
Tämä tarinakokoelma vie meidät matkalle menneisyyteen, nykyhetkeen ja kohti lasten ja nuorten sukupolven toivoa paremmasta tulevaisuudesta, sukupolven, jonka unelmat ovat keskeytyneet sodan takia parhaimmillaan jo useaksi vuodeksi. Lukiessamme tätä tarinakokoelmaa olemme liikuttuneita kerrotuista vaikeista tarinoista. Näillä nuorilla tytöillä ja pojilla on kuitenkin uskomattomia toiveita. He haluavat tulla astronauteiksi, toimittajiksi, työskennellä lasten oikeuksien puolesta ja rakentaa uudelleen rakkaan maansa. He pitävät kiinni unelmistaan, vaikka heidän on selviydyttävä ahdistuksesta ja menetyksestä, ja he yrittävät löytää hopeareunuksen usein tummalta ja pilviseltä taivaalta. Lasten ja nuorten tukeminen on keskeinen tavoite estää kokonaisen sukupolven menettäminen. On rohkaisevaa nähdä heidän auttajiensa yhteisten ponnistelujen tulokset. Nämä kertomukset ovat jälleen yksi osoitus seuraavan sukupolven sietokyvystä, vahvuudesta ja päättäväisyydestä. Nämä ominaisuudet edustavat kaikkien tavoittelemaa myönteistä muutosta ja toivoa rauhanomaisesta tulevaisuudesta maailmassa. Kaikki lapset unelmoivat. Joillakin heistä, jotka ovat kärsineet sodasta, nälästä ja kylmyydestä, on ehkä jäljellä vain unelmansa. Monet lapset, joiden on ollut pakko jättää asuinpaikkansa, kotinsa ja perheensä, toivovat parempaa tulevaisuutta. Öisin he kuvittelevat, millaista olisi palata jonain päivänä kotimaahan perheen ja ystävien luokse. He sinnittelevät eteenpäin unelmiensa varassa. Tulevaisuudenkuvansa ansiosta heillä on vielä uskoa elämään. Toivon ansiosta kaikki on mahdollista. Eräät nykyään sotaa käyvät maat, mukaan lukien niiden väestö, ovat kärsineet vuosisatoja. Jokainen näistä yhteiskunnista on luonut oman identiteettinsä, joka tekee siitä ainutlaatuisen koko maailmassa. Ne ovat uskomattoman kauniita maita, joiden asukkaat ovat kehittäneet ja vaalineet kulttuuriaan ja perinteitään tuhansia vuosia ja luoneet näin rikkaat ja monimuotoiset yhteiskunnat. Eräät näistä maista ovat täynnä arkeologisia aarteita ja eräät näiden kaupungeista ovat maailman vanhimpia kaupunkeja. Näille maille arkkitehtonisten mestariteosten säilyttäminen on ollut tärkeä osa heidän omaa kulttuuriperintöään jo vuosia. Pelkkä muisto kotimaan suurenmoisuudesta saa pakon edessä lähtemään joutuneet miehet ja naiset palaamaan takaisin kotiinsa. Kukapa lapsi ei unelmoisi kodista? Lapsille, jotka kertovat tarinansa tässä luvussa, se on joskus vain kaukainen muisto. He unelmoivat kuitenkin edelleen kodista, joka merkitsisi vihdoinkin paremman tulevaisuuden alkua, turvallisesta paikasta, jossa he ovat turvassa väkivallalta, kylmyydeltä ja tuskalta, joita he kohtaavat päivittäin. Nämä lapset ovat menettäneet kaiken, mitä pidämme itsestään selvänä illalla nukkumaan mennessämme. Ainoat asiat, joita heiltä ei voida koskaan ottaa pois ja joista he eivät ikinä luovu, ovat unelmat ja toivo. Kuunnellaanpa sitten ensimmäinen tarina. Ihmiset sanovat, että maani oli suurenmoinen maa, mutta nyt kaikki on tuhottu, ja olen siitä hyvin surullinen. Tiedän, että jos palaan sinne