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Börn á flótta
Námsgreinar:

Undirbúningur:

Landafræði, samfélagsfræði

• Útbúið kennslustofuna svo hægt sé að sýna
stuttmyndina

Markmið:
• Að ýta undir skilning barna á því hvaða þýðingu
það hefur fyrir líf fólks að þurfa að flýja heimili
sín
• Að sýna nemendum fram á að þessar sögur skipta
okkur öll máli

Tími:

60

• Prentið út spurningalista fyrir hvern hóp
nemenda
• Prentið út eina mynd auk meðfylgjandi texta
fyrir hvern hóp að vinna með
• Undirbúið heimaverkefni á síðu 6

mínútur
Aldursbil:

5-18
ára

Taktu til aðgerða í þágu Heimsmarkmiðanna
Sem kennari hefur þú tækifæri til að hvetja nemendur og efla trú þeirra á því að þau geti haft áhrif, að hlutirnir
geti breyst og að þau geti stuðlað að breytingum
Gríptu til aðgerða - það sem þú getur gert núna:

Nemendur geta skrifað brét til viðeigandi stjórnvalda og útskýrt hvers vegna Heimsmarkmiðin eru mikilvæg fyrir framtíð
þeirra og spurt stjórnvöld um aðgerðir þeirra til að vinna að tilteknu Heimsmarkmiði.
Gríptu til aðgerða - frekari aðgerðir:

Til að auka þekkingu sína og hafa frekari áhrif geta nemendur tekið þátt í verkefnum í þeirra heimabæ til að
stuðla að breytingum í þágu Heimsmarkmiðanna. Frekari upplýsingar og námsefni má finna á skólavefnum
www.un.is/skolavefur og www.globalis.is, auk www.worldslargestlesson.globalgoals.org

Börnáflótta
Markmið: Að kynnast lífi fólks sem þurft hefur að yfirgefa heimili sín; flóttamanna og innflytjenda
Markmið: Nemendur munu...
• Læra um aðstæður þeirra sem þurft hafa að yfirgefa heimili sín, þ.e.a.s. flóttamanna,
innflytjenda, hælisleitenda og vegalaust fólk.
• Kynnast viðhorfum þeirra og læra að skilja hvernig aðstæður þeirra eru sem neyðst hafa til þess að
yfirgefa heimili sín.
Bakgrunnsupplýsingar og ítarefni:
Understanding Syria: From Pre-Civil War to Post-Assad, https://theatln.tc/1aSv0nB - Grein frá The Atlantic
Melissa Fleming: How to help refugees rebuild their world, https://bit.ly/1rTOT5M - TED talk fyrirlestur
Þú þarft : Myndir og meðfylgjandi spurningar
Fyrir kennara: Nú hefur mikið verið talað um flóttamenn og þann straum innflytjenda sem leitar til
Evrópu. Börn og unglingar hafa einnig tekið eftir þessari umræðu. Meðfylgjandi kennsluefni miðar að því
að veita nemendum stutta kynningu á lífi barna í þessari stöðu. Það getur verið gott að gefa nemendum
tíma til að ræða efnið yfir tvær kennslustundir. Hluti af efninu getur komið yngri nemendum í uppnám og
því er mikilvægt að undirbúa bekkinn áður en kennslan hefst og gefa þeim tækifæri til að ræða tilfinningar
sínar og skoðanir sem þau hafa á málefninu. Þetta á sérstaklega við ef að hælisleitendur eða flóttamenn
eru í bekknum.

5mín

Stuttmyndir:
Fyrir yngri börn Three years in Za'atari Refugee Camp, https://bit.ly/2HmPIYq - 2015
Fyrir eldri börn Children on the Move, https://bit.ly/2GVP0C6
Kennari og nemendur fara saman yfir orðskýringakaflann hér fyrir neðan.
Vinnustofur eftir Vivienne Parry © UNICEF Ireland

Inngangur:

