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Nás odmalička v Juhoslávii viedli k tomu, že
vždycky časť svojej energie, času, financií,
človek musí venovať aj spoločnosti. Nielen
pre seba a svoju rodinu. Neriešilo sa, či
mám čas, či sa mi chce. Neviem pochopiť
tú potrebu zavrieť sa a neangažovať sa vo
veciach verejných aspoň raz za týždeň.
U nás nie je vo zvyku ostať pred telkou, či
stretávať sa v krčmách. U nás je skôr tá forma,
že poďme niečo spolu robiť. Nerozumiem,
prečo ľudia celkovo majú nezáujem
a nezaangažovanosť okolo vecí, ktoré sa
ich bytostne týkajú. Majú stále ten pocit, že
niekto iný to za nich dorieši, a tým pádom je
frustrácia a nespokojnosť, lebo pravdaže nikto
iný za nikoho nič nedorieši.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Ako prišli naši
k vašim a vaši k našim
Ako prišli naši k vašim a vaši k našim? Jednoducho takto:
zbalili sa, cestovali a usadili sa. Naši aj vaši – susedia.
Susedia, súžijú. O súžití ľudí vie každý svoje: o sebe,
o blízkych, o susedoch, o známych aj neznámych. So svojimi
skúsenosťami sa v tomto texte delia ľudia, ktorí žili vo
viacerých krajinách. Hovoria za seba, zvnútra aj zvonka, sú
našimi susedmi, aj krajanmi, ktorí hľadajú iných susedov, než
mali v rodisku. Ich domov sa mení spolu s nimi, podobne ako
domov tých, čo v ňom ostávajú.
Hovoria o rozhodnutí odísť, o prístupe úradníkov,
o udomácňovaní sa, o uspokojení z vôní a chutí detstva,
o možnosti pracovať, o dorozumievaní sa v cudzích rečiach,
o etnickom a náboženskom súžití, o svojej totožnosti
a o prianiach pre túto krajinu. Autori týchto výrokov by sa
sami označili za bežných ľudí, svojou každodennosťou sú však
šokujúci. Ich mená nie sú verejne príliš známe, ale verejné
problémy sú im známe viac než dosť.
Niektoré ich slová sú na plač, iné do smiechu, po niektorých
zostane ticho v duši. Niekedy je z nich trpko na jazyku, niektoré
pohladia, iné sú smutné, až bodne pri srdci. Silné zásahy nie
sú plaché. O čo osobnejšia výpoveď, o to viac ľudí zasiahne.
Každý pozná pocit čiernej ovce, piateho kolesa u voza,
odvecáka, cudzinca. Každý vie, čo to je byť na správnom
mieste, v správnom čase, „in“, keď veci sedia ako uliate, súznejú,

súnáležia, keď „to je ono!“ To, čo odlišuje vašich od našich, je
úsilie, ktoré vynakladajú, aby boli ozaj doma.
Výroky našich krajanov žijúcich v zahraničí a cudzincov žijúcich
na Slovensku sú si podobné len v niektorých kapitolkách.
Všetkým chýba vôňa domova, chuť jedál z detstva a všetci
pracujú viac než doma. Skúsenosti našincov a cudzincov sa
však podstatne líšia v dôvodoch ich odchodu, v papierovačkách,
v komunikácii, a v prijatí v novej krajine. Slováci si v súčasnosti
môžu viac vyberať, kde sa usadia. Rovnako nemajú toľko
problémov s papiermi, lebo majú „dobrý pas“. Vedia sa
dohovoriť, majú bielu pleť a očakávané spôsoby jednania v prozápadných spoločnostiach. V krajinách pôvodu niektorých
cudzincov žijúcich na Slovensku by sa našinec možno cítil
rovnako zvláštne pre svoju farbu pleti, a málo pochopiteľný vo
všetkých svojich výrazoch aj konaní. Nepomohlo by mu ovládať
niekoľko „svetových“ jazykov, ani nič, čo je u nás považované za
gramotnosť. Pomohlo by mu jediné: vzájomné spoznávanie.
Máme zvedavosť, ktorá nás ženie pozerať, čítať a počúvať
pikošky o druhých. Máme domýšľavosť, aby sme si vysvetľovali
„nepochopiteľné“ správanie a javy. Máme aj ostrovtip, aby sme si
z toho všetkého mohli robiť žarty. Máme aj zrkadlo, aby sme videli
sami sebe do očí. Cudzinci nám poskytujú toto všetko v jednom.
Za tento vhľad však musíme zaplatiť férovo a vzdať sa svojich
predpojatých záverov o cudzincoch – nepriateľoch republiky. Ako
hovorí jedno arabské príslovie: keď na niekoho ukazuješ prstom,
na teba ukazujú tri. Náš ukazovák je pri ukazovaní vyvažovaný
prostredníkom, prstenníkom aj malíčkom – silou, záväzkami,
pokorou. Tak aj brvná aj triesky, ak neostanú v oku, môžu dať vhľad.
Načo ukazovať, v čom všetkom sme inakší, keď každý je onakvejší.