takaisin, kaikki on toisin. Asumme nyt toisessa maassa. Yritämme olla onnellisia. Käyn koulua niin kuin muutkin lapset. Yleensä me samasta maasta tulleet tytöt pidämme yhtä. Joskus opettaja kysyy meiltä kotimaastamme. Eräänä päivänä hän kysyi minulta, mitä kaipaan eniten. Vastasin vain, että kaipaan maatani. Kun asumme maassa, joka ei ole meidän, meistä ei oikeastaan koskaan tunnu siltä, että olisimme kotona. Minäpä kerron, mitä lapset haluavat. He haluavat oikeuksia. Ensinnäkin he haluavat oikeuden mennä kouluun ja puhua omaa kieltään, sitten oikeuden pysyä kotimaassansa. Sitä, mitä maassani tapahtuu, ei pitäisi koskaan tapahtua. Lapsilla on oikeuksia. Heillä on oikeus leikkiä, opiskella ja olla onnellisia. Heidän ei koskaan pitäisi olla surullisia. On kolme asiaa, joita haluan enemmän kuin mitään muuta. Ensinnäkin haluan, että vanhempani ja siskoni ovat turvassa ja terveitä. Toiseksi haluan tehdä pyhiinvaelluksen, ja kolmanneksi haluan nähdä maani uudelleen. Jonain päivänä menen sinne ihan varmasti takaisin. Kaikki tiet eivät johda samaan paikkaan. Jokainen matka on oma tarinansa. Ensimmäisestä askeleesta lähtien matkan tekijä ei ole enää sama. Hänen kulkemansa reitit paljastavat hänen tekemänsä valinnat. Lapset, jotka ovat jakaneet tarinansa tässä kirjassa, ovat kuitenkin tehneet harvat näistä valinnoista vapaasti. Nuorten unelmien ytimessä on ehtymätön koulutuksen tarve. Tälle sukupolvelle, jonka arki on täynnä epäoikeudenmukaisuutta, opiskelu ja muistot onnellisemmista ajoista ovat kaksi syytä, miksi he edelleen pitävät toivoa yllä. Seuraava teksti kuvaa tämän täydellisesti. Lapselta ei ole jäänyt koulunkäynnistä muuta kuin yksi valokuva, jota hän vaalii aarteenaan. Jotkut ovat onnistuneet pelastamaan muutamia rikkinäisiä leluja ja vaurioituneita kirjoja kotinsa raunioista. Toiset ovat vain menettäneet kaiken. Ne, jotka täällä kertovat meille tässä tarinoitaan, eivät enää ehdi juhlia syntymäpäiviään. Heidän vaikean elämänsä keskellä on silti toivo paremmista ajoista. Vaikka selviytyminen on heille tärkeintä, myös opiskelu on heille tärkeää. He tietävät, että tämän kautta he voivat saada jonain päivänä mahdollisuuden palata kotimaahansa rakentamaan tulevaisuutta itselleen ja perheelleen. Koulutus on avain heidän tulevaisuuteensa. Kuunnellaanpa sitten toinen tarina. Tämä valokuva otettiin minusta, kun ilmoittauduin kouluun. Se on minulle tosi tärkeä. Oli ensimmäinen vuosi, aivan ensimmäinen kouluviikko, kun jouduin lähtemään maasta. Tietysti minulla on muutamia muistoja. Osa hyviä, osa huonompia. Muistan esimerkiksi kouluni, joka näytti minusta niin kauniilta, ystäväni ja jalkapallo-ottelut pihalla. Muistan myös sodan, pommitukset ja matkan, joka meidän oli tehtävä päästäksemme tänne. Ne ovat huonoja muistoja, jotka haluaisin unohtaa. Lähdimme maastamme keskellä yötä. Oli niin pimeää, että näimme tuskin tietä edessämme. Kävelimme laaksojen poikki ja piikkipensaiden läpi. Ihmiset eivät ottaneet mitään mukaansa, jotta matkanteko ei hidastuisi. Minun piti jättää koulukirjani, kynäni ja värikynäni. Äiti sanoi, että pääsemme