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A történetgyűjtemény gyermekek és fiatalok egy olyan nemzedékének múltján és jelenén kalauzol minket végig, akik álmainak megvalósítását az országban évek óta dúló konfliktus legalábbis feltartóztatta. A kötet a történetek bemutatása mellett felcsillantja a szebb jövőbe vetett reményt. Az álmok gyűjteményében szereplő, nehéz sorsokat bemutató történetek megindítóak. Ezek a fiatal lányok és fiúk azonban hihetetlen célokat fogalmaztak meg. Űrhajósokká és újságírókká akarnak válni, a gyermekjogokért akarnak küzdeni, és újjá akarják építeni szeretett hazájukat. Nem mondanak le az álmaikról, holott nem kevés szenvedésen és veszteségen kell felülkerekedniük. Még a gyakran kilátástalannak tűnő helyzetekben is igyekeznek meglátni a reménysugarat. A gyermekek és a fiatalok támogatása kiemelt prioritás, ugyanis nem akarjuk, hogy az érintettek „elveszett nemzedékké” váljanak. Szívderítő látni az erre irányuló törekvéseket. Ezekből a beszámolókból kiderül, hogy a következő nemzedék ismét tanúbizonyságot tett az ellenálló képességéről, lelkierejéről és eltökéltségéről. Ezek a tulajdonságok testesítik meg azt a pozitív változást, amelyre mindannyian vágyunk. Ezekre alapozhatjuk a reményt, hogy egy nap az egész világon békésebb jövő köszönt be. Minden gyermek álmodik. Egyes gyermekeknek, akik megtapasztalták a háborút, az éhezést és a fázást, egyedül az álmaik maradtak. A városuk, otthonuk és családjuk elhagyására kényszerült gyermekek közül sokan jobb jövőben reménykednek. Éjszaka elképzelik, hogy milyen lenne, ha egy nap visszatérhetnének az országukba, és újra találkozhatnának a családjukkal és barátaikkal. Az álmaikból erőt merítenek a küzdelemhez. A jövőképük miatt továbbra sem vesztették el az életbe vetett hitüket. Amíg van remény, bármi megtörténhet. Vannak ma is olyan háború sújtotta országok, ahol az évszázadok óta jelen lévő harcok ellenére az ország és a lakosság szívósan kitart. Társadalomként megalkották a saját identitásukat, amelyet büszkén tárnak a világ elé. Gyönyörű vidékek, amelynek lakosai több ezer éve táplálják a kultúrájukat és a hagyományaikat. Ezek az országok ennek köszönhetően sokszínű és színes társadalomnak adnak otthont. Vannak közöttük olyanok, amelyek tele vannak régészeti kincsekkel és városok, melyek a világ legrégebbi települései közé tartoznak. Ezen városok örökségének hosszú évek óta fontos részét képezi az építészeti remekművek megőrzése. Az otthonuk elhagyására kényszerült férfiaknak és nőknek elég felidézniük az országuk nagyságát, és az emlékeik máris visszarepítik őket az otthonukba. Melyik gyermek ne álmodna az otthonáról? Az ebben a fejezetben mesélő gyermekek számára az otthon távoli emlék csupán. Ennek ellenére mindannyian az otthonukról álmodnak. A haza számukra egyet jelent egy szebb jövő kezdetével. Menedékhely, ahol elbújhatnak az erőszak, a hideg és a fájdalom elől, amellyel nap mint nap meg kell birkózniuk. Ezek a gyermekek mindent elvesztettek, amit mi magától értetődőnek veszünk, amikor esténként álomra hajtjuk a fejünket. Egyedül az álmaikat és a reményt nem vehetjük el tőlük sohasem, hiszen mindennél jobban kapaszkodnak beléjük. Íme, az első történet. Az emberek azt mondják, hogy az én országom régen fenséges ország volt. Mára azonban mindent leromboltak. Ez nagyon elszomorít. Tudom, hogy ha visszatérek, minden más lesz. Itt élünk, egy másik országban. Próbálunk boldogok lenni. Mint minden gyerek, én is iskolába járok. Mi, ugyanabból az országból származó lányok többnyire összetartunk. A tanár néha kérdéseket tesz fel a szülőhazánkról. Valamelyik nap megkérdezte, hogy mi hiányzik a legjobban. Egyszerűen azt feleltem, hogy hiányzik a hazám. Ha olyan országban élünk, amely nem a miénk, sosem érezzük magunkat