25mín

Ímyndaðu þér að landið þitt sé stríðshrjáð. Ímyndaðu þér að þurfa að yfirgefa heimili þitt, vini þína
og fjölskyldumeðlimi. Ímyndaðu þér að verða að skilja eftir gæludýr og flestar eigur þínar.
Ímyndaðu þér að vita ekki hvar þú færð næst að borða eða hvort þú finnir nokkurn tíman öruggan
samastað. Ímyndaðu þér að neyðast til að leggja af stað að heiman án þess að vita hvort þú komist
á áfangastað eða hvort að þú og fjölskylda þín verði boðin velkomin eða komist lífs af. Ímyndaðu
þér að búa á stað þar sem talað er framandi tungumál eða þar sem engin þægindi eru til staðar.
Skiptið bekknum í hópa og talið saman í 10-15 mínútur um hvernig líf flótamanna eða innflytjenda
gæti verið.
Hópverkefni: Skiptið bekknum í hópa. Hver hópur fær ljósmynd og spurningalista. Meðlimir hvers
hóps skiptast á að svara spurningum tengdum myndinni og sögu einstaklingsins sem þeim var
úthlutað. Spurningar og ljósmyndir má finna hér fyrir neðan.
Í lok tímans skulu hóparnir deila með bekknum hvað þau ræddu.

5mín

Lokaorð kennara til nemenda: Margt af því sem að við ræddum í dag getur komið
okkur í uppnám. Ein leið til að takast á við slíkar tilfinningar er að bregðast við til að
bæta ástandið. Það þarf ekki að vera stórt atriði. Dettur einhverjum í hug eitthvað sem
við getum gert til þess að hjálpa?
Áður en þið farið heim, skrifið niður á blað skilaboð til bekkjarins um hvað ykkur fannst um efni
dagsins.

Þegar heim er komið: Veljið annað tveggja verkefna
10mín

Lestu textann hér að neðan og skrifaðu u.þ.b. 150 orð um það hvernig efnið tengist því sem við ræddum í
dag.

„Við okkur blasir framtíð full af möguleikum. Nútímamanneskjan hefur náð gríðarlegum framförum á sviði
vísinda. Við höfum framleitt vélar sem hugsa og tæki sem sjá inn í fjarlæga hluta himingeimsins. Við höfum
byggt brýr yfir hafið og turna sem ná upp til skýja. Flugvélar og geimflaugar hafa minnkað fjarlægðir, beygt
tímann og skapað hraðbrautir í gegnum heiðhvolfið. Þetta er sú mynd sem nútímamanneskjan hefur skapað
með uppgötvunum sínum.
Þrátt fyrir allar þessar framfarir á sviði vísinda og tækni og þeirra uppgötvanna sem bíða okkar, vantar enn
mikilvægt atriði. Á meðan vísindum og tækni fleytti fram höfum við vanrækt mannlega þáttinn. Því meira sem
að við eignumst því minna hugum við að náunganum. Við höfum lært að fljúga líkt og fuglar og synda líkt og
fiskar, en við höfum ekki lært að lifa saman í friði.“
Þýðing úr hluta þakkarræðu Martin Luther King við afhendingu Friðarverðlauna Nóbels.

Í fréttum: Daniel Etter skrifar fyrir The New York Times
Laith Majid, sýrlenskur flóttamaður frá Deir Ezzor, grætur af gleði með son
sinn og dóttur í fanginu eftir að þau komust heil og höldnu til Kos. Hópurinn
lagði af stað frá tyrkneska strandbænum Bodrum en á leið þeirra fór
gúmmíbáturinn með 15 menn, konur og börn innanborðs að leka.

Þessi mynd er tekin þegar fjölskyldan var komin heilu og höldnu til Berlínar
þar sem Laith mun geta hafið nýtt líf með konu sinni og börnum.
Laith Majid og kona hans Nada Adel (43) ásamt sonum þeirra Moustafa
(18), Ahmed (17), Taha (9) og dóttur Nour (7), sem við þekkjum af efri
myndinni.
Skoðaðu myndirnar og skrifaðu nokkur orð um það sem vekur athygli þína.

Orðskýringar
Orð

Skilgreining

Flóttamaður

Einstaklingur sem hefur þurft að flýja heimaland sitt vegna stríðs eða ofsókna og getur ekki snúið aftur
heim af þeim sökum. Samkvæmt reglum þjóðarréttar verða flóttamenn ekki sendir aftur til heimkynna sinna
ef sjá má fyrir að lífi þeirra verði ógnað eða að þeir þurfi að óttast frelsisskerðingu. Einstaklingurinn þarf þó
að sýna fram á að slíkar aðstæður séu til staðar, sem getur verið erfitt ef farið hefur verið að heiman án
skilríkja, vegabréfs eða fæðingarvottorðs.