pian takaisin kotiin, mutta olemme olleet täällä jo useita vuosia. Pidän tästä valokuvasta paljon, koska se on osa lapsuuttani. Kun katson sitä, se saa minut hymyilemään. Se muistuttaa minua siitä, kuinka onnellinen olin pienenä. Olin vasta lapsi. Nyt haluan ennen kaikkea palata kotimaahani ja nähdä taas kotini ja kouluni. Toivon koko sydämestäni, että maassani on taas jonain päivänä turvallista. Meidän on pidettävä kiinni unelmistamme. Saatamme kuvitella, että sotaa käyvien maiden lapset eivät enää unelmoi. Kärsimys ja eriarvoisuus ovat jatkuvasti läsnä heidän arjessaan. Saatamme kuvitella, että elämä, johon heidät on pakotettu, on murskannut heidän unelmansa. Todellisuus on täysin päinvastainen. Kun lapselta on riistetty suurin osa elämästä, jäljelle jää vain toivo, joka saa hänet uskomaan parempaan tulevaisuuteen. Nämä lapset pitävät tiukasti kiinni unelmistaan, vaikka he pelkäävätkin, etteivät ne koskaan toteudu. Ne, jotka tässä kertovat oman tarinansa, ovat niin rohkeita, etteivät luovuta koskaan. He olisivat monta kertaa voineet heittää pyyhkeen kehään. Tarvitaan paljon voimaa ja luonnetta, jotta jaksaa toivoa silloin, kun kaikki ympärillä hajoaa. Näille lapsille riittää joskus hyvin vähän, jotta he voisivat tarttua unelmiinsa: sana, vaatekappale, laulu. Kuunnellaanpas sitten kolmas tarina. Lähdin maastani useita vuosia sitten. Saavuttuani tähän maahan vanhemmillani oli vaikeuksia löytää minulle paikka koulussa. Ainoat jäljellä olevat paikat olivat kouluissa, jotka olivat liian kalliita meille. Ensimmäisenä vuonna täällä jouduin jäämään kotiin äitini kanssa. Autoin häntä kotitöissä. Kumpikaan meistä ei ollut tyytyväinen. Hän pelkäsi, että jäisin liikaa jälkeen muista lapsista enkä pysyisi luokan mukana. Onneksi eräänä päivänä yksi paikka vapautui ja pääsin vihdoin kouluun. Tiedän olevani onnekas saadessani opiskella. Minulla on naapuri, jonka vanhemmat kieltäytyvät päästämästä tytärtään ulos. He pelkäävät, että hänelle tapahtuu jotain. Minusta se on surullista ja mielestäni epäreilua häntä kohtaan. Hänen isänsä ja äitinsä pitäisi tietää, ettei missään ole turvallisempaa kuin koulussa. Haluan opiskella, jotta voin ryhtyä lääkäriksi. Niin kauan kuin saan jatkaa koulunkäyntiä täällä, tiedän, että unelmani voi jonain päivänä toteutua. Kun olen vanhempi ja minulla on lapsia, en anna heidän jättää väliin yhtään koulupäivää. Kerron heille, että koulu on paikka, jossa unelmat toteutuvat. Arvokkaimmat unelmat kuuluvat niille, jotka unelmoivat paremmasta tulevaisuudesta itselleen ja lähimmäisilleen. Jotkut lapset elättelevät tällaisia unelmia. Koulutuksensa ansiosta nämä lapset puolustavat oikeuksiaan ja pysyvät toiveikkaina niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Lukiessa näitä tekstejä ymmärtää, miten vahvoja ja rohkeita näitä tarinoita kertovat lapset ovat. Sodan alkaessa suuri osa maailmaa ryhtyi toimeen. He ottivat tehtäväkseen lasten tarpeisiin vastaamisen. He ovat auttaneet ylläpitämään sodasta kärsineiden ihmisten päättäväisyyttä, ihmisarvoa ja vahvuutta vuosi toisensa jälkeen. Kuunnellaanpa