igazán otthon. Elmondom, hogy mit akarnak a gyerekek. Jogokat. Először is szeretnék, ha joguk lenne iskolába járni és az anyanyelvüket beszélni. Azt is szeretnék, ha jogukban állna a saját országukban maradni. Ami a hazámban történik, annak sosem szabadna megtörténnie. A gyerekeknek jogaik vannak. Joguk van játszani, tanulni és boldognak lenni. Soha nem szabadna szomorkodniuk. Három dolgot szeretnék mindennél jobban. Először is azt, hogy a szüleim és a testvéreim biztonságban legyenek. A második, szeretnék zarándokolni. A harmadik pedig, hogy újra láthassam a hazámat. Egy nap mindenképp visszatérek. Nem minden út vezet ugyanoda. Minden útnak megvan a maga története. Az utazót már az első lépés végérvényesen megváltoztatja. A választott út felfedi a meghozott döntéseket. Azok a gyermekek azonban, akik megosztották velünk a történeteiket a gyűjtemény lapjain, kevés dologról dönthettek szabadon. A fiatalok álmainak az oktatás iránti olthatatlan vágy áll a középpontjában. Ennek a nemzedéknek igazságtalanságok tarkítják a mindennapjait, és egyedül a tanulmányaik és a boldogabb időkről őrzött emlékeik tartják bennük a lelket. A következő történet tökéletesen rávilágít erre. A gyerekeknek mindössze egy fényképük maradt fenn az iskolás éveikről, amelyet nagy becsben tartanak. Néhányan ki tudtak menekíteni néhány összetört játékot és megrongált könyvet a lerombolt otthonuk romjai közül. Mások mindent elvesztettek. A gyerekek, akik megosztották velünk a történeteiket ebben a könyvben, többé a születésnapjukat sem ünneplik. Nehéz sorsuk ellenére azonban továbbra is töretlenül hisznek egy szebb jövőben. Noha az életben maradás a legfontosabb számukra, a tanulás szintén központi szerepet tölt be a gondolataikban. Tudják, hogy így lehetőségük nyílhat arra, hogy hazatérjenek hazájukba, és a családjukkal együtt megalapozzák a jövőjüket. Az oktatás a jövőjük záloga. Íme, a második történet. Egy fénykép, amely az iskolai beiratkozásom napján készült. Nagyon fontos nekem. Az első iskolai tanévem legelső hetén kellett elhagynom az országot. Természetesen van néhány emlékem. Néhány emlék szép, néhány pedig kevésbé. Emlékszem például az iskolámra, amelyet gyönyörűnek láttam. Fel tudom idézni az új barátaimat és a játszótéri futballmeccseket. A háborúra is emlékszem, a bombázásokra és az idevezető útra. Ezek rossz emlékek, amelyeket legszívesebben elfelejtenék. Az éjszaka közepén hagytuk el a hazánkat. Olyan sötét volt, hogy alig láttuk az utat. Völgyeken és tüskés szederbokrokon vágtunk át. Az emberek mindent hátrahagytak, hogy ne lassítsa őket a cipekedés. Búcsút kellett mondanom a tankönyveimnek, a tollaimnak és a zsírkrétáimnak. Anya azt mondta, hogy hamarosan visszatérünk, de már évek óta itt élünk. Kincsként őrzöm ezt a fényképet, mint a gyermekkorom egy darabját. Ha ránézek, mosolyt csal az arcomra, és arra emlékeztet, hogy milyen boldog voltam kiskoromban. Csak egy gyerek voltam. Most arra vágyom mindennél jobban, hogy visszatérhessek a hazámba, és viszontláthassam a házunkat és az iskolámat. Teljes szívből remélem, hogy a hazám egyszer újra biztonságos lesz. Ragaszkodnunk kell az álmainkhoz. Akár azt is hihetnénk, hogy a háború sújtotta országok gyermekei többé nem álmodnak. A mindennapjaikban folyamatosan érezteti hatását a szenvedés és az egyenlőtlenség. Akár azt is gondolhatnánk, hogy az álmaik szertefoszlottak amiatt, hogy így kell élniük. A helyzet azonban épp az ellenkezője. Amikor egy gyermeket szinte teljesen megfosztanak az eddigi életétől, egyedül a reménybe kapaszkodhat, hogy egyszer jobb napok várnak rá. Ezek a gyermekek minden erejükkel életben tartják az álmaikat, még ha félnek is, hogy sosem valósulnak majd meg. Azok a gyerekek, akik megosztották velünk a történeteiket, hihetetlenül bátrak, ugyanis