Innflytjandi

Einstaklingur sem fer milli landa af öðrum ástæðum en vegna stríðs eða ofsókna. Innflytjendur hafa oft
flúið mikla fátækt eða kynbundið ofbeldi, vilja sameinast ástvinum sínum eða eru í leit að betri tækifærum
og atvinnumöguleikum.

Hælisleitandi Einstaklingur sem óskar eftir öryggi og vernd í öðru landi en sínu eigin og bíður eftir því að fá
viðurkennda stöðu sína sem flóttamanns. Fái hann ekki viðurkenningu á stöðu flóttamanns má vísa
honum úr landi, en sumir fá að vera áfram í landinu af mannúðarástæðum.

Vegalaus
einstaklingur

Einstaklingur sem hefur þurft að yfirgefa heimkynni sín vegna stríðs, náttúruhamfara eða ofsókna.
Samkvæmt upplýsingum Sameinuðu þjóðanna falla u.þ.b. 60 milljónir manna í heiminum undir þessa
skilgreiningu. Árið 2014 þurftu 42.500 manns að yfirgefa heimili sín daglega. Stór hluti þessa fólks kemur
frá Sýrlandi, þ.á m. fólk sem hefur þurft að ferðast milli héraða innanlands (7,6 milljónir manna) og
flóttamenn (3,88 milljónir í lok árs 2014). Afganistan (2,59 milljónir manna) og Sómalía (1,1 milljón manna)
fylgja fast á eftir.

Ljósritið þessa blaðsíðu og afhendið hverjum hópi eitt eintak. Klippið út spurningarnar og gefið hverjum hópi eitt sett.

Hvað heldur þú að
manneskjan á
myndinni sé að hugsa?

Hvernig heldur þú að
manneskjunni á
myndinni líði?

Hvað heldur þú að
manneskjan á
myndinni hafi misst?

Hvað heldur þú að
manneskjunni á
myndinni langi til þess
að gera?

Hvaðan heldur þú að
manneskjan á
myndinni komi?

Hvar heldur þú að
manneskjunni á
myndinni langi til þess
að vera?

Hvað langar þig að
segja við manneskjuna
á myndinni?

Hvernig heldur þú að
ferðin þangað sem
hann/hún er nú hafi
verið?

Hvers heldur þú að
manneskjan á
myndinni sakni mest?

Heldur þú að
manneskjan á
myndinni sakni
einhverra?

Hvers heldur þú að
manneskjan á
myndinni þarfnist?

Hvaða mannréttindi
þeirra eða réttindi barna
heldur þú að hafi verið
brotin?

Hvað heldur þú að
manneskjan á
myndinni þarfnist?

Hvernig aðstæður
heldur þú að
einstaklingurinn á
myndinni búi við?

Hversu langan tíma
heldur þú að það muni
taka fyrir manneskjuna
á myndinni að eignast
aftur eðlilegt líf?

Hvenær heldur þú
að manneskjan á
myndinni hafi seinast
farið í skóla?

Hvað heldur þú að
manneskjan á
myndinni vilji verða
þegar hann/hún verður
fullorðin/nn

Hvað eigið þú og
manneskjan á
myndinni
sameiginlegt?

Hvað heldur þú að
manneskjan á
myndinni láti sig
dreyma um?

Hvað heldur þú að
manneskjan á myndinni
hafi gert í gær?

