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Tri veci, ktoré ma už nikdy neprekvapia (Vžiť sa do kože utečenca) 

Ale na mojej februárovej ceste ma veľmi prekvapili. Buď som si ich neuvedomila, alebo sa               
o nich nikdy nehovorí. Nech to je akokoľvek, dozvedela som sa ich z terénu a je fér, aby ste                 
o nich vedeli aj vy. 

Bez práce nie je integrácia 

Vždy som si myslela, že status utečenca je dočasný. Nejako mi to vyplynulo z teórie. Nejakú               
dobu si utečenec, neskôr sa integruješ a dostaneš azyl. Takto jednoducho som si to             
predstavovala, a takto veľmi som sa mýlila. Na úvod ešte poviem, že rôzne štáty majú rôzne               
implementácie utečeneckých zákonov, komplexne sa téme venuje Ženevský dohovor z roku          
1951. Ak do Ghany prídeš ako utečenec, pravdepodobne tak aj zomrieš. V táboroch nájdete             
celé rodiny, ľudí, ktorí žijú v kedysi prezývanej Zlatej krajine už desiatky rokov. A stále sú              
utečenci. Ghana má pomerne funkčný utečenecký systém, naráža len na jeden kameň (alebo             
skôr balvan) úrazu. Nedostatok pracovných miest. S týmto problémom bojujú aj samotní           
Ghančania, preto pravdepodobnosť, že sa zamestná cudzinec, je nulová.  

Rodný môj kraj 

Život bez práce a bez financií prináša otázku posunúť sa (teraz by už išlo o migráciu za               
lepším životom, nie útek, pretože v Ghane nie je vojna). Ak by si tí, s ktorými som sa                
rozprávala, mohli vybrať ideálne miesto pre život, bola by to ich rodná krajina. Bez vojny.               
Na druhom mieste by sa umiestnila akákoľvek nevojnová africká krajina. Bez chudoby.  
Tieto voľby sú však nereálne, miestami pripomínajú sci-fi. Práve preto sa neskôr hovorí            
o Európe, či Kanade. Väčšina by však najradšej ostala, čo najbližšie k ich domovu.  
A čo vy? Ak by ste si mohli vybrať akúkoľvek krajinu, v ktorej by ste mohli žiť, vybrali by                 
ste si Slovensko? 

Z blata do kaluže 

Utečenci v Ghane (znova opakujem, že sa to v iných krajinách môže líšiť) prebývajú            
spoločne v táboroch, majú nárok na lekára (len základné úkony) a deti môžu chodiť do školy             
(často ale len v tejto komunite). To všetko sedí a predpokladala som to. Fakt, že väčšina              
nemá prácu vás už neprekvapí. No vedeli ste, že od roku 2015 nemajú zabezpečené jedlo?               
Áno, tí ľudia, ktorí nemajú peniaze a nedokážu si ho samy zaobstarať. Niektorí často blúznia              
o nejakých ekonomických pijaviciach, úľavách a výhodách. Robia to aj domáci Ghančania.          
Podmienky na život už poznáte, nechám teda na vás, aby ste zhodnotili, či sa kvôli tomu                
oplatí prísť. Asi len v prípade, že nemáte na výber. V prípade, že vám hrozí smrť. 



 
Bývanie je zabezpečené. Utečenci bývajú v malých, murovaných domčekoch. 

 