O cestách
necestách

Neplánovala
som odísť. Chcela
som niečo veľké
dosiahnuť,
stať sa niekým
výnimočným.
Dokázať sama
sebe a tým, čo
vo mňa neverili,
že mám na viac,
že dokážem
prekročiť hranice
zvyčajného sveta.
Silvia, 29, Slovensko
 Austrália

Aj keď sme prežili
konflikt, aj to politické,
čím sme si museli
prejsť, aj tak to
nestačilo. Poctivým
spôsobom sa tam v tej
chvíli nedalo uživiť.
Takže nemali sme na
výber.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Rád a veľa
cestujem. Vyhýbal
som sa, a aj dnes
sa vyhýbam
krajinám, ako je
Kuba a Severná
Kórea. Mám
diktatúr plné zuby,
hoci som zvedavý,
a rád by som ich
pozrel.
Peter, 73, Slovensko
 Nemecko

Pôvodne som
nechcel ísť
z Afganistanu
preč. To nebolo
rozhodnutie
áno alebo nie.
Bola vojna.
Jednoducho
som musel.
Azim, 35, Afganistan
 Slovensko

Jedna
z najdôležitejších
vecí je študovať,
ale človek
potrebuje poznať
svoje miesto. (…) Aj
to cestovanie veľa
pomohlo, aby som
videla svet inými
očami, že keď
chceš byť šťastný,
tak môžeš byť
šťastný všade.
Živka, 27, Macedónsko
 Slovensko

Tu som raz emigroval a adaptoval sa.
Nechce sa mi ešte raz to absolvovať.
Napríklad teraz, keď počujem, hneď
viem, že je to východniar, že je to
Záhorák, že je to slovenský Maďar.
To by som teraz nedokázal vo Veľkej
Británii alebo vo Švédsku. To by mi
trvalo ďalších dvadsať rokov, aby
som to rozoznával. Tuná mám veľa
kamarátov a som tu doma.
Sawkat, 46, Bangladéš  Slovensko

Básne
o štemploch

Prvý rok som
nerozumela všetko.
Lenže ja som zistila, že
ani nechcú, aby sme
rozumeli a vyriešili si
tú svoju situáciu, kedy
potrebujeme ten a ten
doklad.
Aby si sa dostal na
rad, musíš ísť ráno, 3-4
hodiny pred otvorením.
Počkáš, potom si
zoberieš čísielko a opäť
čakáš. Niekedy už
o šiestej ráno tam bolo
30-40 ľudí. Obslúžia len
50-60 ľudí denne. Toto
som zažila tento rok
štyrikrát. Nemení sa to.
Živka, 27, Macedónsko
 Slovensko

Pred rokmi na
môj prípad nikto
nevedel, že čo. Vy
máte také papiere –
nevieme, škrabali si
hlavu a vlasy, kam
by ste mali ísť. Na
cudzineckej polícii
vybaviť nejaký
papier alebo pobyt
– to bola katastrofa.
Kvôli jednému
potvrdeniu som
chodil aj tri mesiace,
tam, tam, tam, ešte
som ani dobre
nerozumel.
Azim, 35, Afganistan
 Slovensko