„Sú hugmynd að sum líf séu minna virði
en önnur er rót alls vanda í heiminum.“
Paul Farmer
Einn af hverjum 122 einstaklingum í
heiminum er flóttamaður, vegalaus eða
hælisleitandi. Ef þssi fjöldi myndaði íbúa
eins ríkis yrði það 24. fjölmennasta ríki
heims. Þetta eru afleiðingar áralangra
stríða og þjáninga. Samtök sem vinna að
hjálpastarfi á þessum svæðum eru að
verða uppiskroppa með fjármagn vegna
aukins fjölda fólks. Matvælaáætlun
Sameinuðu þjóðanna (WFP) hefur
minnkað matarskammta fyrir sýrlenska
flóttamenn í aðliggjandi löndum um
helming. Nágrannalönd Sýrlands hafa
tekið á móti meirihluta þeirra sem flúið
hafa landið. Þar sem aðstæður
flóttamanna á þeim svæðum sem versna
stöðugt hefur aukinn fjöldi ákveðið að
flýja til Evrópu, sem oft felur í sér
hættulega ferð yfir hafið.
Að meðaltali er helmingur allra
flóttamanna börn. Þó þau séu flóttamenn
eru þau fyrst og fremst börn og ættu að
njóta réttinda sem börn. Þau eru í
sérstakri hættu þar sem þau eru
viðkvæmari fyrir sjúkdómum, vannæringu
og slysum. Þau þurfa á stuðningi
fullorðinna að halda, ekki aðeins vegna
líkamlegra meiðsla, heldur þurfa þau
einnig andlegan og félagslegan stuðning.
Börn eru að vaxa og því geta slæmar
aðstæður haft varanleg áhrif á líkamlegan
og andlegan þroska þeirra. Á meðan stríð
og deilur standa yfir geta þau misst af því
að fá að vera börn. Við verðum öll að
vinna saman að því að tryggja að réttindi
allra barna séu virt, hvar sem þau eru í
heiminum.

Þann 26. ágúst 2015 huggar maður
lítinn dreng sem horfir grátandi á
einkennisklædda lögreglumenn í
bænum Gevegelĳa í Makedóníu.
Lítil stúlka stendur hjá.
Frá júnímánuði til ágústloka 2015
höfðu 52.000 manns verið skráðir
við landamæri Makedóníu í bænum
Gevegelĳa eftir að hafa komið inn í
landið í gegnum Grikkland. Frá því í
júlí 2015 hefur fjöldi þeirra sem fara
yfir landamærin aukist úr 2.000
manns í 3.000 manns á dag. Einn
þriðji þeirra eru konur og börn, en
um 12% kvennanna bera barn undir
belti. Stór hluti þessa fólks hefur
flúið átök í Afganistan, Írak, Pakistan
og Sýrlandi.
Börn á öllum aldri ferðast langar
leiðir með fjölskyldu sinni. Sum eru
þó ein á ferð, á aldrinum 16-18 ára,
en þau ferðast í hópi vina. Þau
koma í gegnum Grikkland, en munu
halda áfram til Serbíu og þaðan til
Ungverjalands. Þaðan er markmiðið
að ná til annarra landa innan
Evrópusambandsins.
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21. júlí 2015 á suðurhluta
Gazasvæðisins. Rafah, 10 ára segir
frá. „Ég bý í litlu húsi í Khan Younis
flóttamannabúðunum. Á sumrin verður
mjög heitt inni og það er hvergi hægt
að leika sér úti því að það er þröngt í
búðunum. Mér þykir gaman að fara
niður á strönd þar sem ég get leikið
mér en það er langt að heiman. Ég
vildi að búðirnar hefðu garð og
leikvöll.“
Fjöldi palestínskra barna hefur þurft að
líða fyrir óeirðirnar á Gazasvæðinu
árið áður, en þær vöruðu í 51 dag.
Börn sem eru eldri en sex ára hafa nú
upplifað þrjú tímabil óeirða á sinni
stuttu ævi, en börn 10 ára og yngri
hafa aldrei kynnst öðru en að
Gazasvæðið sé lokað. Enn þann dag í
dag þarfnast yfir 308.000 börn
sálfræðilegrar og félagslegrar
aðstoðar. Mörg börn búa enn í
rústunum. Endurbygging á yfir 12.600
húsum sem voru eyðilögð er enn ekki
hafin. Það eykur á erfiðleika um
100.000 manns sem misstu heimili sín,
en um helmingur þeirra eru börn.
Fjölskyldur eiga erfitt með að komast
af því atvinnuleysi er um 44% og er
það hvergi meira í heiminum. Um 80%
íbúanna reiða sig á mannúðaraðstoð
og hafa lítinn sem engan aðgang að
grunnþjónustu líkt og rafmagni og
hreinu vatni (meira en 95% af
rennandi vatni á Gazasvæðinu er
óhæft til drykkjar) á svæði þar sem
helmingur íbúanna eru börn.
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18. júlí 2015 í flóttamannabúðunum
Markazi í Obock, Djíbútí. Íbúarnir
koma frá Jemen. Sabah sem er 10
ára býr í búðunum. Á sumrin eru
sandstormar algengir í Djíbútí.
Fjölskylda Sabah lifði venjulegu lífi í
Jemen þar til stríðið hófst.

