržana, saj nisem mogla predvideti, kako se bo 
najino srečanje odvilo. Zdaj se srečanja spominjam s toplino v srcu. 
Prisluhniti njeni zgodbi in se pogovarjati z njo mi je bilo preprosto 
v užitek. Skupaj sva se veliko nasmejali in najine misli so se večkrat 
spontano zlile v eno. 

Genalyn Flores Petre prihaja iz mesta Inopacan, ki se nahaja 
na filipinskem otoku Leyte. Njena zgodba je zgodba dekleta, ki je v 
zgodnji mladosti premoglo dovolj poguma, da je zaupalo svojemu 
srcu in Bogu ter sprejelo odločitve, ki so za vedno zaznamovale njeno 
življenjsko pot. Že ob samem začetku me je prevzela odkritost, s 
katero se je izražala in odprtost, s katero me je, popolno tujko, spre-
jela. Takoj sem začutila, da si moram vzeti dovolj časa in resnično 
prisluhniti vsemu, kar želi deliti z menoj. Medtem ko se je njena 
zgodba razvijala, sem v njenih očeh in telesni govorici prepoznala 
njeno brezmejno zaupanje v srce in Boga. Verjame, da je tako mogoče 
doseči vse. Že v zgodnji mladosti si je izborila srečo in se odločila, 
da zapusti varno zavetje svoje družine in domovine ter sledi svoji 
ljubezni na drug konec sveta, v Romunijo.

Njena zgodba je zgodba o večkulturnosti. Skozi zgodbo nam 
Genalyn slikovito prikaže, kaj pomeni zamenjati udobje domačega 
okolja za popolnoma novo okolje in vse, kar spada zraven: kulturo, 
lokalne navade, hrano, jezik, komunikacijo, prijatelje, družino in 
ljubezen. Kajti le preko refleksije in podoživljanja spominov lahko 
prepoznamo moč, ki jo ljudje premoremo, da sprejmemo odločitve, ki 
spremenijo našo življenjsko pot. Genalyn ni pri tem nobena izjema in 
ko premišljujem o njej in tem, kako mlada je, mislim, da je resnično 
lahko navdih marsikomu izmed nas, še posebej kadar govorimo o 
poštenosti, resnicoljubnosti, odkritosti, zaupanju in ljubezni. Nas-
lednje strani vas bodo popeljale v njeno zgodbo, polno izzivov in 
hkrati zadovoljstva. 
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Ključni trenutek, ki jo je pripeljal v Romunijo, sega v oktober 2015, ko 
je na spletu spoznala svojega bodočega moža. A kot pravi, se njena 
zgodba začne že veliko prej, ko je pri devetih letih ostala brez očeta, 
najmlajša od petih otrok. Takrat je spoznala, da preživetje pomeni 
trdo delo, tudi za otroka. Prihaja z otoka Leyte na Filipinih in ima tri 
brate ter eno sestro. Svojo družino opisuje z velikim zadovoljstvom 
in takoj je razvidno, da je družina tesno povezana in imajo zelo srčen 
odnos. Bili so vse prej kot premožni, njihova finančna situacija pa 
se je še poslabšala po smrti očeta. Mama je imela na lokalni tržnici 
majhno trgovino, kjer je Genalyn preživela večino svojega časa in 
pomagala mami pri raznih opravilih. Ko je bila stara 18 let, se je 
Genalyn preselila v Manilo, prestolnico Filipinov in delala kot služ-
kinja. Denar in delo sta bila nuja, zato je začasno opustila srednjo 
šolo in se posvetila delu, a z jasnim ciljem v mislih – zaslužiti dovolj 
denarja in se nekega vrniti v šolo. Svojemu cilju je ostala zvesta in ob 
delu ji je uspelo končati ne samo srednjo šolo, temveč tudi doštudirati, 
pri vsem tem pa tudi ohraniti tesne stike z družino. 

Mama predstavlja osrednji lik v njenem življenju. Od nje je 
podedovala prečudovit glas in zanimanje za glasbo. Še danes, ravno 
tako kot takrat, ko je še živela z mamo, glasba v življenju Genalyn 
zavzema osrednjo vlogo. V najtežjih trenutkih je bila ravno glasba 
tista, h kateri se je zatekla po občutek varnosti in sreče, saj ne glede 
na to, kako težko je lahko življenje v določenih trenutkih, imeti strast 
in ljubljene osebe ob sebi je vedno blagoslov. 

Genalyn je verna oseba, protestantka po veroizpovedi. Zau-
panje v Boga predstavlja eno ključnih smernic v njenem življenju. 
Ko je končala srednjo šolo in se zaposlila v stričevi trgovini z zeli-
šči, se je na Boga obrnila s prošnjo za dobrega moža. In tako je 
spoznala Bogdana, s katerim sta na začetku zašla v spletni klepet, 
ki se je razvil v pravo razmerje na daljavo. Šele poznega oktobra 
2015 sta preko spleta tudi prvič spregovorila. Razmerje se je raz-
vilo do te mere, da se je Bogdan, skoraj leto zatem, ko sta se prvič 
spoznala, odločil, da odpotuje na Filipine in jo zaprosi za roko. 
Ko danes pripoveduje o tem, kako je moral prepotovati 40 ur z 
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letalom, da je prispel do Genalyn, pravi, da je bilo potovanje vredno 
vsake sekunde. Skupaj pravita, da se ključ njunega razmerja skriva 
v odkritosti in samopotrditvi. Oba sta takoj na začetku njunega 
odnosa jasno izrazila svoje namere in pričakovanja, vrednote in 
prepričanja. Združila ju je želja po resnem razmerju, kateremu 
sta se bila pripravljena popolnoma predati. V tistem trenutku sta 
bila namreč oba še v iskanju ljubezni svojega življenja. Čeprav je 
vedela, da se bliža trenutek njenega slovesa od Filipinov in se je 
veselila novega poglavja z Bogdanom, Filipinov ni bilo lahko zapu-
stiti. Zaskrbljena je bila tudi njena mama. Težko je verjela, da bi 
moški prepotoval pol sveta samo z namenom, da osreči njeno hčer. 
Bogdan je prvotno nameraval na Filipinih ostati en mesec. Menil 
je, da je to dovolj časa, da spozna širšo družino Genalyn in si malo 
ogleda državo. Na koncu je ostal še dodaten mesec, saj je želel, da 
mu Genalyn in njena družina zaupajo, se počutijo varne, hkrati 
pa jim je želel omogočiti dovolj časa, da se pripravijo na slovo in 
blagoslovijo njun zakon. 

To je bil za Genalyn čas radosti in veselja. Obkrožena s svojo 
družino in moškim, ki ga je ljubila. Ko se je bližal čas slovesa in se je 
poslavljala od vsega, kar je poznala in je predstavljalo njeno življenje 
do tistega trenutka, je njen obraz preplavila žalost. Selitev je bila 
osebna odločitev, Genalyn je sledila srcu in sanjam, da bi z ljubeznijo 
svojega življenja odprla novo poglavje. Ampak ločitev nikoli ni lahka 
in po navadi izzove prav vsak delček naše identitete, kar je kaj kmalu 
spoznala tudi Genalyn. 

Spomini na trenutek, ko je dejansko zapustila Filipine, so 
medli. Ne spomni se niti tega, ali je bila noč ali dan. Spominja pa se 
vtisa, ki je nanjo naredil pogled skozi okno letala, ko je prvič ugledala 
ljubljeno domovino iz zraka in se presenečena zavedela, kako močno 
se v njej pretakata občutka žalosti in veselja. Zajokala je in vzdihnila, 
ves čas pa ji je ob strani stal Bogdan. 