Do roku 1989 bolo Československo
uzavretá krajina. Všetci sa snažili utiecť
von, a nie ísť do tej krajiny. Zákony
boli nastavené tak, že nikto nepočítal
s tým, že tu môžu prísť cudzinci, že sa
im tu môže narodiť dieťa.
Mali sme prechodné pobyty. Museli
sme raz za mesiac vycestovať do
Maďarska, dostať pečiatku, otočiť sa,
a znovu mesiac tu fungovať. Desať
rokov sme sa takto trápili, kým sme
nedostali trvalý pobyt. Potom sme
požiadali o občianstvo, s tým, že mne
bolo zamietnuté, a manžel a syn
dostali.
Každá žiadosť sa rieši zvlášť, a sa to
nerieši spôsobom, že to niekto zoberie
na jeden stôl, a že rieši systémovo
celú rodinu, ale naprosto každú
žiadosť môže dostať iný človek, v inej
kancelárii, a podľa toho, ako on to
subjektívne ohodnotí, tak to vlastne je.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Bratranec z Chorvátska sa
oženil so Slovenkou, ona
si nechala jeho priezvisko,
bez -ová, lebo si neboli istí,
či budú žiť na Slovensku.
Keď sa im narodila dcéra,
tak po otcovi a po mame
mala rovnakú – čo vy
poviete „chlapskú“ –
variantu priezviska, a tým
pádom jej povedali, že ona
nemôže mať slovenské
občianstvo. Po roku sa
im narodil chlapec, a ten
problém s občianstvom
nemá. Takže jedno dieťa
má slovenské občianstvo,
a jedno má chorvátske,
popritom sa obe narodili
vo Zvolene.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Milión
artefaktíkov

Vždy si nosíme z Chorvátska levanduľu.
Celé kilometre fialových polí, to neskutočne
rozvoniava. A taká symbolika, že aj tam, kde nič
iné nevydrží, že toto rastie, tak aj to Chorvátsko,
tak tvrdo pokúšané osudom, vojnami, vlastne
cez dejiny, všetkým – tí ľudia tam zostávajú,
a snažia sa prežiť ako tá levanduľa. Rada si
dávam tú levanduľu do skrine, lebo to je taký
pocit, že na chvíľku, keď si človek otvorí tú
skriňu, že to je tá vôňa detstva.

Doniesla
som si milión
slovenských
artefaktíkov, fotiek,
maličkostí, ktoré
mi pripomínajú
Slovensko a môj
rodný Martin.
Kika, 24, Slovensko
 Belgicko

Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Človek na
začiatku strašne
lipol na daktorých
veciach, ktoré
si doniesol,
a panicky sa toho
držal. Potom
som pochopila,
že zčasti to
zabudnutie je aj
dobré, a vlastne
prirodzené, že
musí človek prejsť
touto fázou.
Sanja, 40, Chorvátsko 
Slovensko

Nie je čas na to, aby som stále
cítila, že niekto mi chýba, že
niektoré veci mi chýbajú.
Musím sa prispôsobiť, aby
som bola šťastná tu, kde som,
pretože keď stále budem
hovoriť, jaj mne tak chýba to
macedónske jedlo, tak čo by
som hladovala tu?
Živka, 27, Macedónsko
 Slovensko

Domov sú
ruky

Ja to neviem zadefinovať, kedy presne sa
stane tá chvíľa, že človek začne cudziu krajinu
vnímať ako svoj domov, lebo nestačí dostať to
občianstvo, nestačí aby sa mu dieťa narodilo,
to všetko sú plusy, ktoré sa zbierajú, asi keď
človek to skóre nazbiera, takých mentálnych
bodov, potom v jednej chvíli pochopí, že toto je
ozaj domov...
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Človek sa
zamýšľal, či bude
mať ešte v živote
príležitosť pozrieť
sa domov. V tom
zmysle čas
ubiehal pomaly.
Peter, 73, Slovensko
 Nemecko

Samozrejme, že každý
človek sa niekde narodí,
a to nezabudne. Ale na
Slovensko som si zvykol.
Keď idem niekde do
zahraničia, jednoducho
Slovensko mi chýba. Keď
chodím po Slovensku,
mám tu veľa kamošov, tak
sa necítim ako zahraničný.
Azim, 35, Afganistan
 Slovensko

Štvrť pri Poluse mi pripomína Boston,
preto som si ju vybrala. Ja som tu už
doma, v dobrom či v zlom. Aj keď
každodenný život je plný katastrof. Na
jednej strane sa stretnem s priateľmi
a na druhej ma ide nejaké veľké auto
zabiť. Keď ma na hlavnej stanici skoro
zrazil autobus, som si uvedomila,
áno, vitaj v Bratislave. Ale stretnutia
s kamarátmi a moje obľúbené miesta
– to ma zachraňuje. Trh Miletičova,
kaviareň Shtoor, Next Apache,
Artforum – tam, kde to majitelia robia
s láskou, a preto je to stále plné.
Janet, 45, USA  Slovensko