nem hajlandók megadni magukat. Rengeteg alkalommal feladhatták volna a küzdelmet. Nagy szívósságról és erős jellemről tesz tanúbizonyságot, ha valaki akkor sem veszti el a reményt, amikor épp darabokra hullik az élete. Ezeknek a gyermekeknek néha egy apróság is elég ahhoz, hogy megőrizzék az álmaikba vetett hitüket. Egy szó, egy ruhadarab, egy dal. Íme, a harmadik történet. Néhány éve hagytam el a hazámat. Amikor megérkeztünk ebbe az országba, a szüleim nehezen találtak nekem iskolát. Csak olyan iskolákban volt hely, amelyeket nem engedhettünk meg magunknak. Az első itteni évemben otthon ragadtam az anyukámmal. Segítettem neki a ház körüli teendőkben. Egyikünk sem volt boldog. Anya attól tartott, hogy lemaradok a többi gyerekhez képest, és nem fogom tudni követni az órákat. Szerencsére egy nap felszabadult egy hely, és végre iskolába mehettem. Tudom, hogy szerencsés vagyok, amiért tanulhatok. Van egy szomszédunk, akit nem engednek el otthonról a szülei. Félnek, hogy valami baja esik. Ez elszomorít, mert nem igazságos vele szemben. A szüleinek tudniuk kellene, hogy az iskolánál nincs biztonságosabb hely. Én a magam részéről azért tanulok, hogy orvos lehessek. Amíg iskolába járhatok itt, tudom, hogy egy nap valóra válhat az álmom. Ha idősebb leszek és saját gyerekeim lesznek, nem fogom hagyni, hogy akár egyetlen napot is hiányozzanak az iskolából. El fogom nekik mondani, hogy az iskola az a hely, ahol az álmok valóra válnak. A legbecsesebb álmok azoknak a fejében születnek meg, akik szebb jövőről álmodnak saját maguk és embertársaik számára. Néhány gyermek ilyen álmokat dédelget. Olyan gyerekek, akik az oktatásnak köszönhetően harcolnak a jogaikért, és tűzön-vízen át bizakodók maradnak. A szövegeket olvasva láthatjuk, hogy milyen erősek és bátrak a történeteket megosztó gyerekek. Amikor ezek a konfliktusok kezdődtek, a világ nagy része nem tétlenkedett. Magukra vállalták a feladatot, hogy kiszolgálják a gyermekek igényeit. Évről évre segítettek megőrizni a háború által érintett emberek eltökéltségét, méltóságát és erejét. Íme, a negyedik történet. A konfliktus kitörése előtt teljesen normális tizenéves voltam. Szerettem találkozni és kimozdulni az ismerőseimmel. A háború azonban más embert faragott belőlem. Elvesztettem a házamat és a barátaimat. Visszahúzódóvá váltam. Minden magabiztosságom odalett. Mindenáron el akartam kerülni, hogy érintkeznem kelljen másokkal. Az édesanyám biztatott, hogy csatlakozzak egy programhoz, amely olyan fiatal nőknek szólt, akik átélték a háborúval járó tragédiákat. Maga az ötlet és a program tartalma is nagyon tetszett. Már az első foglalkozásnál éreztem magamon a változás jeleit. Kezdésképp a résztvevők körében szereztem néhány barátot. Később elkezdtem fokozatosan szóba elegyedni a szomszédaimmal. Hamar megszületett bennem az igény, hogy többet tudjak a közelemben élő emberekről és az ismerőseimről. Mindenki a maga tempójában haladt előre. Kezdetben túl félénkek voltunk, de néhány foglalkozás után megnyíltunk egymásnak. Ez a program teljesen megváltoztatta az életem. Mindenütt felhasználom a kapott tippeket. Korábban azt gondoltam, hogy az életemnek többé semmi értelme. A foglalkozásoknak köszönhetően azonban másképp szemlélem a dolgokat. Számos célt kitűztem. Az egyik az, hogy én is pont úgy gondoskodjak másokról, ahogyan rólam gondoskodott a környezetem. Remélem, hogy minden lány, akinek segítek, erőt merít a tanultakból, és képes lesz helytállni a társadalmunkban. Kevés ember ismeri fel az otthon értékét, amíg maga mögött nem kell hagynia. Gyakran mi magunk döntünk úgy, hogy elhagyjuk az otthonunkat, és tudjuk, hogy bármikor visszamehetünk. A gyermekeknek, akik megosztják a történeteiket ebben a fejezetben, anélkül kellett távozniuk, hogy vissza tudnának