13letnia Shabnam cieszy się z powrotu do szkoły.

POWRÓT DO SZKOŁY

– CZYLI W JAKI SPOSÓB
NASTOLATKA MIESZKAJĄCA
W SERBII SPEŁNIA SWOJE
MARZENIE
„Ja śpię, Ty śpisz, on śpi.. My śpimy, wy śpicie, oni śpią.” Shabnam, 13 letnia dziewczynka pochodząca z Afganistanu odmienia
czasowniki po serbsku – języku, który jeszcze do niedawna był jej całkowicie obcy i niezrozumiały.
Nauczyciel przytakuje głową z aprobatą. Obok Shabnam siedzi jej brat - Mohamed, wyraźnie z niej dumny. Niestety mama nie
żyje i wychowuje ich samotnie tata. Każdego dnia czeka z niecierpliwością na powrót dzieci ze szkoły, by usłyszeć, czego
nowego się nauczyli. Tacie niezwykle zależało na edukacji dzieci. Wiedział, jaka jest ważna dla ich przyszłości. Razem przebyli
ponad 5 tysięcy kilometrów z Afganistanu do Serbii właśnie po to, aby miały szansę na edukację i życie w spokoju.
Shabnam, Mohamed i ich tata to uchodźcy. Uciekli z jednego z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie – ogarniętego
wojną Afganistanu.
Ucieczka z Afganistanu była niezwykle trudna. Musieli przekraczać kolejne granice, trafiając z jednego do drugiego obozu dla
uchodźców. Czasami byli zmuszeni spać pod gołym niebem, jeśli nie zdążyli dotrzeć do bezpiecznego miejsca, w którym mogli się
zatrzymać. Obecnie przebywają w obozie dla uchodźców w Belgradzie, w Serbii.

Shabnam uczy się języka serbskiego wspólnie ze swoim bratem
– Mohamad’em

POWRÓT DO SZKOŁY
Shabnam i Mohamad należą do grupy milionów dzieci wychowywanych w krajach objętych konfliktem zbrojnym, pozbawionych
przez to dostępu do edukacji. Shabnam przez pewien czas nie miała możliwości nauki – nie chodziła do szkoły. Spędzała całe
dnie w obo-zach, niczego nowego się nie ucząc, nie rozwijając się. Czasem udawało jej się przeczytać jakąś książkę, przypadkiem
znalezioną przy drodze, którą pokonywali.
Pomimo ogromnych trudności, których doświadczyła w swoim młodym życiu w jej oczach dostrzega się spokój i skupienie. Wie
cze-go chce od życia. Zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest edukacja w realizacji jej marzeń, dlatego jest wdzięczna za
możliwość uczęszczania do szkoły.
„Dzięki nauce będę mogła spełnić swoje marzenie. Przybyliśmy do Serbii przede wszystkim dlatego, byśmy mogli chodzić do
szkoły. Kiedy dowiedziałam się o pierwszych zajęciach, byłam przeszczęśliwa.” Opowiada Shabnam.
Shabnam z bratem chodzą do klasy z dziećmi, które urodziły się w Serbii. Między dziećmi w szkole nie widać różnicy.
„Jest dwóch chłopców o imieniu Ivas, Katrina i Branka. Niektórych imion kompletnie nie mogę zapamiętać” – opowiada z
uśmiechem na ustach.

SPŁACIĆ DŁUG
Shabnam chciałaby „spłacić dług” społeczeństwu, które się nią zaopiekowało. „Musimy zrobić coś dobrego dla społeczności i kraju,
w którym żyjemy. Nie można przyjść do kogoś z pustymi rękoma i po prostu wyjść. Trzeba się kształcić, aby móc w przyszłości
robić coś wartościowego - być pożytecznym. Chciałabym innym podarować to, co sama otrzymałam.”
Shabnam z bratem chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności, by móc zmieniać świat na lepsze. Kiedy spytasz się jej jak chce to osiągnąć, ma gotową odpowiedź – „Uczę się prawa, chciałabym zostać prawnikiem”.
Takie ma marzenie. Da z siebie wszystko, aby się spełniło. Choć jeszcze długa droga przed nią… Na razie uczy się odmiany czasowników. „Ja śpię, ty śpisz, on śpi..”

PRAWO DO EDUKACJI
UNICEF we współpracy z rządem Serbii i partnerami realizuje projekt, którego celem jest wsparcie w edukacji dzieci uchodźców i
migrantów, którzy przebywają na terenie kraju.
Szkoła, do której chodzi Shabnam jest jedną z 10 szkół w Serbii, które przyjęły pod swoje skrzydła dzieci zmuszone do ucieczki z
ro-dzimych krajów, m.in. właśnie z Afganistanu. Każdemu takiemu dziecku zapewnia się transport do szkoły, tłumacza, który
pomaga zrozumieć obcy język, a także wszelkie niezbędne przybory szkolne i książki.
Shabnam oraz wiele innych dzieci uchodźców i migrantów przebywających w obozach dla uchodźców mogą dzięki UNICEF
realizo-wać jedno ze swoich podstawowych praw – prawo do edukacji.