My sme vyrastali pri vode. Pre nás je zvuk vody,
či tečúcej, či mora, ktoré udiera, podstatný. Tuto
je to zvuk vetra, zvuk lesa, vôňa lesa...u nás
vôbec nie je kultúra chodenia do hôr, to sme sa
na Slovensku naučili.
Ja som zo Slovenska odchádzala domov,
a vracala som sa od našich ako na Slovensko.
Ale potom odrazu sa stala taká zmena
v rozmýšľaní, cítení, že ja už nechodím tam
domov, ja sa vlastne vraciam domov, keď idem
na Slovensko.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Daj mi bryndze
na pirôžky

Človek si veľmi
dlho zvyká. Všetko
vyzerá divne
a nechutne. Ked
sa však človek
odváži, natrafí na
skutočné dobroty.
Na bryndzové
halušky však
myslím každý
druhý deň.
Kristína, Slovensko
 Taiwan

Najfarebnejším
a najrôznovoňavejším miestom
je trh. Nájdem tu
africké špeciality
a ingrediencie,
ktoré pripomínajú
môjmu manželovi
domovinu... Vždy
keď sa mi zacnie
za domovom, pripravím si halušky,
pirohy alebo kúpim acidko.
Kika, 24, Slovensko
 Belgicko

Austrálska
kuchyňa má
veľa talianskych,
gréckych
a libanonských
elementov...
Okrem rodiny
a kamarátov mi
chýbajú klobásky,
kremžská horčica,
zemiakový šalát
mojej babky,
poriadne rezne,
kapustnica, guláš,
cigánska a iné
slovenské dobroty.
Silvia, 29, Slovensko
 Austrália

Čo mi chýba
z domoviny?
Jedlo, jedlo a jedlo.
Z domu nesiem aj
5 kilogramov syra,
pinďur a ajvar. Bez
kontroly prejdem,
a všetci sa tešíme.
Živka, 27, Macedónsko
 Slovensko

Najväčšie problémy sme mali
s tým, že jedlo nám vôbec
nechutilo. Tuná sme sa museli
sami naučiť variť to jedlo, ktoré
sme doma jedávali – takým
pokusom a omylom – ako oddych
od slovenských jedál. Stretávali
sme sa, aby sme varili naše jedlá.
Sawkat, 46, Bangladéš  Slovensko

Chýba mi vôňa
indickej kuchyne. Pri
slovenských jedlách je
tendencia, aby nebola
žiadna vôňa. Doma, keď
varím, tak expresne
musím vetrať, lebo
manželka to vníma ako
smrad, a ja to vnímam
ako normu pri jedle. ...aj
napríklad vôňa, čo je pri
zabíjačke, tak to nikde
inde necítite. To dáva
možnosť, aby človek
očuchol aj vôňu toho
druhého.
Sawkat, 46, Bangladéš
 Slovensko

Keď jem
v reštaurácii, tak
mi nechutí, keď
mi chutí, tak sa
nenajem, a keď
sa chcem najesť,
musím variť doma
a jesť.

Manželka si
na bryndzové
halušky nikdy
nezvykla, a ak
ich dnes pre mňa
pripravuje, tak
je to svedectvo
veľkej lásky aj
po 35. rokoch
spolužitia.

Azim, 35, Afganistan
 Slovensko

Peter, 73, Slovensko
 Nemecko

Vyprážanie sme prvýkrát zažili tu na Slovensku,
že veľa sa vypráža. Boli sme prekvapení, že čo to
tam tí ľudia, do tých dákych omrviniek dávajú, či
čo. U nás sa všetko pripravuje na grile.
Pravda, keď som halušky robila prvýkrát, to bola
úplná katastrofa, to povedali chlapi, že bolo treba
pofotiť, aby ukázali, ako dospelá žena dokáže
zababrať celú kuchyňu, a neuvariť nič.
My sme ten typ ľudí, čo sa prispôsobí, naprosto
jeme, varíme tie jedlá, na ktoré sme my naučení, ale
úplne bežne si robíme aj halušky, bryndzu jeme, čo
sme predtým ani nikdy nevideli, ani neochutnali.
Snažíme sa asimilovať, ale nezabudnúť to, kým
sme. Každá tá krajina, v ktorej sme žili, nás obohatila
niečím, a snažíme si to zachovať.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Pot a hry