Po 48 urah potovanja, vrtiljaku občutkov in v pričakovanju 
novega poglavja v njenem življenju sta prispela v Romunijo, kjer ju 
je na letališču odprtih rok pričakala Bogdanova družina. Kulturni 
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šok, prvega od mnogih, je doživela takoj ob prihodu. Na Filipinih 
se ljudje ob prvem srečanju običajno samo rokujejo, v Romuniji pa 
se ljudje poljubijo na obe lici. Prvi stik z Bogdanovo družino je tako 
zaznamoval občutek sramu in neprimernosti, a hkrati tudi veselja, 
saj je v svoji novi družini začutila podporo. Kmalu je sledil drugi 
kulturni šok, tokrat s hrano. Na začetku ni prenesla niti okusa niti 
vonja romunske kuhinje. A s časom sta se njen vonj in okus privadila 
na hrano in danes v kuhinji rada preizkuša in združuje recepte iz 
obeh kultur. Nova država ji je zelo všeč in z veseljem pove, kako toplo 
in lepo je bila sprejeta že takoj na začetku. 

Par se je najprej nameraval poročiti na romunskem velepo-
slaništvu v Manili. To ni bilo izvedljivo, zato je Genalyn zaprosila 
za turistični vizum v Romuniji. Tako sta se poročila v Romuniji, 27. 
novembra 2016. Dan poln prečudovitih spominov in sreče. 

Sposobnost človeka, da v obdobjih sprememb ostane zvest 
samemu sebi je ključna za občutek identitete, to je Genalyn občutila 
tudi na čustveni ravni. Občutek identitete pomeni ohranjati stabil-
nost, kljub spremenjenim okoliščinam in življenjskemu toku. A kako 
na identiteto vpliva odločitev, da zamenjaš državo, jezik, življenjske 
navade in ljudi, ki te obkrožajo? Kako lahko človek preživi notranji 
pretres? Genalyn je prvi notranji pretres doživela ob vselitvi v svoj 
novi dom v Halesu, okrožju Buzau v Romuniji. Nenadoma se je 
znašla sama, kamorkoli je pogledala, vse je bilo neznano. Bogdan 
je ponovno začel delati, saj je moral poskrbeti za svojo novo družino, 
Genalyn pa je večino časa preživela sama, v svoji sobi. Največjo oviro 
je predstavljal jezik. Četudi je živela v hiši z Bogdanovimi starši, je bila 
komunikacija z njimi omejena. Sama ni govorila romunskega jezika, 
starši pa niso znali govoriti angleško. Pomembno je omeniti, da je 
sprememba jezika ena izmed največjih težav, s katerimi so soočeni 
ljudje, ki se (pre)selijo. Jezik namreč predstavlja družbeni proizvod 
z genetično in funkcionalno povezavo z vsemi praktičnimi sferami 
posameznika v družbi. Je eden od tradicionalnih elementov kulture 
in najbolj odporen na spremembe, je proizvod določene kulture, ki 
je negovala posameznika vse od njegovih ranih let in ga vpeljevala v 
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podobo sveta, ki ga obkroža. Zato ni presenetljivo, da se je Genalyn 
počutila vedno bolj depresivno, zdolgočaseno in se spraševala, kaj 
naj počne tako daleč od svoje družine v deželi, ki ji je bila tako tuja, 
neznana. Nosečnost, ki je zaznamovala tisto obdobje, je bodočo 
mamico preplavila s še bolj mešanimi občutki in odpirala nova vpra-
šanja. Na srečo je Genalyn spoznala dobro prijateljico v Romuniji, 
s katero je lahko delila občutke in vtise. Spoznala je, da ni edina, ki 
se je znašla v situaciji tako intenzivnih občutkov žalosti in nezado-
stnosti. Kljub močni čustveni podpori s strani Bogdana in ljudi v 
njenem krogu, kljub zavedanju, da nima pravega razloga za takšne 
občutke, se je počutila nemočna v naporih, da spremeni svoj miselni 
tok. Boj z občutki se je nadaljeval še nekaj mesecev, tudi v obdobju, ko 
je v letu 2017 rodila prečudovito hčerko z imenom Katja Sofia Petre. 
Dopustila si je čas za žalovanje po ločitvi od dežele, matere, družine. 

Ko danes pripoveduje svojo zgodbo, njen pogled izraža težo 
tistega obdobja. Z nasmehom na ustih mi pove, da težko razume 
intenzivne občutke žalosti, ki so jo prevevali v tistem obdobju. Tudi 
sama ne najdem pravih besed. Sedim, jo poslušam in poskušam 
razumeti njeno čustveno izkušnjo.

Hčerka je v času najinega pogovora stara že dve leti, njun odnos 
pa izraža toplino in bližino. Skupaj preživita vsak trenutek dneva, zato 
Genalyn seveda predstavlja osrednjo osebo v življenju njene hčerke. 
Danes se Genalyn počuti veliko bolj prilagojena na nov način življenja, 
saj ji je uspelo premagati žalost in mešane občutke o novem življenju 
tukaj. Spet se lahko smeji, uživa v hiši, okolici, ljudeh, hrani in zraku 
Romunije. Deželo, ki jo je tako lepo sprejela že takoj ob začetku, danes 
naravnost obožuje. Zadovoljna je s svojo odločitvijo in prepričana, da 
bo potem, ko bo ponovno obiskala družino na Filipinih, pogrešala 
Romunijo v enaki meri, kot je ob selitvi pogrešala Filipine. 

Ob koncu pogovora se nama je na vrtu pri pogovoru pridružil 
tudi njen mož. Skoraj v en glas zaključita (in želita, da to pouda-
rim tudi v zgodbi), da verjameta, da v njunem zakonu prevladujejo 
vrednote, ki univerzalno prinašajo mir, trajnost in srečo – to pa so 
harmonija, razumevanje, sprejemanje, spoštovanje in prijaznost. 
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Boj za  
življenje

Vinicius de Moraes: Happiness

***
Sadness has no end

Happiness, yes
Happiness is like a feather

What the wind brings to the air
Fly lightly

But he has a short life
The wind must not fall

The happiness of the poor resembles
To the great illusion of the Carnival
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We work the whole year
For a moment of dream

To make a costume
Of king, or pirate or gardener

Then it all ends on Wednesday
Sadness has no end

Happiness, yes ...
Happiness is like the drop

Dew on the petal of a flower
It shines calmly

After it swings slightly
And it falls like a tear of love

My happiness is dreaming
In the eyes of my sweetheart

It is like this night
What passes, what passes

Looking for the aurora
Speak softly, please ...

Because she wakes up as cheerful as the day
Offering kisses of love

Sadness has no end
Happiness, yes ...

***

 
 
Ime mi je Cleidiane. Pred marcem 2004, ko sem prispela v Italijo, 
nisem nikoli razmišljala, da bi zapustila Brazilijo. Že zelo zgodaj 
v življenju sem postala mama samohranilka, nekaj, kar je v moji 
domovini na žalost precej pogost pojav. Mnogo deklet zanosi v naj-
stniških letih, rodi otroka in se je potem, brez partnerja, ki medtem 
odide, v skrbi za otroka primorana znajti po svoje. V takšni situaciji 
sem se znašla tudi sama, stara komaj 19 let ... (na usta se prikrade 
žalosten nasmeh).
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Otrokov oče naju je zapustil že med nosečnostjo in tako sin nikoli 
ni imel priložnosti spoznati svojega očeta. Prav tako nisem mogla 
računati na njegovo pomoč ... (globoko vdihne). Po rojstvu sem ostala 
sama s sinom, čustveno in fizično razpeta med majhnega otroka, ki 
je potreboval mamo in potrebo po preživetju naju obeh. Ko je sin 
dopolnil 3 leta, je hudo zbolel, zdravniki so diagnosticirali Osteo-
mielitis, gnojno vnetje kosti. Njegova bolezen, delo... Počasi sem se 
izgubljala v situaciji. Odločila sem se, da pustim delo in se posvetim 
skrbi za bolnega otroka. Ko je moral prvič v bolnišnico, je tam preživel 
dva dolga meseca. In jaz z njim. Šele po vrnitvi iz bolnišnice sem 
spet lahko iskala priložnostna dela. Delo sem našla v bratrančevi 
tovarni, kjer sem delala kot krojačica. Krojenja me je naučila moja 
teta, ki mi je tudi priskrbela delo v tovarni. Sin je v tistem času nujno 
potreboval fizioterapijo, vendar so tovrstne storitve v Braziliji zelo 
drage in skoraj nedostopne. Ponudila se je možnost, da sin prestane 
rehabilitacijo v eni od bolnišnic, kamor bi ga morala voziti na terapije. 
Rehabilitacijski program je od naju zahteval, da trikrat tedensko 
obiščeva bolnišnico, oddaljeno 250 kilometrov. Enostavno nedo-
segljivo za moja sredstva in zmožnosti. Za pomoč sem se obrnila na 
lokalne organizacije in dobila sva mesto na avtobusu, ki vozi bolne 
ljudi v bolnišnico, ampak tudi to ni zadostovalo. Sinovo stanje se 
je slabšalo in zahtevalo mojo popolno pozornost, zato sem morala 
službo opustiti. 

