
2019 - Tumbes, Peru  - 16-letni Christopher zawsze marzył o podróżowaniu dookoła świata, poznawaniu 
innych krajów i kultur, a zwłaszcza regionalnych kuchni. Chciałby pewnego dnia zostać szefem kuchni. Ale 
tak jak w przypadku setki innych wenezuelskich dzieci, realizacja jego marzeń musiała zostać odłożona, 
kiedy w poszukiwaniu lepszego życia rozpoczął wędrówkę do Peru.

“Nie zdążyłem nawet pożegnać się ze swoimi przyjaciółmi”, zaznacza Christopher, czekając na swoją mamę 
w punkcie szczepień na granicy Ekwadoru z Peru, niezbędnych do przekroczenia granicy. 

W Peru planują spotkać się z tatą i siostrą Christophera, który dotarł tam kilka miesięcy wcześniej. Radość 
chłopca z ujrzenia swoich najbliższych miesza się z niepewnością i strachem przed tym, jak będzie odebrany 
w nowym miejscu zamieszkania. Zwłaszcza, po poznaniu historii, które usłyszał o migrantach takich jak on. 
„Mam nadzieję, że mnie zaakceptują i uszanują, tak jak ja szanuję innych.”

Z odpowiednią pomocą 
można przywrócić im 

obie te rzeczy. 

Gdzie 
znalezienie 

szczęścia jest 
dopiero 
początkiem

Dzieci – migranci z Wenezueli 
 są odseparowane od swoich rodzin 
i pozbawione marzeń. 



Jego obawy nie są bezpodstawne. W badaniu przeprowadzonym wspólnie przez UNICEF i Międzynarodową 
Organizację ds. Migracji, 46% migrantów z Wenezueli, którzy przekroczyli granicę z Peru w mieście Tumbes, 
i co najmniej 30 dni spędzili w różnych miastach w Kolumbii czy Ekwadorze, doświadczyło dyskryminacji.  

“Mam nadzieję, że będą mnie traktować z szacunkiem, takim jakim ja obdarzam inne dzieci. Kiedyś mój kraj 
przyjął migrantów z różnych części świata. Dzisiaj, to my jesteśmy uchodźcami i mam nadzieję, że także 
zostaniemy gościnnie przyjęci” 

Niepokój przybysza

Christopher jest jednym z setek dzieci, pochodzących z Wenezueli, które zjawiły się w namiocie nazwanym 
„Planem Szczęścia” w mieście Tumbes, na północnej granicy Peru z Ekwadorem. To specjalnie stworzona 
przez UNICEF przestrzeń przyjazna dzieciom, pełna planszowych gier, kredek i książek, w której pracują 
wykwalifikowani specjaliści, zapewniający dzieciom wsparcie psychologiczne i społeczne. 

Innymi dziećmi, które spędzają czas w „Planie Szczęścia” czekając na przekroczenie granicy są 12-letnia 
Ariana z młodszym bratem. Ariana marzy o zostaniu piosenkarką i tancerką – może tak sławną, jak dzisiaj 
Ariana Grande. 

„W Wenezueli chodziłam do znanej szkoły tańca. Tancerze z tej szkoły występowali w telewizji.” Opowiada 
Ariana. „Zawsze marzyłam o tym, że pewnego dnia będę tańczyła razem z nimi, ale te marzenia przerwała 
konieczność ucieczki z Wenezueli”.

Ariana przyznaje, że ma mieszane uczucia, jeśli chodzi o pobyt w Peru. Jest jej przykro, że jest tak daleko od 
swojego taty, ale jednocześnie wie, jak szczęśliwa będzie jej mama z malutkim bratem, kiedy będzie mogła 
zobaczyć się z ojczymem dziewczynki. Docelowo zmierzają do prowincji Cañete, nad Oceanem Spokojnym.

Arana stresuje się też nauką w nowej szkole. „Zawsze byłam najwyższa w swojej klasie. Wszyscy myślą, że już 
studiuję. Jeśli nie uda mi się dostać do wyższej klasy, będę chodziła do szkoły jeszcze z mniejszymi dziećmi.”

Według Ministra Edukacji w Peru do października 2018 roku ponad 31 tys. wenezuelskich dzieci zostało 
zapisanych do szkół w Peru, większość w jej stolicy – Limie. Ze wsparciem UNICEF władze oświatowe 
przygotowały specjalne dodatkowe miejsca dla uczniów, którzy rozpoczęli edukację w marcu tego roku.



Mieszane uczucia

Jesús, którego droga do Peru była niezwykle trudna - biegła wśród mulistych terenów, a przez rzekę był 
niesiony na rękach nieznanej mu osoby, też nie czuje się komfortowo w obecnej sytuacji. „Cieszę się, że 
będę mógł zobaczyć moją mamę i siostrę, ale jednocześnie jest mi przykro, że dziadek, ciocia, moi kuzyni 
i przyjaciele nadal są w Wenezueli”. 

Chociaż 8-dniowa podróż chłopca była dla niego niezwykle trudna, jest jedna osoba, która jest przeszczęśliwa 
i dumna z Jesúsa, że udało mu się tego dokonać – jego mama Angie, czekająca na niego w Peru. 

„Trudno mi było go zostawić, ale wiedziałam, że nie mam innej możliwości. Były dni, kiedy nie mogłam 
wysłać go do szkoły, bo nie miałam nic, co mogłabym mu dać do jedzenia. Czasem starczało nam tylko na 
jeden posiłek dziennie.” – opowiada mama chłopca. 

„Pomyślałam sobie: Jestem obok swojego syna, ale nie mogę zaspokoić naszych podstawowych potrzeb. 
Musiałam spróbować czegoś innego – znaleźć inne rozwiązanie. I tak wylądowaliśmy tutaj.”

Ta historia jest taka sama dla wielu innych wenezuelskich rodzin. Z badania Międzynarodowej Organizacji ds. 
Migracji i UNICEF, wynika, że wśród rodzin, które przyznało się, że zostawili podopiecznego w Wenezueli, 
73% opuściło przynajmniej jedno z własnych dzieci.

Chłopiec wie, że wielu jego kolegów opuściło Wenezuelę tak jak on, aby dostać się do Peru. Nie jest 
natomiast pewny, gdzie każdy z nich zakończy swoją podróż. Jeśli będzie szczęściarzem, może wpadnie na 
któregoś z nich na jeden z ulic Limy, gdzie 65% badanych migrantów z Wenezueli planuje osiąść na stałe. 

Jednak rzeczywistość, którą znał Jesús i wiele dzieci, takich jak on, wypełnioną grą w piłkę nożną, wspólnym 
oglądaniem telewizji i wiwatowaniem, gdy Wenezuela zdobywała bramkę w meczach piłkarskich, już nie 
powróci. Takie popołudnia, dzielone z najbliższymi przyjaciółmi, są teraz tylko wspomnieniami dzieciństwa, 
wywróconego do góry nogami.