Í mars var fjölskyldan á leið til Jemen
eftir að hafa ferðast til Sómalíu þaðan
sem móðir Sabah er upprunalega frá.
Stríðið var þegar hafið en
fjölskyldunni tókst að komast þangað
sem heimili þeirra stóð, en nú var þar
aðeins autt land. Sprengjur höfðu
gjöreyðilagt allt.
Húthi uppreisnarmenn komu í veg
fyrir að fjölskyldan gæti yfirgefið
svæðið og var þeim tilkynnt að örlög
þeirra væru að deyja á svæðinu. „En
okkur tókst að sleppa í bát frænda
míns“ segir Sabah. Ferðin tók einn
dag en vegna mikils öldugangs féll
kona fyrir borð og drukknaði. „Ég var
svo þreytt og hrædd,“ segir Sabah.
Líf flóttamanna í Djíbútí er ekki
auðvelt og móðir Sabah saknar
heimilisins sem þau áttu áður og
fatnaðar sem brann þegar húsið var
sprengt. Hún saknar súkkulaðis, epla,
banana og hneta. Mest saknar hún
samt dúkkunnar sinnar Amiru sem
eyðilagðist í sprengingunni. Nú hefur
hún enga dúkku að leika sér með.
Þrátt fyrir allt þetta á Sabah sér enn
drauma. Hún vill verða læknir svo hún
geti hjálpað móður sinni.
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Ali (nafni breytt) er 13 ára og býr með
fjölskyldu sinni í palestínsku
flóttamannabúðunum
Bourj Barajni. Fjölskylda hans flúði
úthverfi Dara í Sýrlandi eftir að skot
dundu á heimili þeirra svo að það
hrundi. Faðir Ali (55 ára) og elsti bróðir
hans voru leigubílstjórar. Öll börnin
gengu í skóla og fjölskyldan átti eigið
húsnæði og höfðu sjúkratryggingar. Nú
búa fjórar kynslóðir - 12 manns - í
tveimur herbergjum, nærri eignarlausar.
Faðir Ali talar um Sýrland: „Allt var mun
betra áður fyrr, við áttum gott líf.“ Faðir
Ali þurfti að hætta að vinna eftir að
bíllinn hans varð fyrir sprengju. „Ég
reyndi að laga bílinn en ég gat það ekki,
það var of dýrt, ég gat ekkert gert“ segir
hann. Þó að fjölskyldan sé nú úr hættu
þá finna þau ekki fyrir öryggi. Þau eru
stressuð og hrædd. Þrumuveður minnir
þau á sprengingarnar. Fjölskyldan
ákvað að koma sér fyrir í búðunum með
vinafólki sínu en auk þess er lífið í
búðunum ekki jafn dýrt og annars. Þau
þurfa 300 Bandaríkjadali eða um
35.000 íslenskar krónur fyrir húsaleigu,
50-60 Bandaríkjadali eða 5.000-7.000
krónur fyrir rafmagni og 100 dali eða
um 11.000 krónur fyrir mat.
Ali og eldri bróðir hans Ramy (17 ára)
sjá fyrir fjölskyldunni. Bróðir hans vinnur
í sjónvarpsverslun og Ali vinnur á
kaffihúsi. Hann byrjar að vinna klukkan
9 á morgnanna og suma daga er hann
ekki kominn heim fyrr en kl. tvö um
nóttina. Hann fær 200 dali eða um
23.000 krónur á mánuði.
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Shifa sem er 16 ára býr í
flóttamannabúðunum í Zaʼatari í
Jórdaníu. Hún flúði frá Dera í suðurhluta Sýrlands með foreldrum sínum,
þremur bræðrum og tveimur systrum.
„Sprengjur fóru að falla á þorpið okkar
svo að við flýttum okkur öll í bílinn og
keyrðum að landamærunum. Ég var
mjög hrædd. Það tók 3 daga að
komast til Za'atari“ segir Shifa.
Frænka Shifu og 8 ára bróðir hennar
slösuðust í Sýrlandi. Frænka hennar
fékk kúlu í höfuðið en lifði af og býr nú í
Za'atari. Frændi hennar var
handsamaður og varð að vera eftir í
Sýrlandi. Shifa saknar hans og bróður
síns sem einnig varð eftir, en hún getur
talað við þá í síma.
„Fyrsta mánuðinn grét ég á hverjum
degi en svo vandist ég þessu,“ segir
Shifa. „Við bjuggum vel í Sýrlandi en