Bola som si vedomá, že minimálne niekoľko rokov, možno aj navždy,
nebudem robiť tú svoju robotu, pre ktorú som sa vzdelávala, a ktorú
som chcela robiť, ale že sa budem musieť venovať niečomu úplne
inému, lebo išlo o existenciu, o prežitie. Takže človek si nenavyberá.
Dosť ťažké to bolo už len tým, že človek je odrezaný od sveta, na ktorý
je naučený, do novej krajiny.
Ako moje kamarátky, že jeden víkend nechá u mamy, ďalší víkend
u svokry, že jeden víkend obedujú u jeho mamy, druhý víkend u jej
rodičov, to u nás neexistovalo, nie.
Človek tým, že tu nemá rodinu, sa nafixuje na priateľov. Oni vlastne
hrajú rolu rodiny. Ale priateľstvo sa buduje roky rokúce, a ja teraz
môžem povedať, že som šťastný človek, že mám ozaj veľa blízkych,
ktorí sú ochotní pomôcť, ale to je teraz po trinástich rokoch.
Tých prvých niekoľko rokov, keď človek ozaj niekoho najviac
potreboval, tak tam nebol nikto. My sme boli od ráno do noci v robote,
takže človek ani nemal čas venovať sa budovaniu kamarátskych
vzťahov alebo dákemu kultúrnemu životu. My sme dobrých sedem,
osem rokov neboli nikde, nikde naprosto, u nás sa všetko krútilo
len okolo toho, dajak sa postarať o to dieťa, a vlastne si zarobiť na
živobytie.
Keď sa dohodneme, že ideme do kina, a v pizérii povedia, že je veľa
ľudí, a nezvládajú, nestíhajú, tak sa všetci zoberieme, a všetky naše
súkromné plány idú bokom.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Podľa mňa v Austrálii to
nie je o tom, či je človek
cudzinec alebo nie,
alebo z ktorej krajiny je.
Väčšinou ide o to, aký
druh cudzinca. Tak
napríklad ja sa vyslovene
pohybujem medzi
cudzincami, ktorí sú takí
ako ja – mladí profesionáli
– a tak máme podľa mňa
veľmi podobné životy.

V zásade bol môj
pracovný deň
dlhší než u mojich
nemeckých kolegov,
ktorí všetko mali,
a nemuseli zháňať
„záhumienky“.
Peter, 73, Slovensko
 Nemecko

Silvia, 29, Slovensko  Austrália

Veľa ľudí si myslí, že keď si schopný žiť
mimo Slovenska, si za vodou. Nie je to
tak. Musíme bojovať viac, ako by sme
museli doma. S vysokoškolským titulom
som pracovala ako chyžná, barmanka aj
upratovačka, ale moja viera, že raz budem
aj učiteľkou, ešte neumrela.
Kika, 24, Slovensko  Belgicko

Reči
a rečičky

Ak chcem porozumieť
slovenčine v Bratislave,
pochopila som, prečo musím
vedieť nemecky a maďarsky.
Štamperlík, štempel, kšeft,
ksicht, je z Geschaft a Gesicht,
durch, just, hochštapler,
fajnšmeker... Môj svokor sa
volal Stempel, a až teraz som
pochopila, prečo ho volali
dedko razítko.
Janet, 45, USA  Slovensko

Keď nemáte Slováka, blízky je
vám aj Čech, keď nie je ten, tak
i Poliak. Tak sa aj ja stretávam
so severoindickými krajanmi
– majú podobné jedlá aj zvyky.
Tu som sa naučil aj hindi.
Zistili sme, že hovoríme po
slovensky aj o politike. Na to
mi kamoš hovorí, počuj, ja som
cestoval 200 km na to, aby som
s tebou hovoril po bengálsky!
Sawkat, 46, Bangladéš  Slovensko

Už štvrtý rok snívam
v angličtine. Všetko, čo
sa deje v mojich snoch,
je po anglicky, už
neviem snívať v inom
jazyku.
Živkáá, Živká, waw,
moje meno, sa mi
strašne páči, ako mi
ľudia hovoria, ako tu
zneje. Aj v Macedónsku
moje meno značí život,
lenže tam nebolo tak
milé ako tu.
Živka, 27, Macedónsko
 Slovensko

Niekedy som
unavená z toho,
že musím celý
deň fungovať
v cudzom
jazyku.
Janet, 45, USA
 Slovensko

Latinku som vedel čítať len
pomaly. Šoféri si iste mysleli,
že som voľajaký blázon,
taký naivný alebo hluchý
minimálne. O štyri roky ma
na svadbe chytil za rameno
jeden z tých šoférov – vidíte,
už ako dobre hovoríte,
voľakedy ste nevedeli, ani ako
sa voláte.
Azim, 35, Afganistan  Slovensko

