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Tento soubor příběhů nás provede minulostí a přítomností celé jedné generace dětí a mladých lidí, jejichž sny byly přetrhány minimálně na několik let, po která už trvá konflikt, ale zprostředkuje nám i jejich naději na lepší budoucnost. Při čtení příběhů z této sbírky snů se neubráníme dojetí. Ale ta děvčata a kluci mají úžasné plány do budoucna. Chtějí se stát kosmonauty, novináři, prosazovat dětská práva a hlavně znovu vybudovat svou zemi. Nevzdávají se svých snů, i když se musí vyrovnávat s trápením a ztrátami, a hledají světlá místa na často temné a zamračené obloze. Podpora dětí a mládeže je klíčovou prioritou ve snaze zabránit vzniku ztracené generace. Je povzbudivé sledovat výsledky společného úsilí těch, kteří jim pomáhají. I tato svědectví jsou důkazem odolnosti, síly a odhodlání nastupující generace. Tyto charakteristiky symbolizují změnu k lepšímu, o kterou všichni usilujeme, i naději, kterou vkládáme do mírové budoucnosti celého světa. Všechny děti mají sny. Pro některé z nich, které zakusily válku, hlad a zimu, jsou sny to jediné, co jim ještě zbývá. Hodně dětí bylo donuceno opustit své město, svůj domov a svou rodinu, ale někde uvnitř v sobě si uchovávají naději na lepší budoucnost. V noci sní o tom, že se jednou budou moci vrátit domů a znovu se setkat se svými příbuznými a kamarády. Sny jsou jejich způsobem obrany. Díky představě o lepší budoucnosti se jim daří neztrácet víru v život. Když je naděje, je možné všechno. Některé země, v nichž se dnes válčí, existují už po celá staletí, stejně jako jejich obyvatelstvo. Každá z nich si jako společnost vybudovala vlastní identitu, díky níž se proslavila po celém světě. Jsou to země ohromující krásy, jejichž obyvatelé už po tisíce let rozvíjejí a pěstují svou kulturu a tradice, díky nimž zde vznikla bohatá a různorodá společnost. V některých z těchto zemí se nachází nesmírné archeologické bohatství a některá jejich města patří k nejstarším na světě. Zachování jejich mistrovských architektonických pokladů bylo pro tato města po celou řadu let důležitou součástí jejich kulturního dědictví. Těmto ženám a mužům, kteří jsou nyní vysídleni, stačí pouhá vzpomínka na majestátnost jejich země, aby se vrátili zpět do svých domovů. Které dítě nesní o domově? Pro děti, které v této kapitole vyprávěly své příběhy, je jejich domov někdy už jenom vzdálenou vzpomínkou. Přesto nepřestávají snít o domově, o domově, který by znamenal, že by se i pro ně konečně mohla začít rýsovat lepší budoucnost. Sní o bezpečném útočišti, kam by se mohly ukrýt před násilím, zimou a bolestí, které jsou dnes jejich každodenní realitou. Tyto děti ztratily vše, s čím my každý večer usínáme jako s naprostou samozřejmostí. Ale přece jen zůstalo něco, co jim nikdy nikdo nemůže vzít a čeho se nikdy nevzdají, což jsou jejich sny a naděje. Podívejme se tedy na první příběh. Lidé říkají, že moje země kdysi bývala nádherná, ale dnes je všechno zničené, což mě moc mrzí. Vím, že jestli se tam někdy vrátím, bude všechno jinak. My teď žijeme v jiné zemi. Snažíme se být šťastní. Chodím do školy jako ostatní děti. My holky ze stejné země většinou držíme spolu. Někdy se nás učitel ptá, jaké to bylo v zemi, odkud pocházíme. Jednou se mě zeptal, po čem se mi nejvíce stýská. Jednoduše jsem odpověděla, že mi chybí moje země. Když člověk žije v zemi, která není jeho, nikdy se tam necítí doopravdy doma. Povím vám, co děti chtějí. Chtějí svoje práva. Především chtějí mít právo chodit do školy a mluvit