hér eru aðstæðurnar mun verri. Ég
sakna heimilisins okkar, þó að þar séu
sprengingar. Mig langar heim. Ég
sakna Fatemu vinkonu minnar úr
skólanum.“
Shifa er í 9. bekk í skóla nr. 3, einum af
þremur skólum sem að Barnahjálp
Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) rekur.
„Mér finnst gaman að koma í skólann
og hitta vin minn Salam. Frá því ég var
lítil hefur mér alltaf þótt gaman í
skólanum. Ég læri stærðfræði, ensku,
arabísku, náttúrufræði og landafræði.
Mig langar til að verða lyfjafræðingur.
Mig langar til að hjálpa fólki heima í
Sýrlandi.“
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21. mars 2015. Ungur drengur heldur
uppi skráningarnúmerinu sínu við
athöfn til staðfestingar lausn sinni úr
Suður súdanska uppreisnarhernum
(SSDA) í Lekuangole sem er afskekkt
þorp í Jonglei fylki. Um 250 börnum var
sleppt úr haldi, þ.á m. 4 stúlkum, sú
yngsta var 9 ára. 400 börnum til
viðbótar verður sleppt á næstu dögum.
Þetta er í þriðja skipti sem börnum er
sleppt í kjölfar samningaviðræðna milli
uppreisnarhersins og ríkisstjórnarinnar.
Friðargæsluliðar á vegum
ríkisstjórnarinnar (NDDRC) og
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
(UNICEF) hafa unnið saman við að
hlúa að börnunum og hjálpa þeim að
aðlagast samfélaginu á ný.
Uppreisnarherinn hefur miðlað þeim
upplýsingum til UNICEF að þeir hafi um
3.000 börn í sínum röðum.
NDDRC skipulagði athöfnina en börnin
fengu að hafa skipti á herbúningum og
vopnum fyrir almennan klæðnað.
UNICEF tók við börnunum að
athöfninni lokinni og hafast þau við í
búðum sem komið hefur verið upp í
þorpinu. Þar fá þau mat, húsaskjól og
læknisaðstoð. UNICEF og
samstarfsaðilar munu hefja leit að
fjölskyldum þeirra og veita þeim
sálfræðilega og félagslega aðstoð ef
við á.
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Mohammad, 15 ára situr fyrir utan
Azraq flóttamannabúðirnar í Jórdaníu.
Hann flúði heimabæ sinn á Gólanhæð
í suðvestur Sýrlandi fyrir tveimur árum
þegar deilur á svæðinu versnuðu. Hann
hefur verið í búðunum í eitt og hálft ár.
„Í Sýrlandi gátum við leikið okkur úti þar
til seint á kvöldin, um kl. átta. Eitt
kvöldið þegar við vorum að leika okkur
sáum við fjölda flugvéla á himninum.
Við hættum leiknum og horfðum á þær.
Því næst heyrðum við hljóð í
sprengingum og köll og óp í fólki. Fólk
lá á jörðinni slasað. Ég lagðist á jörðina
með vinum mínum. Ég horfði í kringum
mig en sá bara ryk. Ég varð svo
hræddur að ég hljóp heim,“ útskýrir
Mohammad.
„Daginn eftir vaknaði ég við
sprengingar sem dundu fyrir utan húsið
okkar. Þá ákvað fjölskylda mín að það
væri of hættulegt fyrir okkur að vera þar
áfram og við fórum lengra inn í borgina
en héldum okkur innan landamæra
Sýrlands fyrst um sinn. Seinna fórum
við yfir til Jórdaníu.“
„Mig langar að fara aftur til Sýrlands en
ég er hræddur við sprengingarnar.
Jafnvel þó við búum núna í óvæginni
eyðimörkinni þar sem flóttamannabúðirnar eru, þar sem dýr kæmust varla
af, þá viljum við frekar vera áfram hér
því hér finnst okkur við vera örugg.“
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Safa er 14 ára. Hún flúði frá Sýrlandi
og býr nú í Kawergosk flóttamannabúðunum í norðurhluta Íraks. „Fjögur
ár eru liðin síðan börnin hérna sáu
síðast ættingja, vini eða heimili sín. Þeir
sem bera ábyrgð á ástandinu eru