sitten neljäs tarina. Ennen sodan alkamista olin aivan tavallinen nuori. Halusin käydä ulkona ja tavata ihmisiä, mutta sota muutti minua. Menetin kotini ja ystäväni. Minusta tuli ujo, eikä minulla ollut enää itseluottamusta. Tein kaikkeni välttyäkseni kohtaamasta muita ihmisiä. Äitini kannusti minua liittymään ohjelmaan, joka oli tarkoitettu sodan tragedian kokeneille nuorille naisille. Ajatus, samoin kuin ohjelman sisältö, oli minusta oikein hyvä. Jo ensimmäisen istunnon jälkeen tunsin muuttuvani. Aloin saada uusia ystäviä. Sitten aloin vähitellen jutella naapureitteni kanssa. Huomasin pian, että halusin tietää enemmän ympärilläni asuvista ja tapaamistani ihmisistä. Me kaikki edistyimme, askel askeleelta, omaan tahtiimme. Aluksi olimme liian ujoja osallistuaksemme, mutta muutaman istunnon jälkeen pystyimme avautumaan toisillemme. Tämä ohjelma on muuttanut elämäni täysin. Käytän oppimiani vinkkejä kaikkialla. Aikaisemmin ajattelin, ettei elämälläni ollut enää mitään tarkoitusta, mutta istuntojen, joihin osallistuin, ansiosta näen asiat nyt eri tavalla. Olen nyt asettanut itselleni useita tavoitteita, ja yksi niistä on huolehtia toisista samalla tavalla kuin minusta huolehdittiin. Toivon, että kaikista tytöistä, joita autan, tulee vahvoja ja että he kykenevät tulemaan toimeen siinä yhteiskunnassa, jossa he elävät. Harvat ihmiset huomaavat kodin todellisen arvon ennen kuin heidän on pakko jättää se. Kun lähdemme kotoa, teemme sen yleensä omasta tahdostamme ja tiedämme, että voimme palata milloin tahansa. Ne, jotka tässä luvussa kertovat oman tarinansa, ovat joutuneet lähtemään, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta palata takaisin. Perheitä on hajonnut, yhteisöjä tuhoutunut ja usein vuosisatoja vanhoja yhteiskuntia on pyyhitty kartalta hetkessä. Kaikki nämä lapset unelmoivat palaavansa kotiin jonain päivänä. Mikä heitä siellä odottaa? Ajan mittaan kaupungit voidaan rakentaa, tiet päällystää ja yhteisöt muodostaa uudelleen. Heidän matkansa viimeinen vaihe, joka johtaa rauhaan, voi vaatia eniten voimia. Nämä nuoret valmistautuvat tälle matkalle rohkeina ja vakuuttuneina. Lasten suurimmat toiveet ja voimakkaimmat unelmat liittyvät samaan tavoitteeseen palata rauhanomaiseen maahan, jossa heidän oikeuksiaan vihdoinkin kunnioitetaan. Kuunnellaanpa sitten viimeinen tarina. Kun tulin tähän maahan, olin seitsemän. Minulla ei ole enää montaa muistoa talosta, kaupungista tai maasta, jossa asuin ennen. Isäni ja äitini puhuvat joskus minulle maastani. He kertovat minulle, että se on suurenmoinen paikka, jossa on jokia ja maatiloja kaikkialla, minne vain katsoo. Kun kuuntelen heitä, ajattelen, että sen täytyy olla kaunis paikka. Vaikken muista juuri mitään, kaipaan kovasti kotimaatani. Suurin unelmani olisi palata kotimaahani, rakentaa kaikki uudelleen ja elää onnellisena, kuten ennenkin. Lopuksi, me kaikki toivomme, että jonain päivänä nämä lapset tuntevat jälleen olevansa kotona. Ne, jotka ovat kertoneet tarinansa tässä kirjassa, jatkavat sinnikkäästi unelmiensa tavoittelua, koska juuri nykypäivän nuoret kantavat