
Ten zbiór opowieści zabiera nas w podróż przez minione czasy i teraźniejszość, w kierunku nadziei na lepszą przyszłość pokolenia dzieci i młodzieży, których marzenia zostały w najlepszym wypadku zawieszone przez trwający już kilka lat konflikt. Czytając tę książkę, której tytuł brzmi Księga marzeń, czujemy się poruszeni trudnymi historiami, jakie zostały w niej opowiedziane. Marzenia tych dziewczynek i chłopców są niesamowite. Chcą zostać astronautami, dziennikarzami, pracować na rzecz praw dzieci i odbudować ich ukochaną ojczyznę. Mimo spotykających je nieszczęść i straty nie zapominają o swoich marzeniach, usiłując znaleźć promyk nadziei na często nieprzyjaznym i zachmurzonym niebie. Wspieranie dzieci i młodzieży jest kluczowym priorytetem w działaniach na rzecz zapobiegania zjawisku, które nazwano straconym pokoleniem. Szczególnie budujące jest to, że możemy być świadkami wyników wspólnych działań tych, którzy im pomagają. Te historie są kolejnym dowodem odporności, siły i determinacji nowego pokolenia. Cechy te odzwierciedlają pozytywną zmianę, do której wszyscy dążymy, oraz naszą nadzieję na pełną pokoju przyszłość na świecie. Wszystkie dzieci mają marzenia. Niektóre z nich, te które doświadczyły okrucieństwa wojny, głodu i zimna poza marzeniami nie mają nic. Wiele tych dzieci, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich miast, domów i rodzin, ma nadzieję na lepszą przyszłość. Przed snem wyobrażają sobie, że pewnego dnia będą mogły wrócić do swojego kraju, do swoich rodzin i przyjaciół. Dzięki marzeniom mają siłę walczyć. Dzięki wizji przyszłości wciąż jeszcze mają nadzieję, a dzięki nadziei wszystko jest dla nich możliwe. Państwa, w których panuje wojna, istnieją od wieków, tak jak ich populacja. Każda z nich, jako społeczeństwo wykształciła swoją własną tożsamość, która wyróżnia ich wśród narodów na całym świecie. Niektóre z tych państw to kraje niebywale piękne, kraje, których mieszkańcy od tysięcy lat rozwijają i pielęgnują jego kulturę i tradycje, czyniąc to miejsce domem dla bogatego i różnorodnego społeczeństwa. To kraje, które obfitują w skarby archeologiczne. Niektóre z miast tych krajów, to jedne z najstarszych miast na świecie. Dla mieszkańców tych miejscowości ochrona arcydzieł architektury od wielu lat stanowi istotny aspekt dziedzictwa ich kraju. Dla tych kobiet i mężczyzn, którzy obecnie są przesiedleni, samo wspomnienie majestatu ich ojczyzny pozwala im przenieść się do ich domu. Które dziecko nie marzy o domu? Dla dzieci, których historie zostały przedstawione w tym fragmencie zbioru, to czasem tylko odległe wspomnienie. Mimo to one nadal marzą o domu, o domu, w którym wreszcie będzie mogła formować się dla nich lepsza przyszłość. O domu, który da im schronienie od przemocy, zimna i bólu, czyli trudności, z którymi zmagają się na co dzień. Te dzieci straciły wszystko to, co dla nas nie jest niczym niezwykłym, czego nie doceniamy, gdy kładziemy się spać każdej nocy. Jest jednak coś, czego nikt im nigdy nie odbierze, coś, z czego nigdy nie zrezygnują. Są to ich marzenia i nadzieje. Zobaczmy więc pierwszą historię. Ludzie mówią, że mój kraj był kiedyś wspaniałym krajem, ale dziś wszystko jest zniszczone. To bardzo przykre. Wiem, że nic nie będzie takie samo, kiedy tam wrócę. Teraz mieszkamy w innym państwie. Staramy się być szczęśliwi. Chodzę do szkoły z innymi dziećmi. Przez większość czasu my, dziewczyny