stjórnmálamenn. Ég vil segja ykkur
stjórnmálamönnunum að hætta þessum
leik svo við getum farið heim og börnin
sem urðu viðskila við foreldra sína geti
eignast framtíð, svo við getum líka átt
okkur framtíð,“ segir Safa.
„Lífið heldur áfram, ég held áfram að
fara í enskutíma og ég fer í skólann á
hverjum degi. Stundum rignir og þegar
ég kem aftur heim er ég þakin drullu.
Ég hef ekki séð vini mína í Sýrlandi,
eða frændur mína og systkini í tvö ár.“
„Ég veit að það eru sýrlensk börn sem
hafa búið í búðunum tvöfalt lengur en
ég. Það eru mörg börn hérna og sum
eru jafnaldrar mínir en önnur eru yngri
eða eldri en ég. Mörg þessara barna
eru fædd hér í búðunum og vita ekkert
um Sýrland. Þau vita ekki einu sinni
hvernig landið lítur út. Þau vita ekki
hvernig heimili þeirra lítur út. Sum
þekkja ekki einu sinni ættingja sína.
Mörg eru mjög ung en hafa samt misst
foreldra sína.“
„Tvö ár eru liðin og enn hefur ósk mín
ekki ræst. Ég finn fyrir vonbrigðum, en
ég verð að sætta mig við aðstæðurnar
eins og þær eru. Það er ekki okkar val
hvort við yfirgefum búðirnar eða ekki.
Að búa hér er ekkert líkt því að búa í
Sýrlandi, alls ekkert.“
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9. október 2015 í Þýskalandi. Ahmad,
15 ára (til vinstri) og bróðir hans Ali, 17
ára (til hægri) eru fylgdarlaus börn sem
komu frá Baalbek í Líbanon. Ali er af
palestínskum og líbönskum ættum. Það
er hans hlutverk að sjá um yngri bróður
sinn á ferðalagi þeirra. Þeir yfirgáfu heimili
sitt eftir að það var ekki lengur öruggt að
vera í heimabænum þeirra vegna nærveru
samtakanna ISIS og Hezbollah.
„Það er hvergi öryggi að finna. Það er enga
vinnu að fá. Dauðsföll eru daglegt brauð,“
segir Ali. Ferðin frá Baalbek var löng og
erfið. Ferðin með bátnum og tíminn sem
bræðurnir eyddu á heimili fyrir flóttamenn í
Serbíu voru erfiðustu kaflarnir. „Þetta var
mjög erfitt og við vorum hræddir því við
héldum að við gætum dáið því við höfðum
aldrei lært að synda. Þetta var ekki skip
heldur aðeins gúmmíbátur sem kastaðist á
öldunum með svo miklum þunga að hann
hefði geta rifnað hvenær sem var.“ Í Serbíu
þurftu þeir að bíða í þrjá daga úti í
kuldanum eftir pappírum. Svo veiktist
Ahmad og þeir urðu að komast áfram
ólöglega úr landinu.
„Hvert myndi mig langa að fara? Mér líkar
mjög vel að vera í Þýskalandi,“ segir Ali.
„Mér hefur fundist að framtíðin geti hafist
hér. Hér á ég vini og þeir segja mér að hér
sé hægt að finna vinnu og að ég muni geta
lifað lífi mínu með reisn.“ Innan
fjölskyldunnar er litið á Ali sem fullorðinn
einstakling - hann þarf að vinna og sjá fyrir
yngri systkinum sínum. Hann þurfti að
hætta í skóla 9 ára gamall til að byrja að
vinna á hárgreiðslustofu. „Mig dreymir um
að verða fullorðinn maður, góður maður
sem á peninga og getur hjálpað öðrum í
heiminum, til að byrja með verður það
fjölskyldan mín. Þó það verði erfitt, þá er
það betra líf en þær aðstæður sem fólk
þarf að búa við heima í Líbanon. Ég vildi
bara að fjölskyldan mín væri hérna.“
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Lydia Anthony er 15 ára. Hún situr í
tjaldi fjölskyldunnar í Minawaobúðunum fyrir nígeríska flóttamenn í
Kamerún. Fjölskylda hennar flúði
þorpið sitt eftir að Boko Haram gerði
árás. Lydia var í skólanum þegar árásin
átti sér stað. „Þegar að skólinn lokaði