fordulni. Egyik napról a másikra családok szakadtak szét, közösségek bomlottak fel, és gyakran több száz éves társadalmak tűntek el a térképről. Minden gyermek arról álmodik, hogy egy nap hazatér. Mi vár majd rájuk? Idővel a városok újjáépíthetők, az utak újraburkolhatók, a közösségek pedig újból összekovácsolhatók. Előfordulhat, hogy a gyermekek útjának utolsó, békéhez vezető állomása igényli a legnagyobb lelkierőt. Ezek a fiatalok bátran és elszántan készülnek erre az útra. A gyermekek legnagyobb reményeinek és álmainak középpontjában ugyanaz áll, hogy hazatérhessenek egy békés országba, ahol végre tiszteletben tartják a jogaikat. Íme, az utolsó történet. Hétéves koromban érkeztem ebbe az országba, így nem sok emlékem maradt a házról, a városról vagy az országról, ahol korábban éltem. Az apukám és az anyukám néha mesél nekem a hazámról. Azt mondják, pompás hely, amelyet folyók szelnek át, és mindenütt gazdaságok sorakoznak, amerre csak a szem ellát. Őket hallgatva mindig azt gondolom, hogy gyönyörű hely lehet. Bár alig emlékszem valamire, a lelkem mélyén továbbra is nagyon hiányzik a hazám. Az a legnagyobb álmom, hogy visszatérjek a hazámba, mindent újjáépítsek, és boldogan éljek. Pont úgy, mint régen. Végezetül reméljük, hogy egy szép napon ezek a gyermekek újra otthon érzik majd magukat. Azok a fiatalok, akik megosztották a történeteiket, továbbra is rendületlenül küzdenek majd az álmaikért. Elvégre napjaink fiataljai hordozzák azt az ígéretet, hogy egyszer szebb jövőre ébredünk, és a világban béke honol majd. Ha éjjel felpillantunk az égre, minden csillag egy gyermek álmát jelképezi. Azt az álmot, hogy végre boldogan és biztonságban éljen. A gyűjtemény lapjai egy reménnyel, álmokkal, de egyúttal félelemmel és bizonytalansággal teli úton kalauzolják végig az olvasót. A kreatív rajzok és szavak mozaikjából kirajzolódik a háború sújtotta országokból származó gyermekek valósága, ezek az ártatlan fiatalok anélkül kényszerültek elhagyni az otthonukat, hogy tudnák, hazatérnek-e még valaha. Üzenetük azonban a békéről és a szívósságról szól, miközben együtt igyekeznek megalapozni országuk jövőjét. A valóság azonban jóval kegyetlenebb annál, mint ezeken a színes lapokon elénk tárult. A legtöbb háború sújtotta ország továbbra is veszélyes hely a gyermekek számára. Ezek a gyermekek olyan szörnyűségeket éltek át, amelyeket egyetlen emberi lénynek sem lenne szabad megtapasztalnia. Elvesztették az otthonukat, a családjukat, a barátaikat és az iskolájukat. Magukon hordozzák a láthatatlan sebeket, miközben folyton úton vannak, és átvészelik az ellenük intézett támadásokat. Ezek a sebek végigkísérik a gyermekkorukat, sőt a későbbi életüket is. Ennek ellenére a derűlátásuk töretlen. Az egyedülálló partnerkapcsolatok lehetővé teszik a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő, más országokba költöző gyermekek elérését. A partnerség alapvető szerepet töltött be abban, hogy a gyermekek folytathassák a tanulást, oktatásban részesüljenek, és pszichoszociális támogatáshoz jussanak. Amióta ezek az együttműködések elindultak, számos gyermek visszaült az iskolapadba. Az együttműködés keretében helyi oktatási kezdeményezések indultak, amelyek arra ösztönözték a családokat, hogy küldjék iskolába a gyermekeiket, a gyermekek közlekedési szolgáltatásokat vehettek igénybe, beruházások történtek az infrastruktúrába, hogy nagyobb hely álljon rendelkezésre a tanuláshoz, megnövelték a tanárok számát, könyveket és oktatási anyagokat osztottak szét, és olyan központokat hoztak létre, ahol a gyermekek tanulhatnak, játszhatnak, és újra gyereknek érezhetik magukat. Ha azt akarjuk, hogy a jövő nemzedéke békére leljen, meg kell hallgatnunk a gyermekeket és a fiatalokat. Hihetetlen képességekkel és akaraterővel büszkélkedhetnek.