z jednego kraju, trzymamy się razem. Czasami nauczyciele pytają o nasz kraj. Kiedyś jeden z nich zapytał mnie, za czym najbardziej tęsknię. Odpowiedziałam, że za moim krajem. Gdy mieszkasz w innym kraju, nigdy tak naprawdę nie czujesz, że to twój dom. Powiem Ci, czego chcą dzieci. Chcą mieć prawa. Przede wszystkim chcą mieć prawo, by móc chodzić do szkoły i mówić swoim językiem. Chcą też mieć prawo do pozostania w swoim kraju. To, co dzieje się w moim kraju, nigdy nie powinno mieć miejsca. Dzieci mają prawa. Mają prawo do zabawy, do nauki, do szczęścia. Nigdy nie powinny być smutne. Są trzy rzeczy, których pragnę najbardziej na świecie. Po pierwsze, żeby moje siostry i moi rodzice byli cali i zdrowi. Po drugie, chciałabym pójść na pielgrzymkę. I po trzecie, marzę o tym, żeby znów zobaczyć mój kraj. Kiedyś tam wrócę, na pewno. Nie wszystkie ścieżki prowadzą w to samo miejsce. Każda podróż ma inną historię. Po postawieniu pierwszego kroku podróżnik nie jest już taki sam. Drogi, jakie wybiera, odzwierciedlają jego wybory. Jednak w przypadku dzieci, które dzielą się swoimi historiami w tych opowieściach, niewiele z tych wyborów jest dobrowolnych. Jednym z największych marzeń młodych osób jest nieodparta potrzeba edukacji. Dla osób z tego pokolenia, których codziennie życie przepełnia niesprawiedliwość, to właśnie czasy szkoły i nauki, a także wspomnienia szczęśliwych chwil pozwalają im nie tracić nadziei. Doskonale ilustruje to pierwsza historia. Z czasów, gdy pewien chłopiec chodził do szkoły, zostało mu tylko zdjęcie, które jest dla niego jak skarb. Niektórym udało się uratować z gruzów swoich domów kilka zepsutych zabawek i zniszczonych książek. Inni stracili wszystko. Dzieci, które opowiedziały nam tutaj swoje historie, nie obchodzą już nawet urodzin. Jednak w samym środku tego naznaczonego trudnościami życia tli się jeszcze nadzieja na lepsze dni. Choć najważniejsze jest przetrwanie, nauka również znaczy dla nich bardzo wiele. Wiedzą, że dzięki temu może będą mogły pewnego dnia wrócić do swojego kraju, by zbudować przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Edukacja jest kluczem do ich przyszłości. Zobaczmy więc drugą historię. To zdjęcie zostało zrobione, gdy zaczynałem szkołę. Bardzo dużo dla mnie znaczy. To był mój pierwszy rok w szkole, pierwszy tydzień lekcji, kiedy musiałem uciekać z kraju. Mam oczywiście jakieś wspomnienia. Niektóre są dobre, inne niekoniecznie. Na przykład pamiętam moją szkołę, była taka wspaniała, pamiętam moich przyjaciół, z którymi grałem w piłkę na placu zabaw. Pamiętam też wojnę, bombardowania i podróż tutaj. To są te złe wspomnienia, które wolałbym wymazać z pamięci. Uciekaliśmy z kraju w środku nocy. Było tak ciemno, że prawie nie widzieliśmy drogi. Przemierzyliśmy doliny, pokonując kłujące krzewy jeżyny. Ludzie zostawiali za sobą wszystko, żeby nie nieść za dużo podczas podróży. Ja musiałem zostawić moje książki, długopisy, kredki. Mama mówiła wtedy, że niedługo wrócimy, ale jesteśmy tu już parę lat. To zdjęcie jest dla mnie bardzo ważne, jest częścią mojego dzieciństwa. Uśmiecham się, kiedy na nie patrzę. Przypomina mi, że byłem bardzo szczęśliwy. Byłem zaledwie dzieckiem. Teraz najbardziej chciałbym wrócić do mojego kraju i znów zobaczyć mój dom i moją szkołę. Całym sercem marzę o tym, żeby mój kraj znowu był bezpieczny. Musimy trwać w marzeniach. Może się wydawać, że dzieci pochodzące z krajów, w których panuje wojna, przestały marzyć. Ich codzienne życie jest stale przepełnione cierpieniem i nierównym traktowaniem. Może się wydawać, że przez tę narzuconą im egzystencję ich marzenia odeszły w niepamięć. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Gdy dziecku odbierze się większą część jego świata, pozostaje mu tylko świat marzeń, dzięki któremu może żywić nadzieję na lepsze jutro. Te dzieci robią wszystko, co w ich mocy, aby trwać w swoich marzeniach, nawet jeżeli obawiają się, że mogą się one nigdy nie spełnić. Te, które opowiadają tutaj swoje historie, mają ogromną odwagę, dzięki której nigdy się nie poddają. Wielokrotnie mogły dać za wygraną. Potrzeba ogromnej siły charakteru, aby podtrzymać w sobie nadzieję, gdy wszystko wokół się wali. Te historie pokazują, że czasami wystarczy naprawdę niewiele, aby dzieci poczuły, że mogą trwać w swoich marzeniach. Słowo, ubranie, piosenka. Zobaczmy więc trzecią historię. Wyjechałam z mojego kraju parę lat temu. Kiedy przyjechaliśmy do miasta w innym państwie, moi rodzice mieli problem ze znalezieniem dla mnie miejsca w szkole. Jedyne wolne miejsca były w szkołach, na które nie było nas stać. Podczas mojego pierwszego roku w tym miejscu przebywałam z mamą w domu. Pomagałam jej w obowiązkach domowych. Żadna z nas nie była szczęśliwa. Mama obawiała się, że będę mieć zbyt duże zaległości w porównaniu z innymi dziećmi i że nie będę nadążać za materiałem. Na szczęście pewnego dnia zwolniło się dla mnie miejsce i w końcu mogłam pójść do szkoły. Wiem, że mam szczęście, że mogę się uczyć. Mam sąsiadkę, której rodzice nie pozwalają wychodzić z domu. Boją się, że coś jej się stanie. Myślę, że to smutne i niesprawiedliwe. Jej ojciec i matka powinni wiedzieć, że nie ma bezpieczniejszego miejsca niż szkoła. Jeżeli chodzi o mnie, chcę mieć możliwość studiowania, żeby zostać lekarzem. Wiem, że jeżeli tylko nadal będę mogła chodzić tutaj do szkoły, pewnego dnia moje marzenie może się spełnić. Kiedy dorosnę i będę mieć dzieci, nie pozwolę, aby opuściły chociaż jeden dzień szkoły. Powiem im, że szkoła jest miejscem, w którym spełniają się marzenia. Najcenniejsze marzenia to te, które dotyczą lepszej przyszłości. Niektóre dzieci właśnie o tym marzą, ponieważ chcą lepszego jutra dla siebie i innych. Te dzieci dzięki edukacji walczą o swoje prawa i nie tracą nadziei nawet w trudniejszych chwilach. Opowiedziane tu historie ukazują, jak wielką siłę i odwagę mają w sobie dzieci, które są ich bohaterami. Gdy rozpoczął się konflikt, spora część świata przystąpiła do działania. Skoncentrowała swoje działania wokół zaspokajania potrzeb dzieci. Rok po roku pomagały ludziom dotkniętym wojną zachować determinację, godność i siłę. Zobaczmy czwartą historię. Przed wybuchem konfliktu byłam zwyczajną nastolatką. Lubiłam spędzać czas poza domem i spotykać się z ludźmi, ale wojna sprawiła, że stałam się inną osobą. Straciłam dom i przyjaciół. Stałam się nieśmiała, straciłam wiarę w siebie. Ze wszystkich sił starałam się unikać kontaktu z innymi ludźmi. Moja mama zachęciła mnie do udziału w programie skierowanym do młodych kobiet, które doświadczyły tragedii wojny. Spodobał mi się ten pomysł. Zainteresowały mnie też treści proponowane w ramach programu. Już po pierwszej sesji czułam, że się zmieniam. Zaczęłam od zapoznania się z kilkoma uczestniczkami programu. Potem powoli zaczęłam rozmawiać z sąsiadami. Szybko