þurfti ég að fara til bæjarins Limankara
því ég frétti að foreldrar mínir hefðu
þurft að yfirgefa þorpið,“ segir Lydia.
Lydia var í Limankara þangað til að
árásirnar hófust þar einnig. Hún lagði
því af stað í átt að landamærunum en
þar fékk hún að vita að foreldrar hennar
væru í Minawao.
„Þegar ég heyrði að ráðist hefði verið á
þorpið varð ég miður mín,“ rifjar Lydia
upp. „Boko Haram tók bróður minn og
hann var í haldi þeirra þangað til honum
tókst að sleppa eina nóttina.“
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna
(UNICEF) útvegar börnunum á
svæðinu námsgögn og annan stuðning
til menntunar. Búðirnar tóku við 7.000
flóttamönnum þegar þær voru opnaðar
í byrjun júlí 2013, en nú hefur sá fjöldi
aukist og nú dvelja um 33.760 manns í
búðunum. Þessi fjöldi þýðir að
gríðarlegt álag lendir á þeim samtökum
sem sinna hjálparstarfi á svæðinu Það
gengur fyrir að útvega öllum mat, vatn
og húsaskjól vegna þess að enn er
margt fólk sem mun leita hingað eftir
hjálp.
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2. september 2015.
Divine, 10 ára stúlka frá Bangui í MiðAfríkulýðveldinu, segir frá: „Þegar
skólanum mínum var lokað hafði ég
ekkert að gera. Ég hjálpaði mömmu að
þvo upp eftir matinn og þrífa húsið, en
það var allt og sumt.“
„Fjölskylda mín flúði heimili sitt þegar
átökin hófust í höfuðborginni í
desember. Við fluttum inn til frænku
minnar og frænda sem búa í úthverfinu.
Við gátum heyrt skothljóð fyrir utan
húsagarðinn svo við urðum að halda
okkur innan hans. Við höfum ekki
getað farið aftur heim ennþá. Góð
vinkona mín, Pauline, hefur ekki komið
aftur í skólann. Ég veit ekki hvert hún
fór eða flúði. Kannski kemur hún aftur
fljótlega.“
„Jafnvel þó við höfum ekki getað farið
aftur heim þá er ég byrjuð aftur í gamla
skólanum mínum. Kennararnir eru
góðir og mér finnst gaman að læra nýja
hluti. Mig langar að verða læknir og
þess vegna legg ég hart að mér.“
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Þann 18. júní 2015 ber ung stúlka frá
Búrúndí litlu systur sína í poka á
bakinu og heldur á sólhlíf til að vernda
þær fyrir sterkri sólinni á leiðinni að
vatnsaðstöðunni í Nyarugusuflóttamannabúðunum í Kigoma
héraðinu í Tansaníu. Barnahjálp
Sameinuðu þjóðanna (UNICEF)
útvegar 30.000 lítra af vatni fyrir
flóttamannabúðirnar, en þar er vatn af
skornum skammti og enn er von á
fleira fólki í búðirnar.
Um miðjan júní 2015 hafa yfir 63.650
flóttamenn frá Búrúndí leitað skjóls í
Tansaníu frá átökum og pólitískum
óeirðum sem eiga sér stað í heimalandi þeirra. Þeir eru hluti af þeim
110.000 manns frá Búrúndi sem hefur
flúið til Austur-Kongó, Rúanda og
Tansaníu til að forðast óeirðirnar heima
við.
Hinn mikli straumur flóttamanna hefur
leitt til þess að nauðsynlegt er að
takmarka hversu mikið hver og einn
einstaklingur getur fengið af hreinu
vatni og hreinlætisvörum, en það þarf
að varast sýkingar á borð við kóleru.
Þrátt fyrir að nýlegur kólerufaraldur
sem gerði vart við sig í búðunum sé að
ganga yfir, er enn mikil hætta á að
veikin blossi upp aftur. Nyaragusubúðirnar hafa verið stækkaðar til að
geta tekið á móti væntanlegum
flóttamönnum frá Búrúndí, en nú þegar
hafa um 50.000 flóttamenn frá AusturKongó dvalið í búðunum í um 20 ár.
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