svou vlastní řečí. Také chtějí mít právo zůstat ve své zemi. To, co se děje v mé zemi, by se nemělo stávat nikde na světě. I děti mají svoje práva. Mají právo na to, aby si mohly hrát, učit se a být šťastné. Nikdy by neměly být smutné. Existují tři věci, které bych si na světě přála ze všeho nejvíce. Za prvé, aby moji rodiče a sestry byli v bezpečí a aby byli zdraví. Za druhé bych se chtěla vypravit na pouť. A za třetí bych se chtěla znovu podívat do své země. Vím, že se tam jednou určitě vrátím. Ne všechny cesty však vedou na stejná místa. Každá cesta má svůj vlastní příběh. Jakmile cestovatel udělá na své cestě první krok, už nikdy nebude stejný jako dřív. Cesty, po kterých se vydává, odhalují jeho volby. Děti, které s námi sdílejí své příběhy v této sbírce, však jen málokdy mohly činit svá rozhodnutí svobodně. Společným jmenovatelem snů mladých lidí je nevyčerpatelná touha po vzdělání. Pro tuto generaci, jejíž každodenní život je poznamenán nespravedlností, jsou studium a vzpomínky na šťastnější časy jediné dva důvody, proč se stále nevzdávají naděje. Dokonale to ilustruje následující text. Z doby, kdy chodil do školy, mu zůstala jen fotografie, které si velmi váží. Některým se podařilo zachránit z trosek svých domovů několik rozbitých hraček a potrhaných knih. Jiní prostě přišli o všechno. Ti, kteří nám zde vyprávějí své příběhy, už ani neslaví narozeniny. I přes těžkosti, které teď prožívají, se stále nevzdávají naděje, že jednou bude lépe. Teď je jejich hlavní starostí přežít, ale nesmírně důležité je pro ně i studium. Vědí, že díky němu se budou jednou moci vrátit do své země a založit tam novou budoucnost pro sebe i pro svou rodinu. Klíčem k této budoucnosti je vzdělání. Podívejme se tedy na druhý příběh. To je moje fotka ze zápisu do školy. Moc pro mě znamená. Musel jsem ze své země odejít v první třídě, hned první týden po nástupu do školy. Samozřejmě, že na tu dobu mám několik vzpomínek. Některé jsou hezké, jiné už moc ne. Vzpomínám si třeba na školu, která pro mě byla tak krásná, na kamarády, které jsem tam poznal, a na naše fotbalové zápasy na hřišti. Ale vzpomínám také na válku, bombardování a cestu, kterou jsme museli absolvovat, abychom se sem dostali. To jsou ošklivé vzpomínky, na které bych nejraději zapomněl. Naši zemi jsme opustili uprostřed noci. Byla taková tma, že skoro nebylo vidět na cestu před námi. Překračovali jsme údolí a prodírali se trnitými ostružinovými keři. Lidé nechali doma všechno, co měli, protože by jim to na cestě překáželo. Já jsem také musel doma nechat všechny své učebnice, pera a pastelky. Máma sice říkala, že se brzy vrátíme domů, ale už je to několik let a pořád jsme tady. Této fotografie si nesmírně vážím, protože je to kousek mého dětství. Když se na ni podívám, usmívám se, připomíná mi, jak jsem byl šťastný, když jsem byl malý. Byl jsem ještě dítě. Teď si ze všeho nejvíc přeji vrátit se do své země, znovu vidět náš dům a mou školu. Z celého srdce doufám, že v mé zemi bude jednoho dne opět bezpečně. Nesmíme se vzdávat svých snů. Můžeme se domnívat, že děti ze zemí, kde probíhá válka, už žádné sny nemají. Ve svém každodenním životě se neustále setkávají s utrpením a nerovností. Mohlo by se zdát, že jejich sny se v důsledku této vnucené existence rozplynuly. Ale ve skutečnosti je to právě naopak. Když dítě z větší části přijde o možnost normálně žít, zbývá mu jen naděje a víra, že jednou bude lépe. Tyto děti si své sny pěstují, aby zůstaly velmi živé, i když se bojí, že se třeba nikdy nevyplní. Děti, které