poczułam potrzebę dowiedzenia się więcej na temat ludzi mieszkających wokół mnie i osób, które poznałam. Wszystkie robiłyśmy postępy, krok po kroku, we własnym tempie. Na początku byłyśmy zbyt nieśmiałe, żeby się udzielać, ale po kilku sesjach zdołaliśmy się przed sobą otworzyć. Ten program kompletnie odmienił moje życie. Ze wskazówek, które tam otrzymałam, korzystam przy każdej okazji. Przedtem myślałam, że moje życie straciło sens, lecz dzięki sesjom, w których wzięłam udział, zmieniłam sposób postrzegania rzeczywistości. Teraz obrałam sobie kilka celów, a jednym z nich jest otoczenie innych taką opieką, jaką otoczono mnie. Mam nadzieję, że wszystkie dziewczęta, którym pomogę, staną się silne i będą umiały poradzić sobie w swoim społeczeństwie. Niewiele osób docenia prawdziwą wartość domu, dopóki nie muszą go opuścić. Gdy wyjeżdżamy z domu, często jest to nasz własny wybór i mamy świadomość, że w każdej chwili możemy do niego wrócić. Dzieci, które opowiadają swoje historie w tym zbiorze opowieści musiały wyjechać nie oglądając się za siebie. Ich rodziny zostały rozdzielone, społeczności zniszczone, a całe społeczeństwa, często o wielowiekowej tradycji, zniknęły z mapy z dnia na dzień. Wszystkie te dzieci marzą o powrocie do domu. Co tam zastaną? Z czasem miasta można odbudować, drogi można wyremontować, a społeczeństwa można na nowo ukształtować. Ostatni etap ich podróży, ten, który doprowadzi ich do pokoju, może wymagać najwięcej siły. Ci młodzi ludzie przygotowują się do tej podróży z odwagą i przekonaniem. Największe nadzieje i marzenia tych dzieci dotyczą jednego celu. Jest nim powrót do kraju, w którym panuje pokój, w którym ich prawa będą w końcu respektowane. Zobaczmy ostatnią historię. Kiedy przyjechałem do tego kraju, miałem siedem lat, dlatego nie pamiętam już zbyt dobrze mojego domu, miasta ani państwa, w których kiedyś mieszkałem. Moi rodzice czasami opowiadają mi o naszym kraju. Mówią mi, że to wspaniałe miejsce pełne rzek i gospodarstw rolnych, gdziekolwiek spojrzeć. Kiedy ich słucham, myślę, że to musi być piękne miejsce. Mimo że prawie go nie pamiętam, w głębi duszy wciąż tęsknię za moim krajem. Moim największym marzeniem jest powrót do mojego kraju, aby wszystko odbudować i żyć szczęśliwie, jak wcześniej. Podsumowując, wszyscy mamy nadzieję, że pewnego dnia te dzieci poczują się znowu jak w domu. Dzieci, które podzieliły się swoimi historiami, będą nieustannie dążyć do realizacji swoich marzeń, ponieważ to dzisiejsi młodzi ludzie niosą ze sobą obietnicę lepszego jutra i pokoju na świecie. Nocą spoglądamy w niebo. Każda gwiazda symbolizuje marzenie dziecka, marzenie o tym, aby nareszcie żyć w szczęściu i bezpieczeństwie. Drogi czytelniku, przemierzając strony tego zbioru opowiadań, odbyłeś podróż przepełnioną nadzieją, marzeniami, lecz również strachem i niepewnością. Ta seria opowieści to mozaika rysunków i słów obrazujących w sposób niebanalny rzeczywistość dzieci doświadczonych wojną. Dzieci niewinnych i zmuszonych do opuszczenia swoich domów, niemających pewności, kiedy do nich wrócą i czy w ogóle będzie im to dane. Mimo to ich przekaz jest pełen pokoju i wytrwałości, a one starają się wspólnie zbudować przyszłość swoich krajów. Rzeczywistość jest jednak dużo bardziej bezlitosna, niż wynikałoby to z tych kolorowych stron. Państwa dotknięte wojną należą do najbardziej niebezpiecznych miejsc dla dorastających dzieci.