Holanďania si
robia párty, tam
nechodím. Ale
keď mi je ťažko,
potrebujem
si poplakať,
ponariekať po
holandsky, a potom
sa cítim lepšie.
Illah, 29, Holandsko
 Slovensko

Ale aj tak je to človeku
trápne – človek, keď má
vysokoškolské vzdelanie,
a je na úrovni, že sa musí
dohovárať rukami nohami.
Teraz sme už s manželom
v situácii, že nám je to
jedno, ani nám nezapne,
že sa rozprávame po
slovensky, aj keď sme
sami. V práci však vždy
používame slovenčinu.
Myslím, že je vrcholovo
neslušné hovoriť pred
ľuďmi jazykom, ktorému
oni nerozumejú.
Zaujímavá vec, to som
si všimla na synovi, že
keď chce niečo pekné,
rozprávku, tak je to vždy
v chorvátčino-srbčine.
Keď potrebuje niečo
vybaviť, či povadiť sa,
tak vytiahne slovenčinu,
úradný jazyk.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Iný, inší,
najinší

Pre nás nikdy nebol problém
cudzinci, či miešané manželstvá.
Tým, že sme žili vo federácii šesť
národov, tridsať národnostných
menšín, niekoľko tých úradných
jazykov, dve písma, tak u nás
sa nemohli riešiť také veci, že
niekto je iný, lebo tam každý bol
iný svojím spôsobom. Tuto to
vnímam tak, že „títo tam sú takí,
a my sme onakí“ ľudia riešia ako
niečo veľmi dôležité, popritom
strašne málo o tom vedia.

V Sýrii vôbec
nezáleží na
náboženstve:
ľudia žijú spolu.
Aj kresťania aj
moslimovia
majú spoločne
prázdniny,
chodia si
navzájom na
pohreby, moslim
do kostola, alebo
žid do mešity.

Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Ihsan, 50, Sýria
 Slovensko

Chceme vychovávať dieťa
v európskom duchu – všetky tie
ostatné kultúry, ktoré sú okolo,
obohacujú. On je živým dôkazom
toho, že tým, že sa kamaráti s ľuďmi
aj z Albánska, Azerbajdžanu,
Afriky. Keď prídu k nám na oslavu
rodinnú, to dieťa pochopí, že sú
ozaj takí ako my, a že tak, ako sú
oni pre nás iní, že tak sme presne aj
my pre nich iní, vlastne z ich uhla
pohľadu. A bohužiaľ, kým ostatné
deti nebudú mať možnosť týchto
ľudí prijať medzi seba a zoznámiť
sa s tou kultúrou, ten posun
nenastane.

Sú miesta, kde nemôžete
uniknúť. Fanúšikovia
nejakého mužstva
vystupujú z vlaku, a vy
čakáte na ten vlak, tak to fakt
riskantný moment, teraz
ako sa rozhodnúť...Pocit
bezpečia mám menej ako
domáci, myslím domáci,
ktorým to nehrozí. Jedným
z kľúčových momentov
pre migrantov, aj ktorí sa už
udomácnili na Slovensku,
je, že či tu naďalej zotrvať
alebo nie. Pretože tu nemajú
podporu veľkej komunity.

Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Sawkat, 46, Bangladéš  Slovensko

Pre mňa nie je šokujúce, že oni majú ramadán,
veď aj my máme pôst, ale inokedy a inakší.
Ale zažila som, že kamarátka, vysokoškolsky
vzdelaná žena, sa ma pýtala, že kedy muslimovia
majú Vianoce. A ja som povedala, oni nemajú
Vianoce. No ale musia oslavovať narodenie
Ježiša. Ale oni nemajú Ježiša, oni sú muslimovia.
Tak zostala vyvalená pani inžinierka. Tá
nevedomosť je daná tým systémom, v ktorom
vyrastali ľudia. Majú absolútny nezáujem, aby
popracovali na tom, že akým spôsobom sa
dozvedieť viac a v hlave si pretriediť.

Nakoľko na Európu sa pozerá južná Ázia
cez prizmu vedy, techniky, literatúry, tak si
vytvorili ilúzie, že sú tu len vzdelaní ľudia.
Na druhej strane tam v našich končinách
očakávame od vzdelaného človeka oveľa
viac. Niekedy sa mi ťažko adaptovalo,
že keď som vedel, že tu skutočne nie je
negramotnosť, a takú blbosť som počul.
Rozumiete, tam tie blbosti robia negramotní
– kto nevie ani čítať, ani písať.