Leta 2004 se je sinovo stanje spet poslabšalo in nujno je potre-
boval operacijo, tokrat v drugi bolnišnici, ki se nahaja v prestolnici, 
oddaljeni 600 km od našega kraja. Januarja 2004 sva s sinom dobila 
termin za pregled v bolnišnici, kjer naj bi bil kmalu zatem tudi ope-
riran. To je pomenilo, da sva morala odpotovati v prestolnico na 
pregled, tam ostati do operacije in v času okrevanja. Stroški so bili 
enostavno preveliki, da bi jih zmogla pokriti. Ponovno so nama na 
pomoč priskočile lokalne organizacije in nama s sinom ponudile 
možnost nastanitve za čas sinove operacije in okrevanja, a še vedno 
ni bilo dovolj. Življenje v prestolnici je namreč zelo drago, zato sem 
morala zbrati tudi denar za kritje stroškov poti in hrane za ta čas. 
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Za pomoč sem se obrnila na bratranca, a ni imel denarja. Čas je 
tekel, stvari so postajale vedno bolj zapletene in od skrbi nisem več 
vedela, kaj naj naredim. 

Spoznala sem, da bom morala sama nekako zbrati denar in 
se odločila, da prodam edini kos umetnine, ki sem ga imela in mi je 
veliko pomenil – ročno izvezen portret, ki sem ga s pomočjo cerkve 
prodala in tako uspela zbrati nekaj potrebnega denarja. S sinom sva 
končno lahko krenila na pot proti bolnišnici. Po pregledu so sina 
sprejeli v bolnišnico in ga kmalu začeli pripravljati na operacijo, a 
zapletom ni bilo konca. Med številnimi testiranji, ki so jih opravili 
na sinu, je bila storjena napaka, kar so ugotovili šele, ko je bil sin že 
pripravljen na operacijo. Če bi tisti dan nadaljevali z operacijo, bi se 
sinovo stanje lahko izredno poslabšalo, zato so operacijo prestavili 
in naju s sinom odpustili iz bolnišnice. Odpravila sva se do najinega 
prenočišča, ki je bilo precej oddaljeno od bolnišnice, a nisem imela 
denarja, da bi šla z avtobusom ali taksijem. Prepešačila sva kilometre 
in kilometre, pod žgoče vročim brazilskim soncem… Ves oslabljen in 
izčrpan je sin med potjo začel jokati… (zajoče tudi sama). Ob pogledu 
na nemočnega sina je globoko v meni jokalo tudi moje srce in takrat 
sem spoznala, da bom morala narediti drastične spremembe, da 
lahko pomagam svojemu otroku.

Mama je poznala družino, ki je že dlje časa živela v Italiji, zato 
se je obrnila nanje s prošnjo, da bi mi pomagali priti v Italijo in najti 
delo. Po številnih ovirah sem z njihovo pomočjo le prišla v Italijo in 
pri njih živela dva meseca. Misli so mi uhajale k sinu, ki je ostal v 
Braziliji pri moji mami. Po dveh mesecih se je družina, pri kateri 
sem živela, preselila v drugo mesto in ostala sem sama. Že zaradi 
jezika samega, ki ga nisem razumela in govorila, je bilo življenje 
zame težko, v tem času pa se je izteklo še moje dovoljenje za bivanje 
in postala sem ilegalka. Iskala sem priložnosti za kakršnokoli delo 
med rojaki, ampak so mi venomer svetovali isto – naj se podam v 
prostitucijo, saj je bila po njihovem mnenju to moja edina možnost. 
Zame ta možnost ni bila sprejemljiva, hotela sem normalno delo, zato 
sem izčrpala vse možnosti, ki so mi bile na voljo – delo na črno kot 
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hišna pomočnica, varuška; nazadnje sem našla delo kot natakarica 
v restavraciji, kjer sem spoznala tudi svojega moža.  

V tistem času mi je po glavi rojila samo ena misel, in sicer 
kako naj v Italijo pripeljem svojega sina in mu omogočim potrebno 
zdravljenje. Kot ilegalna priseljenka sem imela omejene oziroma 
nične možnosti. A nisem izgubljala upanja...in časa. Hodila sem 
od zdravnika do zdravnika in jim predlagala sinovo zdravstveno 
dokumentacijo, v upanju, da najdem nekoga, ki bi mu lahko omogočil 
ustrezno zdravljenje. Nekega dne pa je posijal žarek upanja tudi za 
naju. Kontaktirala sem zdravnika specialista, ki ga je našla znanka in 
mu poslala sinovo zdravstveno dokumentacijo v vpogled. Po pregledu 
dokumentacije mi je povedal, da bi sinu verjetno lahko pomagal, a 
da bi to potrdil, bi moral najprej pregledati sina, v Italiji. V tistem 
času sva se s sedanjim možem močno zbližala, veliko mi je pomagal, 
kljub večkratnim svarilom njegove družine, da ga samo izkoriščam. 
Ostal je neomajen, ni podlegel pritiskom družine in aprila 2005 
(kliče moža, da preveri datum), da bi čimprej lahko pripeljala v Italijo 
tudi mojega sina, sva pohitela s poroko. Samo dva dni po poroki sva 
odpotovala v Brazilijo. Postopki so hitro stekli in kmalu smo se vrnili 
v Italijo, kjer smo pohiteli z urejanjem vse potrebne dokumentacije, 
da bi sinu omogočili čim hitrejšo operacijo. Zdravnik je po pregledu 
sina sklenil, da je primeren kandidat in končno je prišel čas, ko je 
sin prestal prepotrebno operacijo. 

Kljub začetnim predsodkom, ki jih je moževa družina ob 
začetku najine zveze gojila do mene, so mi bili ob zdravljenju in 
okrevanju sina v veliko pomoč in podporo. Zdravnik, ki je operiral 
sina, je njegovo okrevanje spremljal vse do leta 2017 in danes, po 
dolgih, dolgih letih boja lahko končno rečem, da je moj sin zdrav.