nám v téhle knížce vyprávějí své příběhy, mají nesmírnou odvahu nikdy se nevzdat. Mnohokrát mohly hodit ručník do ringu. Musíte mít nesmírnou sílu a pevný charakter, abyste si zachovali naději, když se kolem vás všechno hroutí. Těmto dětem někdy stačí velmi málo, aby cítily, že si mohou udržet své sny. Slovo, kousek oblečení, písnička. Nyní se podívejme na třetí příběh. Před několika lety jsem opustila svou zemi. Když jsme přijeli do této země, rodiče měli problém najít pro mě místo ve škole. Jediná volná místa už zbývala jen ve školách, které pro nás byly příliš drahé. První rok jsem byla doma s maminkou. Pomáhala jsem jí v domácnosti. Ale ani jedna z nás nebyla šťastná. Bála se, že budu za ostatními dětmi ve škole příliš pozadu a že nebudu stíhat výuku. Naštěstí se pak jednoho dne uvolnilo místo a já jsem konečně mohla začít chodit do školy. Vím, že mám štěstí, že mohu studovat. Mám sousedku, kterou rodiče odmítají pustit ven. Bojí se, že se jí něco stane. Jsem z toho smutná, myslím si, že to vůči ní není fér. Její táta a máma by měli vědět, že škola je to nejbezpečnější místo na světě. Pokud jde o mě, chci mít možnost studovat, abych se mohla stát lékařkou. Dokud budu moci chodit do zdejší školy, vím, že se můj sen jednou může splnit. Až budu starší a budu mít děti, nenechám je zameškat ani jediný den školy. Budu jim říkat, že škola je místo, kde se plní sny. Nejhodnotnější sny mají ti, kdo sní o lepší budoucnosti pro sebe i pro své bližní. Některé děti takové sny mají. Jsou to děti, které díky svému vzdělání bojují za svá práva a zachovávají si naději v dobrém i zlém. Při čtení těchto textů si člověk uvědomí, jak silné a statečné jsou tyto děti, které se s námi zde dělí o své příběhy. Když tyto konflikty vypukly, velká část světa začala jednat. Hlavní snahou bylo reagovat na potřeby dětí. Rok od roku tak pomáhali zachovat odhodlání, důstojnost a sílu lidí postižených válkou. Podívejme se tedy na čtvrtý příběh. Před začátkem konfliktu jsem byla úplně normální puberťačka. Ráda jsem chodila mezi lidi, ale válka ze mě udělala úplně jiného člověka. Přišla jsem o domov i o přátele. Začala jsem se stydět, přestala jsem si věřit. Všemožně jsem se snažila vyhýbat kontaktu s jinými lidmi. Moje maminka mě podpořila, abych se zapojila do programu pro mladé ženy, které zažily válečnou tragédii. Ten nápad i obsah programu se mi velmi líbil. Už po prvním sezení jsem cítila, jak se měním. Začalo to tím, že jsem si tam našla několik kamarádů. Pak jsem se postupně začala bavit se svými sousedy. Brzy jsem pocítila potřebu dozvědět se více o lidech, kteří žijí kolem mě, i o těch, se kterými jsem se seznámila. Všichni jsme postupovali krok za krokem, svým vlastním tempem. Zpočátku jsme se styděli zapojit, ale po několika sezeních jsme se dokázali jeden druhému otevřít. Tento program mi zcela změnil život. Postupy, které jsem se tam naučila, teď používám úplně všude, kam jdu. Dříve jsem si myslela, že můj život už nemá žádný smysl, ale díky lekcím, kterých jsem se zúčastnila, se na svět dívám úplně jinak. Sama pro sebe jsem si nyní stanovila několik cílů a jedním z nich je starat se o ostatní tak, jako se oni starali o mě. Doufám, že všechny dívky, kterým pomáhám, získají sílu a budou schopné čelit společnosti, ve které žijí. Málokdo si uvědomuje skutečnou hodnotu domova, dokud ho není nucen opustit. Když odcházíme z domova, je to často naše volba a víme, že se můžeme kdykoli vrátit. Děti, které vyprávějí své příběhy v této kapitole, musely odejít, ale vrátit se nemohou.