Slováci boli dlhodobo
sami ako menšina. Preto
je aká-taká šanca, že
budú vedieť pochopiť
iné menšiny viac. Teraz
je prechodná doba,
dozrievanie, a mám
taký predpoklad, že
potom začne skutočne aj
občianska spoločnosť.

Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Sawkat, 46, Bangladéš  Slovensko

Sawkat, 46, Bangladéš  Slovensko

Vašu totožnosť, prosím

Som z Dhaky, ale rovnako
som Záhorák, do Malaciek
chodím spávať, a som aj
Ružinovčan. Ak tu je človek,
čo má menej ako 25 rokov,
tak som Bratislavčanom
dlhšie ako on.
Sawkat, 46, Bangladéš  Slovensko

Keď má človek
dosť informácií,
tak nevidí
dôvod, aby
automaticky
pasoval
predsudky.
Túto skúsenosť
používam na
Slovensku.
Maximalizujem
informovanosť...
až tak zasýtiť, že
sa už prestanú
zaujímať.
Sawkat, 46, Bangladéš
 Slovensko

Mám taký divný
pocit, že keď
sa stretnem
s Američanmi,
už sa necítim ako
Američanka!
Janet, 45, USA
 Slovensko

Keď máte
mamu
Chorvátku
a otca Srba,
ako sa môžete
postaviť na
jednu stranu?
To naprosto
nejde. To človek
nemôže. Pre
Chorvátov ste
vlastne Srbi,
lebo máte aj
tú krv v sebe,
a pre Srbov ste
Chorváti. Ani
na jednu stranu
človek nepatrí.
Sanja, 40, Chorvátsko
 Slovensko

Slovenský
folklór mi veľmi
imponuje, to
mám rád. Keď ho
dávajú v telke,
dcéra kričí „oci,
ide ti program.“
Ihsan, 50, Sýria
 Slovensko

V niektorých momentoch
úplne zabudnem, že
odkiaľ som. To nie je téma,
ktorou sa mám zaoberať.
Ale teraz, keď sa pýtate,
som napríklad nútený,
aby som aj to vnímal, ale
od rána som nad tým
nerozmýšľal.
Sawkat, 46, Bangladéš  Slovensko

Máme tu dosť kamarátov,
priateľov, s ktorými sa
kamarátime, či zo Sýrie,
Jemenu, z Palestíny.
V Banskej Bystrici sú traja
dokonca.
Ihsan, 50, Sýria  Slovensko

Ak sa človek
trošku snaží,
tak sa dá
miešať so
všetkými
ľuďmi, vôňami
a chuťami.
Silvia, 29, Slovensko
 Austrália

Austrália je krajina, kde
su ľudia veľmi pohodoví,
vôbec nie sú výbušní alebo
horkokrvní...Dokonca aj psi
sú tu pokojní, neštekajú,
nekúšu a nehryzú...Ľudia
sú veľmi priateľskí. Viac
egalitárnu spoločnosť som
ešte nezažila...
Silvia, 29, Slovensko
 Austrália

Otvorenú myseľ. Nedržať za každú cenu zatvorené,
lebo mám taký pocit, že ľudia sa boja, že prídu o svoje
tradičné hodnoty, ktoré uznávajú, keď začnú púšťať
do hlavy nové chrobáky, nové kultúrne zvyky, niečo,
čo doteraz nemali. Práve to je to, že všetko, čo je nové,
len obohatí človeka. Ja nie som dnes o nič menej
Chorvátka, o nič menej balkánska žena, a o nič menej
nemám rada svoju krajinu bývalú ako teraz túto novú,
ani keď som žila v Nemecku či Srbsku. Treba nechať
otvorenú myseľ a srdce pre nové veci, pre nových ľudí,
pre nové kultúry, lebo len to je cesta pre Slovensko. Lebo
kým sa ľudia na jednej strane budú tváriť, že všetko
je v poriadku, a že ekonomicky, vzdelaním budeme
rovnako ako Európa, kým neprijímu veci, ktoré sú
problémové, a kým sa nezačne o nich nahlas hovoriť,
riešiť ich, tak v Európe nikdy nebudeme, len geograficky.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

Zrkadielko,
povedzže mi

Keď rozbili
Československo
a bez konfliktu, tak to
bola veľká vizitka pre
Slovákov a Čechov.
Určite viacerí ľudia
na svete si všimli, že
je tu taký štát, lebo to
je pekný príklad pre
ostatné krajiny.
Azim, 35, Afganistan
 Slovensko