Celotna situacija je krojila mojo življenjsko pot in odločitve, 
ki sem jih sprejemala. Prišla sem v Italijo z namenom, da sinu omo-
gočim zdravljenje. Zdaj živim v Italiji, poročena in sem mama že 
drugemu otroku, tokrat hčerki. Moje življenje je sedaj tukaj in se 
za zdaj ne nameravam vrniti v Brazilijo, morda kasneje v življenju 
kot upokojenka. 
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V Italiji lahko izpolnim svoje sanje, tudi sanje o študiju, kar se mi 
je Braziliji zdelo nemogoče. Prihajam namreč iz revne pokrajine v 
Braziliji, kjer za večino mladih mamic samohranilk študij predstavlja 
nedosegljiv cilj. Zato sem se odločila, da ostanem v Italiji in delam, 
uresničim svoje sanje. Zamenjala sem službo, se vpisala v večerno šolo 
in zaključila srednjo šolo. Spoznala sem veliko novih ljudi in dobila 
nove prijatelje. Razmišljala sem o študiju mednarodnih odnosov, 
nekoč sem namreč želela postati veleposlanica. Zaradi moje starosti 
to ni več možno. Vendar pa s študijem lahko pridobim nova znanja 
in orodja, da pomagam drugim. Želim delati na področju podnebnih 
sprememb in izboljšanja življenjskih pogojev za ljudi v svoji domači 
pokrajini, kjer vlada velika suša. Med študijem sem spoznala različne 
programe in agencije Združenih narodov, ki delujejo na področju 
okolja in jih že kontaktirala s predlogom za sodelovanje. Trenutno 
večino svojega časa namenjam zaključevanju magistrskega programa 
na univerzi in upam, da bo novembra letos tudi to poglavje mojega 
življenja zaključeno. 

Čeprav v Italiji živim že 15 let, še vedno ostajam razdvojena 
med obe državi. Spominjam se besed gospoda iz Senegala, ki mi 
je nekoč rekel: »Mi, tujci, ki smo se ustalili v Italiji, imamo popek 
razdeljen na dva dela... V sebi čutimo svoje korenine, na zunaj pa 
živimo drugo resničnost, ki je del nas.«

Kljub trenutno mirnemu in prijetnemu življenju pa spre-
membe v politični klimi zadnji dve leti v meni pogosto povzročajo 
nemir in občutek, da nisem varna, kadar se gibljem naokrog. Sina 
je mož posvojil in ima italijansko državljanstvo, a hkrati ne more 
zanikati svojih brazilskih korenin, zaradi katerih je pogosto tarča 
poniževanja in zasmehovanja. Če nisi tipično italijanskega ali medi-
teranskega videza, boš v italijanski družbi za vedno tujec. Vsakomur 
na ulici pač ne moreš moliti svoje izkaznice pod nos, da bi lahko 
izkazal pripadnost in državljanstvo! 

Zaradi splošne situacije in družbenih predsodkov sina vedno 
opozarjam, naj bo posebej previden. Vzgajala sem ga v duhu spo-
štovanja do starejših, zakonov in institucij. Pripravila sem ga na to, 
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da se bodo ljudje do njega vedli neprimerno samo zaradi njegovega 
videza, a ga hkrati tudi naučila, kako se na to odzvati s pametjo in 
zavedanjem, da temu ne bo mogel ubežati. Sama nisem prevzela 
italijanskega državljanstva. Ne želim, da bi mi v prihodnosti očitali, 
da sem se z njim okoristila.  

Svoj čas namenjam drugim stvarem. Delam z organizacijo, 
ki deluje na področju kulturne, jezikovne in kulinarične izmenjave 
med različnimi državami sveta. Organizacijo so ustanovili univer-
zitetni študentje, ki prihajajo iz različnih okolij. Upam, da nam bo v 
prihodnosti uspelo podreti katerega od stereotipov, ki nam jih tako 
neupravičeno pripisujejo. 

Za konec naj dodam še tole - prepričana sem, da se je moje 
življenje odvilo v pravo smer, in čeprav so mi odločitve večkrat pri-
nesle trpljenje, jih ne obžalujem in sem srečna, kjer sem. 
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***
Nekoč je živela majhna, prikupna deklica, ki so jo imeli vsi radi, še najbolj 
pa njena babica. Nekega dne ji je babica poklonila rdečo kapo iz žameta. 
Kapa je bila deklici tako všeč, da jo je nosila ves čas, zato so jo začeli klicati 
Rdeča kapica. 

Nekega dne je mama naročila Rdeči kapici: »Babica je bolna in šibka, 
zato ji odnesi vino in kolač, da se bo bolje počutila. Bodi previdna, ostani 
na glavni poti in ne zahajaj vstran.« Rdeča kapica je mami obljubila, da bo 
odhitela naravnost do babičine hiše, ki se je nahajala v gozdu, pol ure hoje 
stran od vasi. Ko je Rdeča kapica vstopila v gozd, se ji je približal zlobni 
volk. A ker ni poznala zlobe, se tudi volka ni bala.

 »Dober dan, Rdeča kapica,« je rekel volk. 
»Dober dan volk,« je odvrnila Rdeča kapica.
»Kam pa kam, deklica?« jo je povprašal zlobni volk.
»K babici grem,« mu je zaupala deklica.
»In kaj nosiš tamle, pod svojim predpasnikom?« je zanimalo volka.

Avstrijsko-
alžirska 
borka
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»Babica je bolna in slabotna, zato ji nesem vino in kolač, ki sva ga z mamo 
spekli, da se bo bolje počutila.«

»Kje pa živi tvoja babica?« je še naprej zanimalo volka. 
»Njena hiša ni daleč od tod, v gozdu, tam pri treh velikih hrastovih 

drevesih. In poleg rastejo lešnikova drevesa, zagotovo poznaš kraj,« mu je 
zaupala Rdeča kapica. 

Volk je pomislil sam pri sebi: »Hm, tole bi bil pa dober prigrizek. 
Ampak, le kako naj ga dobim v roke?« Zato je rekel Rdeči kapici: »Poslušaj, 
Rdeča kapica, zagotovo še nisi videla čudovitih rož, ki rastejo v gozdu? Le 
pojdi jih pogledat. Tudi ptic še nisi slišala peti v gozdu, kajne? Gozd je 
prečudovit kraj, le dobro si ga oglej.« 

Rdeča kapica je široko odprla oči in zagledala sončno svetlobo, ki je 
prodirala skozi drevesa na tla, polna cvetočih rož. Pomislila je: »Babica bo 
zagotovo vesela če ji prinesem šopek rož. Zgodaj je še in še vedno bom doma 
pravočasno.« Odhitela je v gozd in iskala najlepše rože za šopek. Zlobni 
volk pa je urno odvihral do babičine hiše in potrkal na vrata. 

»Kdo je?« je vprašala babica.
»Rdeča kapica, babica. Prinašam ti vino in kolač, bodi prijazna in 

mi odpri vrata,« je prekaljeno odvrnil volk.
»Kar pritisni na kljuko,« je odvrnila babica, »preslabotna sem, da 

bi vstala.« Volk je pritisnil na kljuko in vrata so se odprla. Vstopil je v hišo, 
planil k babičini postelji ter jo pojedel. Nato si je nadel njena oblačila ter 
kapo. Ulegel se je v babičino posteljo in zagrnil zavese okrog postelje.  

Rdeča kapica je medtem tekala med cvetlicami in ko je nabrala naj-
lepše, se je odpravila naprej do babičine hiše. Ko je prispela, je presenečena 
ugotovila, da so bila vrata odprta. Vstopila je v hišo in preletel jo je čuden 
občutek. »Zakaj me je tako strah?« je pomislila, »v babičini hiši mi je vendar 
vedno lepo.« Stopila je do postelje in odgrnila zavese. V postelji je ležala 
babica, kapa ji je prekrivala obraza in bila je videti nadvse nenavadno. 

»Babica, kako velika ušesa imaš!« je rekla. 
»Da te bolje slišim.«
»In kako velike oči imaš!«
»Da te lažje vidim.«
»In babica, kako velika usta imaš!«
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»Da te lažje požrem!« je rekel volk, planil iz postelje in Rdečo kapico pojedel.
Ko se je do sitega najedel, je volk zlezel nazaj v posteljo in zaspal, pri 

tem pa zadovoljno in glasno smrčal. Mimo hiše je ravno v tistem trenutku 
prišel lovec. Čudno se mu je zdelo, kako lahko stara gospa smrči tako glasno, 
zato se je odločil, da pogleda v hišo. Vstopil je in na postelji zagledal volka, 
ki mu je bil že dolgo za petami, a ga ni mogel ujeti. 