mukanaan lupausta paremmasta tulevaisuudesta ja maailmasta, jossa vallitsee rauha. Öisin katsomme taivaalle. Jokainen tähti kantaa lapsen unelmaa siitä, että hän voisi lopultakin elää onnellisena ja turvassa. Tämän kokoelman sivuja selaamalla olet päässyt matkalle, joka oli täynnä toivoa, unelmia mutta myös pelkoa ja epävarmuutta. Se on piirrosten ja sanojen mosaiikki, joka kuvaa luovasti sotaa käyvien lasten todellisuutta. He ovat viattomia lapsia ja pakotettuja lähtemään kotoaan ilman tietoa, milloin he voivat palata vai palaavatko he koskaan. Heidän viestinsä huokuvat kuitenkin rauhaa ja sinnikkyyttä, kun he pyrkivät yhdessä rakentamaan maittensa tulevaisuutta. Todellisuus on kuitenkin paljon karumpi kuin mitä tämä värikäs kokoelma kertoo. Maat, joissa käydään sotaa, ovat edelleen vaarallisimpia paikkoja lasten kasvaa. Näistä maista tulevat lapset ovat kokeneet kauhuja, joita kenenkään ei pitäisi kokea. He ovat menettäneet kotinsa, perheensä, ystävänsä ja koulunsa. Näkymättömät haavat kulkevat heidän mukanaan hyökkäyksen hetkellä ja paossa. Nämä arvet kulkevat heidän mukanaan läpi lapsuuden ja sen jälkeenkin. Ja silti kaikesta huolimatta heidän optimisminsa pysyy koskemattomana. Ainutlaatuiset kumppanuudet mahdollistavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten tavoittamisen ja erityisesti ne, jotka ovat paossa muissa maissa. Nämä kumppanuudet ovat olleet olennaisen tärkeitä, jotta lapset voivat jatkaa opiskeluaan ja saada psykososiaalista tukea ja koulutusta. Kun kumppanuus alkoi, se toi lapset takaisin koulun penkille. Tämä toteutettiin paikallisilla koulutushankkeilla, joissa perheitä kannustettiin lähettämään lapsensa kouluun ja tarjottiin kuljetuspalveluja, investoitiin infrastruktuuriin opetustilojen laajentamiseksi, lisättiin opettajien määrää, jaettiin kirjoja ja oppimateriaalia sekä perustettiin keskuksia, joissa lapset voivat oppia, leikkiä ja vain olla taas lapsia. Jotta tämä tuleva sukupolvi voisi löytää rauhan, meidän olisi kuunneltava lasten ja nuorten ääntä. Heillä on uskomattomia kykyjä ja vahva tahto edistää luovia ratkaisuja ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä sotaa käyneiden maiden jälleenrakentamisen kannalta. Nämä lapset ovat nähneet ihmiskunnan ja elämän pahimman puolen, mutta silti he edelleen unelmoivat valoisammasta tulevaisuudesta. Meidän vastuullamme on yhteistyössä ja heidän kanssaan toteuttaa joitakin näistä unelmista. Jokainen lapsi ansaitsee lapsuuden ja oikeudenmukaisen mahdollisuuden elämässään. Kiitos, että olet käyttänyt aikaasi tämän kokoelman tarinoiden lukemiseen. Näiden tarinoiden takana ovat todelliset lapset. Viimeisessä luvussa on kuvasarja sotaa käyvien maiden ja näiden naapurimaiden lapsista, jotka ovat saaneet Euroopan unionin rahoitusta. Tämä luku on kunnianosoitus näille ja miljoonille muille lapsille heidän rohkeudestaan, päättäväisyydestään, kyvystään pysyä myönteisinä kaikista vaikeuksista huolimatta ja ennen kaikkea heidän kyvystään unelmoida. Toimimalla yhdessä ja heidän kanssaan voimme auttaa tekemään näistä unelmista totta.