Snažím sa ukázať
verejnosti, aké problémy
majú ľudia zo zahraničia,
a tiež, že nie každý
cudzinec je chorý alebo
kriminálnik, ako ich to
automaticky napadne.
Na Slovensku je tiež
veľa odborníkov, žijú
ako slušní ľudia, a sú zo
zahraničia. Sú dobrí aj zlí
ľudia, tak chcem obidve
tváre ukázať, že aj medzi
zahraničnými je to tak.
Azim, 35, Afganistan
 Slovensko

Ľudia na Slovensku
by mali myslieť
pozitívnejšie. Myslím,
že rokmi sme si
zvykli sťažovať sa na
všetko, a zabúdame
sa tešiť z maličkostí.
Silvia, 29, Slovensko
 Austrália

Za tých
trinásť rokov
Slovensko
urobilo
obrovský
pokrok,
obrovská
zmena sa
stala. Ale
vtedy to bolo
také, také
malé ospalé
kráľovstvo.
Sanja, 40, Chorvátsko
 Slovensko

V prvom roku
som bývala iba
medzi študentami
– cudzincami,
a nevedela som
sa žiadnym
spôsobom dostať
medzi Slovákov.
Živka, 27, Macedónsko
 Slovensko

Slováci ešte stále nie
sú naučení vnímať
to, čo je inakšie, ako
pozitívne. Ale teda
všetko to, čo neje
halušky, a nechodí
v nedeľu do kostola, je
nebezpečné, lebo je
iné. A bohužiaľ to ma
bolí, to nejdem prežuť.
Sanja, 40, Chorvátsko 
Slovensko

V Sýrii majú vždy času dosť.
Vybaví sa, urobí sa. Tu sme
stiesnení presne na minútu, na
sekundu, aby sme to urobili.
Je to tak, že tá robota sa tak či
onak musí robiť. Tu čo máte
na pláne, sa musí vykonávať.
Oni to berú s rezervou, vždy
majú kľud a pohodu. Nie sú
tie veci tak, že keby sa to teraz
nespravilo, že bude koniec
sveta. V tom je obrovský
rozdiel. Ľudia sú v Sýrii inak
vychovaní a sú kľudnejší.
Trpezlivosť je viac potrebná.

Ja by som si prial,
aby v Bratislave
bolo menej
billboardov, aby
bolo viac vidno
Karpaty, aby
sme boli nie ako
v malom meste,
ale otvorenejší
voči iným, lebo
Prešporok bol
vždy atraktívny
práve tým.
Prajem si, aby to
bolo opäť.

Ihsan, 50, Sýria  Slovensko

Sawkat, 46, Bangladéš
 Slovensko

Na ulici v Macedónsku
je to tak, že ti pomôže
každý človek na
prvýkrát, ak keď
nevieš po anglicky či
macedónsky, odnesie
ťa, kam sa chceš dostať.
Tu sa na mňa osopili.
Živka, 27, Macedónsko
 Slovensko

Želala by som si,
aby sa v Bratislave
dalo bicyklovať, aby
to nebol extrémny
šport ako to je teraz.
Živka, 27, Macedónsko
 Slovensko

Ja by som si prial,
aby boli lepšie
chodníky, a aby ľudia
neboli zvyknutí
na korupcie, aby
nepokrčili plecami,
že veď to tak je. Že
dokážu pre to niečo
urobiť.
Ben, 38, Kanada
 Slovensko

To nikdy nezabudnem: syn bol
druhák na základnej, keď boli
majstrovstvá sveta a deti žili
hokejom. Myslím, že vtedy naši boli
majstrami sveta. Natešený šiel do
školy s tričkom Slovensko, a deti
mu povedali, že on nemá právo
nosiť to tričko, a nemá právo fandiť
Slovensku, a už vôbec nie spievať
slovenskú hymnu, lebo že on nie je
Slovákom. On so strašným plačom
prišiel domov, lebo on je Slovák. Či
technicky má to občianstvo alebo
nemá, je to o pocitoch: to dieťa
preplakalo celý deň. Pre neho asi
najšťastnejší deň v živote bol, keď
dostal to občianstvo. S tým papierom
odišiel do školy, a každému na nos
ukázal, že už aj on je Slovák. Pre neho
to bolo veľmi podstatné.
Sanja, 40, Chorvátsko  Slovensko