»Pojedel je babico, ampak morda jo še lahko rešim. Ne bom ga ustre-
lil. Poiskal je škarje in z njimi prerezal volkov trebuh. Že po prvih rezih je 
skozi režo pokukala majhna rdeča kapa. Rezal je še naprej in iz volkovega 
trebuha je v solzah skočila deklica. »Tako me je bilo strah. Tako temno je 
bilo notri!« Za njo je iz trebuha skočila še dekličina babica. Rdeča kapica je 
stekla ven iz hiše in poiskala najtežje kamne, s katerimi so napolnili volkov 
trebuh. Ko se je volk prebudil, je poskusil zbežati, a kamni so bili pretežki. 
Padel je na tla in umrl. 

Vsi trije so bili presrečni. Babica je pojedla kolač in spila požirek 
vina, ki ga je prinesla Rdeča kapica in se takoj počutila bolje. Ob srečnem 
koncu je Rdeča kapica sama sebi obljubila: »Od sedaj naprej bom vedno 
poslušala mamo in upoštevala njena navodila, ne bom več hodila po gozdnih 
stranpoteh...razen če mi mama tega ne naroči.«

***
 

 
Opazujem žensko, o kateri pišem, medtem ko v enem od najbolj 
priljubljenih hotelov v zgodovinskem centru Dunaja, The Marriott 
Hotel, organizira velik dogodek. Že na daleč je opaziti, da ima stvari 
pod nadzorom. Hodi naokrog, telefonira in ženskam, ki bodo že v 
naslednjem trenutku stale na odru, daje še zadnje napotke. Očitno 
je, da 52-letna Rachida Toubal dobro ve, kaj dela in pri tem uživa. 
Je ženska, ki se ne ustraši ničesar. Na dogodek je povabila ženske iz 
različnih arabskih držav, da predstavijo svoja tradicionalna oblačila. 
Rachida bi lahko napolnila dvorano z ženskami, četudi bi sama stala 
na odru, jih celo nasmejala in navdihnila. Njen dogodek bi z lahkoto 
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počastil sam direktor priznane avstrijske trgovske verige Tratchen, 
gospod Tostmann. Z delom in samozavestjo si je ustvarila široko 
mrežo stikov na Dunaju. Pa vendar me zanima, kako je prišla do sem, 
kjer je danes? Uspešna poslovna ženska, močna osebnost, s široko 
razvejano socialno mrežo. Mati, svetovalka, trenerka na področju 
izobraževanja odraslih, specializirana za področje poklicne integra-
cije na delovnem trgu v Avstriji. Iz mesta Blida v Alžiriji pa vse do 
centra Evrope, na Dunaj.

Rachidino življenje sta zaznamovali dve večji odločitvi, ki 
ju ni nikoli obžalovala, a sta korenito spremenili njeno življenjsko 
pot. Prva je bila odločitev za poroko in selitev na Dunaj pred 27 leti. 
Odločitev ni bila lahka, saj je zapustila okolje, ki ga je poznala vse 
življenje. Leta 1992, stara 25 let, je tako odšla z možem v Evropo, na 
Dunaj, kjer je njen mož živel že pred poroko. Zapustila je svojo roj-
stno hišo v mestu Blida, od prestolnice Alžir oddaljeno 50 kilometrov, 
kjer se je leta 1967 rodila, svojo družino in deželo ter se podala na 
novo dogodivščino z moškim, ki ga sicer ni poznala dolgo, a se je 
vanj zaljubila. 

Preden je zapustila Alžirijo, je študirala sociologijo in angleško 
jezikoslovje. Kot najstarejša od petih otrok je Rachida obiskovala 
katoliški vrtec in šolo, kjer pa se je naučila tudi arabskega, angleškega 
in francoskega jezika. Njena mati je bila izredno verna ženska in ji je 
priučila veliko dragocenih vrednot, kot sta spoštovanje in sprejema-
nje. Odrasla je v versko mešanem okolju, kar ji je služilo kot popotnica 
za življenje kasneje na Dunaju, kjer je kot očitna muslimanska ženska 
poskušala navezati stik z drugimi ženskami in jih opolnomočiti. 
Veliko življenjskih lekcij je Rachida črpala tudi od očeta. Od borca 
za neodvisnost Alžirije se je naučila, da se je treba v življenju boriti 
za stvari, v katere verjameš in k njim stremeti.

Druga velika odločitev je bila, da ostane na Dunaju tudi po 
ločitvi od svojega moža. Odločila se je, da zapusti svoj zakon, saj si 
je želela normalnega družinskega življenja. Oba z možem sta bila 
namreč novinarja, delala za različne medijske hiše v drugih arab-
skih državah vse od leta 1994 do 2012. Rachida je opravljala delo 
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poročevalke za medijsko hišo mbc in delala za Middle East Broadca-
sting Centre v Londonu, svoje članke pa objavljala tudi v francoskem 
jeziku. Vedno je rada potovala, zato je tudi uživala, ko sta lahko z 
možem skupaj delala in potovala. 

Čeprav je odločitev za poroko pomenila prelomnico v njenem 
življenju, Rachida z njo ni oklevala in se je hitro odločila, da se poroči 
in skupaj z možem preseli na Dunaj. Ni bila lahka odločitev, a je bila 
prava. Pravzaprav je imela Rachida pred poroko druge načrte za svojo 
prihodnost. Na British Council v Alžiru je opravila tečaje in želela 
nadaljevati študij v Londonu. V tistem času, v devetdesetih letih, 
se je na ulicah Alžirije vil oborožen boj med islamskimi skrajnimi 
skupinami in alžirsko vojsko, ki se je začel leta 1991. Rachida se dobro 
spominja časov med alžirsko državljansko vojno. Bil je pravi čas, da 
zapusti državo. Zato danes pravi, da odločitve za poroko, četudi se 
je deset let kasneje ločila, ne obžaluje. Pobuda za ločitev je prišla z 
njene strani, iz razlogov, ki so znani le njej. Še vedno pa je v njenem 
glasu zaznati spoštovanje do nekdanjega moža in očeta njenega 
sina. Spoštovanje, ki ne izhaja zgolj iz desetletja skupnega življenja 
in otroka, ki se jima je rodil v zakonu, temveč tudi iz dejstva, da je 
nekdanji mož pred nekaj leti preminil. Spoštovanje, s katerim govori 
o njem, je moč čutiti v vsaki njeni besedi. Vse, kar mi o njem zaupa, 
je to, da ni bil družinski človek in je živel za svoje delo. Ločitveni 
postopek je trajal dve leti in razšla sta se racionalno in na civiliziran 
način kot človeka, kakršna sta bila tudi sama.

Izkušnja jo je veliko naučila. Naenkrat se je znašla sama, s 
sedemletnim sinom. Vse je bilo na njej. Danes sama sebi pravi stro-
kovnjakinja za vse v življenju. Ob strani ji stojijo dobri prijatelji, ki 
so ji v ključnih trenutkih v oporo. Zahvaljujoč svoji družini je bila 
Rachida vedno samozavestna in močna. Bila je svobodna in lahko 
je sama krojila svojo neodvisno pot. Obveznosti, ki jih je imela kot 
najstarejši otrok v družini, so ji dale dobro popotnico za življenje 
in spoprijemanje z izzivi. Tudi občutek iz otroštva, da mora biti 
kot najstarejša vzor drugim otrokom v družini, ji je sledil kasneje 
v življenju. Samo sebe opiše kot osebo z dominantnim značajem, 
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ki rada vodi. Kljub močni osebnosti pa biti sama, povrh vsega še 
tujka, ni bilo vedno lahko. Ko je družino seznanila z ločitvijo, ji je 
močno pomagal očetov nasvet. Ponudil ji je, da se vrne domov, kjer 
bo deležna vse podpore ali pa naj ostane, kjer je in premaga življenje, 
saj je tega zmožna. Očetovo zaupanje vanjo ji je vlilo poguma in volje, 
da nadaljuje po svoji poti. 

Kot samska mama se je morala soočati s številnimi izzivi. Bila 
je tujka v Avstriji, brez družine, ki bi ji stala ob strani in pogosto so 
nastopili trenutki, ko je podvomila o svojih odločitvah in dejanjih. 
Odgovore je našla v prebiranju knjig in iskanju nasvetov pri stro-
kovnjakih. Skupaj s sinom sta prebrodila vse situacije in še danes 
ostajata tesno povezana. Njun odnos ni tipičen odnos med mamo 
in sinom, ampak sta resnično najboljša prijatelja. Poudarja, kako 
težko je vzgajati otroka sam, v odsotnosti očeta in razpetosti med 
delom, skrbjo za otroka in svojim lastnim življenjem. Rachida je 
danes samska in zelo zadovoljna z življenjem, a dopušča možnost, 
da bi se vnovič poročila, če bi spoznala osebo, ki jo spoštuje in ceni, 
takšno, kot je. 

Pravi, da si je bilo včasih veliko lažje ustvariti življenje v Avstriji 
kot danes. Brez večjih težav je v kratkem času pridobila dovoljenje 
za bivanje in delo ter že po dveh mesecih začela delati. Zaveda se 
svojega privilegija in želi pomagati današnjim migrantom, ki se 
spopadajo s številnimi ovirami pri vključevanju v novo družbo, ki je 
pogosto negostoljubna in rasistična. Zato deluje tudi kot svetovalka 
za migrante in begunce. Ker ima sama za seboj podobno izkušnjo, z 
empatijo in razumevanjem pomaga ljudem, ki se znajdejo v podobni 
situaciji. 

Po ločitvi je Rachida opustila delo novinarke. Želela je več časa 
preživeti s sinom, zato tudi ni mogla toliko potovati kot nekdaj. Ure-
dila si je status samozaposlene osebe, delala za veleposlaništvo in 
prevajala. Zaključila je usposabljanje za svetovalko za migrante in 
danes deluje kot trenerka na področju izobraževanja odraslih, s trdim 
delom in izkušnjami pa si je pridelala položaj starejše svetovalke. 
Po številnih letih trdega dela je Rachida danes starejša svetovalka. 
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Sodelovala je s številnimi organizacijami, med drugim Internatio-
nal Center for Migration, mnogimi nevladnimi organizacijami in 
društvi. Vodilo njenega delovanja je pomagati ljudem pri integraciji 
in jim omogočiti dostojno življenje. 

Pred seboj ima še veliko ciljev, med drugim si želi spremeniti 
napačno percepcijo o muslimanskih ženskah v zahodnih družbah, 
ki je, kot je spoznala, zakoreninjena precej globoko, njena želja pa 
se je, kot je spoznala, spremenila že v korenit boj. Sama vsak dan 
znova dokazuje, da je izobražena arabska ženska, uspešna in kot taka 
z vzorom pomaga tudi drugim ženskam na poti do samouresniče-
nja. Spoznala je precej ljudi, ki so bili presenečeni nad dejstvom, da 
obstajajo ženske, kot je sama – muslimanske ženske, ki samostojno 
odločajo o svojem življenju. Zato želi vsem ljudem pokazati, da so tudi 
muslimanske ženske podjetnice, zdravnice, trenerke, političarke in 
izobraževalke. Seveda med njimi najdemo tudi ženske, ki so zatirane, 
ampak takšne najdemo tudi v evropskih družbah. 

Politična klima in javno mnenje sta pogosto islamofobična, a 
Rachida kljub temu ostaja optimistična in ljubi življenje. To ji daje 
voljo in pogum za premagovanje izzivov. Pravi, da ima srečo, saj 
sama v Avstriji ni nikoli izkusila rasizma na svoji koži. Verjetno tudi 
zaradi svoje močne osebnosti, doda z nasmehom na ustih. Ne razume 
pa, zakaj ljudje tako radi obiskujejo nove kraje, se navdušujejo nad 
zgodovino in kulturo, ko pa drugi ljudje iz te kulture pridejo k njim, 
da bi skupaj živeli, pa postanejo sovražni. Živeti v drugi državi, kjer 
se prevladujoča kultura razlikuje od tvoje, ni enostavno. Treba se 
je prilagoditi, do neke mere, biti fleksibilen, spremeniti miselnost. 
Potrebnega je veliko truda, da te družba sprejme, razume. Rachida 
meni, da se recept za srečno življenje skriva v ohranjanju pozitivno-
sti, odprtih misli, iz vsake situacije, ki ti je dana, pa moraš izvleči le 
najbolje. To je njena valuta, doda med smehom. Življenje bo vedno 
prineslo tudi težke trenutke. Ampak tudi take potrebujemo, saj nas 
ohranjajo skromne in hvaležne. Tudi Rachidi je življenje nekaj let 
nazaj, s smrtjo očeta in mame, prineslo težke trenutke. Ob misli, da 
je bila tako dolgo ločena od njiju, se ji trga srce, hkrati pa verjame, 
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da se bodo nekega dne ponovno srečali in to ji vliva moči, da nada-
ljuje svojo pot. Poleg ciljev, ki si jih je zadala, si želi v prihodnosti še 
potovati, se še naprej izobraževati, predvsem pa si želi, da ostane 
pozitivna. Ostajajo ji tudi še neuresničene sanje, pravzaprav so bile 
to sanje njenega očeta, a ga je smrt prehitela, preden jih je lahko 
uresničil. Želi zgraditi šolo za otroke v pacifiškem otočju. Namreč, 
ko je bila Alžirija še francoska kolonija, je bilo mnogo Alžircev pri-
silno naseljenih na to območje, kjer so bili brez vsega, prepuščeni 
sami sebi. Nekega dne bo Rachida odpotovala tja in jim omogočila 
vsaj del tega, česar je bila sama v življenju deležna v tako veliki meri. 
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Dragi ptiči 

 
***

Nekega lepega dne je Nasreddin Hodja prispel na tržnico v Akşehir. Ko je 
zlezel s svojega malega konja, se je razgledal po okolici, ki ga je obkrožala 

– trgovci so tekali sem in tja, ulični prodajalci poskušali preglasiti drug 
drugega, osli rigali, krave mukale in piščanci kokodakali ter kričali. Po 
zraku se je vil vonj po dobri hrani in svežih cvetlicah. Naravnost čudovit 
dan za nakupovanje. 

Ko se je jutranje sonce počasi začelo ogrevati, se je Nasreddin podal 
med stojnice, pri kakšni malce postal in okušal sladke dobrote, potipal svilo 
in si ogledal fine keramične izdelke. Užival je v vsem, kar so zaznavale 
njegove oči, a nobena stvar ni pritegnila njegove pozornosti toliko, da bi jo 
tudi zadržala. Nadaljeval je pot na del tržnice, kjer so prodajali živali. Kako 
smešne so bile – krave, ki so leno prežvekovale hrano in premetavale svoje 
repe po zraku; piščanci, ki so kokodakali in skakali drug okrog drugega; 
koze s svojimi poševnimi očmi, grizljale stvari, ki jih ne bi smele. Zabaval 
in kratkočasil se je z božanjem in draženjem majhnih koz z robom svojega 
ogrinjala, v katerega so kozice zaman poskušale ugrizniti. 

V iskanju 
rodovitne 
prsti
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»Ha, ha, ha, danes pa ne, moji mali prijateljčki!« se je zasmejal, ko je s 
sunkom potegnil blago proč od požrešnih čeljusti.

Hihitaje sam pri sebi je obrisal prah z rok in nadaljeval pot, ko je 
nekaj pritegnilo njegovo pozornost. Vpitje prodajalca ptičev ga je privedlo 
nazaj k ogradi, da bi si zadevo temeljiteje pogledal. Stopil je bližje k pro-
dajalcu – mlad moški, ki je navdušeno vabil mimoidoče, da pristopijo. Je 
prav slišal? Pogledal je ptiča, ki je bil naprodaj – elegantno perje, dvoje 
drobcenih nog in sijoč kljun. Sklonil se je bližje in pogledal – ptič je uperil 
svoje rumeno oko vanj in z nizkim glasom pričel renčati. Nasreddin je 
ptiču vrnil namrščen pogled, se zravnal in nagovoril njegovega lastnika:

»Prijatelj moj, to je ptič!«
Prodajalec je s pomežikom pritrdil. »Res je, Hodja gospod, ptič je.«
»Res?«
»Res, gospod.«
Ob pogledu na mladega prodajalca se je Nasreddinov pogled še bolj 

namrščil, njegov pogled pa je mladega prodajalca delal živčnega. 
»Če je to res ptič, moj dobri prijatelj, zakaj pa potem zahtevaš zanj 

50 akçe?! Drugi ptiči - « pokazal je na piščance v sosednji ogradi, »stanejo 
samo 5!«

»Aha,« je prikimal prodajalec, ki je zdaj razumel vzrok Nasreddi-
novega negodovanja, »zelo modro vprašanje, gospod, resnično zelo modro. 
Torej, vidite – ta prič je papagaj!«

»Papagaj?« Nasreddinovo oko je še enkrat premerilo ptičje perje in 
črn, zakrivljen kljun. Piščanec res ni bil.  

»Res je, gospod, papagaj. To je poseben ptič, vidite? Govori!«
»Govori?!« je ogorčeno zamomljal Nasreddin in zrl v papagaja. Ta 

je glasno zavreščal v odgovor. Nasreddinu se je na obraz povrnil namrščen 
izraz. »Hmm...Kaj pa zna povedati? Hočem ga slišati g-«

»ello!« je zavreščal papagaj. Nassredinu je čeljust skoraj padla na 
tla. Prodajalec je zasijal od ponosa. 

»No daj, Oskar, reci nek-«
»ello!« Papagaj je s pogledom ponovno ošvrknil Nasreddina. 

»ello! ello! ello!« in na koncu svoj izbruh zaključil z glasnim vreščanjem. 
Prekipevajoč od ponosa se je prodajalec obrnil nazaj k Nasreddinu. 
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 »No, torej, ga boste vzeli? Mislim, da se strinjava - 50 akçe je dobra kupčija 
za žival, kot je ta!« Vendar mu je Nasreddinov smeh, ki se je razlezel čez 
celoten obraz, izbrisal nasmešek z obraza. Staremu možaku so po obrazu 
tekle solze! Njegov trebuh se je tresel od smeha, ko je pogledal prodajalca in 
njegovega ptiča. Nasreddin je brez besed odkorakal stran. Samo potrepljal 
se je po nosu in, še vedno smejoč, pomežiknil.

Prodajalec ga je lahko slišal še dolgo zatem, ko je Nasreddin že davno 
izginil za hribom na svojem malem konju. Nič zato, bo že prodal svojega 
ptiča nekomu drugemu. Zanimanja zanj je bilo na pretek. Okrog njega so 
se zbirale množice, ki so želele slišati papagaja govoriti. S pregovarjanjem 
papagaja in barantanjem s strankami je imel dela za celo popoldne. Mislil 
je že, da ima kupčijo sklenjeno z očetom dveh majhnih deklet, ki sta bili 
naravnost zaljubljeni v Oskarja, ko je njegovo kupčijo prekinilo glasno 
kričanje novega prodajalca, ki je svojo stojnico postavil v njegovi bližini. 
Množice ljudi so se pričele pomikati v njegovo smer. Le kaj ima za bregom?

»100 akçe!! 100 akçe!! Pridite bliže, pridite bliže! 100 akçe za tega 
zelo posebnega priča! «

Prodajalec se je prebil čez množico, ki se je glasno smejala in vzhičeno 
klepetala. Ko se je prebil do prve vrste, ga je tam pričakal hlastajoč puran 
na povodcu iz vrvice. 

»Aha, prijatelj moj, si prišel pogledat, kaj?« Nasreddin Hodja se je 
zarežal in v roki držal povodec. »Poglej, poglej, prosim. To je dobra kupčija, 
prepričan sem, da se strinjava!«

Ves razjarjen je mladi prodajalec zmajal z glavo. »Hodja, gospod, to 
je običajen puran, takega lahko kupiš povsod. Ne morete vendar prodajati 
takšnega ptiča za 100 akçe!«

»Ampak ti prodajaš svojega za 50 akçe!« je odvrnil Nasreddin.
»Res je, ampak moj govori!«
»Pa kaj!« je zbadljivo odvrnil Hodja in se potrepljal po sencah, »moj 

pa misli!«
***
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To je zgodba o Fehime. Prihaja iz severnega dela Turčije, a zadnjih 
osem let z družino živi v Sloveniji. Je mama, učiteljica in duhovna 
oseba – vera predstavlja temelj njenega življenja. Verjame, da v Bogu 
najdemo vir za vse – naravo, hrano, dež, družino… Vse stvari, dobre 
in slabe, izhajajo iz njega. V Sloveniji uživa ob praznovanjih lokalnih 
praznikov, seveda poleg muslimanskih praznikov, kot je Ramazan 
bayram in Kurban bayram, ki predstavljata čas za počastitev družine 
in vseh, ki so nam blizu.

Prvi koraki

Včasih jih je pogrešala, ampak prihodnost se je zdela preveč razbur-
ljiva. Misli so ji uhajale nazaj v vas, k starim staršem, stricem, ki jih 
je pustila za seboj, veliki, udobni hiši, k topli in odprti družini. Vse 
to je pustila za seboj, ko je odšla v Ereğli, večje mesto, ki je premoglo 
šolo. Medtem ko je s selitvijo zaprla prvo poglavje svojega življenja, 
je šola že odpirala drugo. Ko si je v pričakovanju tistega dne previ-
dno česala lase, se ji ni niti sanjalo, da se pred njo razprostira knjiga 
njenega življenja. Matematika je bila edini predmet, ki se ga Fehime 
tisti dan ni veselila. Učiteljica je bila nenavadno stroga z njo. Zakaj, 
Fehime ni mogla razumeti. Iz dnevnega sanjarjenja jo je priklical 
sestrin glas, ki jo je priganjal, da je treba oditi.

 Med matematiko je živčno pogledovala po razredu, da bi 
se izognila pogledu učiteljice. Skrbno počesane glave okrog nje v 
črnih uniformah so marljivo zapisovale v svoje zvezke. Navajena 
je bila slediti učnim uram brez večjega napora, tokrat pa so njene 
misli tesnobno začele begati, ko je na svojem zatilju začutila pogled 
učiteljice. Če bi kdaj postala učiteljica, bi svoje dijake spodbujala, 
da razmišljajo s svojo glavo! Nevede je njena otroška glava že takrat 
zaznala slutnjo, ki se je izkazala za resnično, več kot samo na en način. 
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Selitev naokrog

Pravzaprav se je za ta poklic odločila samo nekaj let kasneje. Čakalo 
jo je še večje mesto. Njegove živahne ceste in polne ulice so bile precej 
drugačne od vasi, ki jo je poznala v otroštvu, a je kmalu vzljubila 
Kastamonu. Dekleta, s katerimi je delila stanovanje, so postale njena 
družina in mesto, polno zgodovine, obkroženo z naravno lepoto, je 
postalo njen dom. Kot vsakdo si je tudi Fehime želela zagotoviti lepo 
prihodnost zase, a želela si je uresničiti tudi svojo strast. Odločila se 
je za poklic učiteljice, da bi lahko otrokom pomagala, da v popolnosti 
razvijejo svoj potencial. Sledilo je obdobje velike spremembe – samo 
ena v vrsti mnogih. Po končanem študiju je Fehime dobila službo v 
Turkmenistanu. Poučevanje je bilo naporno delo, a opazovati, kako 
se otroci učijo in razvijajo v edinstvene posameznike, je osmislilo ves 
trud. Uživala je, kadar je bila obkrožena z otroki, kmalu pa z njimi 
ni bila obkrožena samo v šoli. Tistega leta se je namreč poročila in 
rodila svojo prvo hči, Beril.  

Le nekaj let kasneje se je ponovno selila – tokrat dlje kot kadar-
koli prej, v Dublin. Tam se je rodila njena druga hči, Serin. Ponovno 
so jo obkrožale živahne ceste velikega mesta, potem se je preselila 
v Belfast. Na Irskem, v deželi polni tujcev iz različnih držav, se je 
počutila kot doma. 

Rodovitna prst

Ko je hodila po ulici, je Fehime čutila prebadajoče poglede mimoido-
čih. Tistega meglenega jutra v majhnem mestecu, ugnezdenem med 
Alpami je bila, kot ponavadi, edina ženska, ki je nosila naglavno ruto. 
Barčki, mimo katerih je hodila, so bili polni živahnega klepeta, tudi 
ob tako zgodnji uri, vendar večine slišanih besed ni razumela, čeprav 
je jezikovni tečaj obiskovala že nekaj tednov. Na srečo je večina ljudi 
v Sloveniji, kamor se je preselila nazadnje, tako ona govorila tekoče 
angleško in je enostavno navezovala prijateljstva. Ker ni govorila 
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slovensko, v Sloveniji ni mogla poučevati. Kljub temu je njena družina 
tukaj kmalu začela cveteti – najmlajša hči, Masal, je bila rojena in 
na obrobju mesta so si ustvarili srečen dom. 

Pa vendar … Tistega jutra je hodila proti šoli, z malo Serin, ki se 
je trdno oprijemala mamine roke. Serin je šolo obiskovala šele nekaj 
mesecev, pa se je Fehime že loteval brezup. Tudi zadnja prošnja, ki 
jo je Fetime naslovila na učitelje in šolsko svetovalno službo, male 
Serin ni prav nič spremenila. Ko je za šolskimi vrati izginil mrki 
pogled na Serininem obrazu, se je Fehime podala do ravnatelja in še 
enkrat potožila, kako njena hči vsak dan prihaja iz šole žalostna in 
prestrašena, včasih celo pripoveduje o potiskanju in brcanju. Seveda 
razume, da otroci niso vajeni imeti v razredu tujih otrok, ampak kako 
naj Serin izboljša svojo slovenščino, če jo sošolci kar naprej zbadajo 
zaradi njenega naglasa? V zadnjih nekaj tednih je celo začela jecljati, 
pod tolikšnim stresom je bila. Z ravnateljevim zagotovilom, da bo 
ukrepal glede situacije in senco dvoma v njegove besede, je Fehime 
odšla iz šole. 

Vsak otrok je posameznik zase. Vsak otrok ima specifične 
sposobnosti. Za rast potrebujejo najboljšo možno prst. Šolski sis-
tem je lahko zelo nepravičen, saj od vseh otrok zahteva iste stvari. 
Montessori metoda ni takšna. Tovrstne misli so okupirale Fehime, 
ko je opazovala svojo najmlajšo hčer, ki je previdno oblikovala glino 
v zajčjo glavico. Kar nekaj truda je bilo treba, da jo je odtegnila od tv 
zaslona tisto popoldne, ampak otrok je očitno že pozabil na risanko. 

V šoli Serin zagotovo ni bila deležna zadostne podpore in 
pomoči. Zato je Fehime pogosto sedela za računalnikom in prebirala 
vse, kar je našla o Montessori filozofiji. V tistem trenutku morda res 
ni delala kot učiteljica, je bila pa zato toliko bolj trdno odločena, da 
bo za svoje otroke najboljši starš. Hotela je, da njena dekleta sama 
oblikujejo svoja zanimanja in se razvijejo v dobre osebe, vsaka na 
svoj način. To jo je še dodatno navdihovalo. Fehime je poslušala 
dekleta, ko so med seboj klepetala. Poslušala je, če bo slišala jecljanje. 
Odkar je Serin začeta obiskovati govorno terapijo, se je njen govor 
precej izboljšal. 
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Obdobja sprememb niso nikoli enostavna, a v tistem trenutku se je 
Fehime zazdelo, da njena družina lahko premaga vse. Počasi lahko 
vzljubijo novo deželo, najdejo nove prijatelje, njena dekleta se lahko 
naučijo novega jezika in Serin lahko ponovno zacveti.
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Zaključek

Ob koncu knjige dovolite, da vas popeljemo na sam začetek oziroma 
namenimo nekaj besed tudi procesu nastajanja publikacije. Pobuda 
za projekt je prišla s strani prostovoljk društva Humanitas, ki jih še 
posebej zanima tematika migracij in delujejo na področju. V sloven-
skem prostoru so zaznale potrebo po odpiranju prostora za ženske 
z migrantsko in/ali begunsko izkušnjo, prostor za njihove zgodbe, 
s katerimi bi kot protagonistke našle možnost samoizražanja tistih 
posebnih, unikatnih, (ne)navadnih, skratka človeških lastnosti, ki 
jih družba v svoji stereotipizaciji pogosto spregleda. Po pogovorih 
s partnerji projekta in ciljno skupino smo vsi prišli do skupnega 
zaključka, da je potreba v evropskem prostoru vseprisotna. 

Od prvega neformalnega klepeta ob kavici do izdaje publikacije 
se je dogajalo veliko stvari. Aprila 2019 se je na treningu mladinskih 
delavcev v Brežicah (slo) najprej zbrala skupina 15 udeležencev in 
udeleženk iz vseh štirih partnerskih držav, ki so se na enotedenskem 
usposabljanju spoznavali_e s samim področjem, situacijo, metodo-
logijo, izzivi, tehničnimi zadevami, vezanimi na pripravo publikacije. 
Udeleženci_ke treninga so delo na terenu nato nadaljevali_e sami_e, 
v lokalnem okolju, v koordinaciji z vodjo projekta. Rezultat dela je 
danes pred vami in prepričani smo, da nazorno izkazuje visoko stop-
njo motivacije vseh udeleženih – tako ljudi, ki so zapisovali zgodbe, 
kot žensk, ki so delile svoje zgodbe. In vendar pričujoča publikacija 
prinaša tudi rezultate, ki morda na oko niso vidni. Prinaša nova 
prijateljstva, nove veščine in kompetence, nove vezi, odpira nova 
spoznanja in nove ideje. 
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Vse slednje nas je ponovno združilo novembra 2019, ko se je ekipa 
ponovno zbrala v Ljubljani, Sloveniji, tokrat z namenom evalvacije 
projekta in da knjigo tudi uradno pospremimo na pot. V okviru 
5-dnevnega srečanja smo tako evalvirali, reflektirali, promovirali 
projekt in publikacijo ter viharili možgane z idejami o nadgradnji 
projekta. Knjigo smo na pot pospremili v sklopu nacionalne konfe-
rence globalnega učenja Moč žensk in z izvedbo metode Živa knjižnica, 
na kateri so obiskovalci_ke imeli_e priložnost tudi osebno spoznati 
nekatere od zgodb iz publikacije. Knjižna polica naše tokratne Žive 
knjižnice je nosila naslov Močne ženske, kamor ženske iz publikacije 
Njene zgodbe nedvomno sodijo.   
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