
 

 

 

  
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Donacija iz Slovenije osrečila tristo begunskih družin na Lezbosu 
 

 
Brežice, 22. maj 2018 – Jure Poglajen in David Zorko, pobudnika 

kampanje Otrokom sveta, v kateri sva skupaj z Borisom Krabonjo in 
društvom UPornik zbrala 15.000 evrov donacij za nakup otroških 

vozičkov za begunske otroke na otoku Lezbos, sva se danes vrnila z 
grškega otoka Lezbos, kjer sva pretekli konec tedna razdelila tristo 

otroških vozičkov begunskim družinam v dveh begunskih centrih - 
Kara Tepe in Moria. Pred dnevi sva prejela tudi odločbo pristojnega 

ministrstva, da je Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta tudi 

uradno ustanovljena. 
 

300 otroških vozičkov sva kupila z donacijami na grškem otoku Lezbos v 
trgovini Kosmos Mwrou, ta konec tedna pa sva jih razdelila begunskim 

družinam v begunskih centrih Kara Tepe in Moria. Namen je bil takoj izpolnjen, 
saj smo že isti dan videli begunske družine, kako so se sprehajale z vozički v 

okolici begunskega centra.  
 

Naslednji dan smo na dolgih sprehodih z otroki v vozičkih videli še več družin, 

ena od družin je odšla celo na plažo z otrokom. Povsem se je potrdilo, kar smo 
pojasnjevali ob začetku kampanje Otrokom sveta – otroški vozički so 

pomembni za celotne begunske družine, saj jim omogočajo, da se umaknejo iz 
prenatrpanih in zadušljivih begunskih centrov v naravo, na svež zrak, in tako 

začutijo vsaj malo družinske intime. 
 

Zelo veliko delo so opravili tudi zaposleni v lokalni trgovini Kosmos Mwrou, ki 

so vseh 300 vozičkov sestavili ter jih dostavili do begunskih centrov. Pri delitvi 
vozičkov so nama pomagali tudi prostovoljci iz dobrodelne fundacije Starfish, ki 

z  begunci, ki prihajajo iz Turčije na otok, delajo vsak dan že vrsto let, pa tudi 
druge nevladne organizacije in posamezni humanitarni aktivisti.  
 

Zahvaljujeva se tudi slovenskemu veleposlaništvu v Atenah za posredovanje 
pri grških oblasteh, da smo prejeli uradno dovoljenje za vstop v begunska 

centra. 
 

Če lahko rečemo, da je Kara Tepe vzorno urejen begunski center za nastanitev 
ranljivih družin, na Lezbosu ga nekateri ocenjujejo celo kot najboljši center za 



 

 

oskrbo beguncev v vsej Evropi, pa tega ne moremo reči za begunsko taborišče 

v okolici kraja Moria. Bivalne razmere tam so zelo slabe - center, ki so ga 
zgradili s pomočjo sredstev EU, naj bi sprejel največ 1.800 oseb, v njem pa 

trenutno biva 8.000 beguncev, kar ne omogoča dostojnega bivanja.  
 

Begunci imajo težave tudi zaradi počasnih birokratskih postopkov in slabih 

higienskih razmer zaradi preobremenjene kanalizacijske in ostale infrastrukture 
itd. Te številke pričajo, da so potrebe po dodatni oskrbi beguncev velike, 

medtem ko je pozornost donatorjev in vlad po restriktivni azilni politiki v EU 
zelo upadla. 

 
Čeprav so donacije iz Slovenije prispevale k boljši kakovosti bivanja številnih 

družin z novorojenčki in otroci do dveh let starosti, pa smo ob prihodu  
ugotovili, da so potrebe veliko večje, kot so bile pred nekaj meseci, ko smo 

pričeli s kampanjo Otrokom sveta. Razmere v begunskih centrih se, kot smo 
takrat opozorili, ves čas spreminjajo.  
 

Trenutno bi potrebovali vsaj še 300 otroških vozičkov. Zaradi tega smo morali 

določiti nekaj meril, preden smo vozičke razdelili družinam. Zaradi velikega 
števila otrok smo razdelili vozičke le družinam, ki imajo več kot dva otroka, ki 

sta mlajša od dveh let. Vozičkov pa nismo mogli zagotoviti ženskam v 
nosečnosti brez drugih otrok in družinam s samo enim otrokom, družine z 

dvojčki pa so lahko prejele le po en voziček.  
 

Trenutno je na otoku Lezbos okoli 8.000 beguncev, od tega je 20% žensk in 
32% otrok, od katerih jih je 70% mlajših od 12 let. 15% otrok je na otoku brez 

spremstva. Mnogi med njimi so v taborišču že eno leto. Razmere na otoku in v 
begunskih centrih so negotove.  
 

Od prvega maja je iz Turčije po morju na Lezbos prispelo 900 beguncev, kar je 
70% več kot v istem obdobju lani. Na otoku, ki je po besedah tamkajšnjih 

prebivalcev pozabljen od vseh, kriznih razmer še dolgo ne bo konec. Po 
poročilu UNHCR je večina beguncev iz Sirije, Afganistana, Iraka, vse več 

prosilcev za azil pa prihaja tudi iz Demokratične republike Kongo. 

 
Grški otok Lezbos z okoli 76.000 prebivalci je v zadnjih letih izkazal neverjetno 

solidarnost do ljudi, ki so prepotovali nevarno pot. Kljub temu, da je to otok, 
kamor se je zateklo največ beguncev med vsemi grškimi otoki, sta narava in 

turistična infrastruktura ostali nedotaknjeni.  
 

Turisti se ne odločajo več za obisk Lezbosa, saj mediji o razmerah na otoku 
poročajo večinoma negativno. Vendar smo se te dni na lastne oči prepričali, da 

ni tako, in da je otok lahko še vedno zanimiv za ljubitelje naravnega turizma, 
čistega morja in grške gostoljubnosti.  
 

Velik upad turističnega obiska, od katerega so tukajšnji prebivalci življenjsko 
odvisni, je po finančni in begunski krizi temu otoku prinesel novo krizo, kar v 

ljudeh zbuja nemir in zaskrbljenost.  
 

 



 

 

Mnogi, s katerimi smo te dni govorili, pozivajo in prosijo Evropejce in druge, 

naj bodo solidarni z njimi in naj se vrnejo na počitnice k njim. Ob tem tako 
humanitarni delavci, kot lokalno prebivalstvo poudarjajo, da begunci niso grški, 

ampak evropski in svetovni problem.  
 

Ne grško prebivalstvo ne begunci niso zakuhali vojn in popolnega uničenja na 

Bližnjem vzhodu! Domačini si želijo tudi, da bi kampanje, kot je bila naša - 
„Otrokom sveta“, postale zgled drugim. Le z združenimi močmi, ob solidarnosti 

in sočutju, smo lahko zbrali 15.000 evrov in podarili 300 otroških vozičkov 
tistim, ki nimajo ničesar, in posredno pomagali tudi lokalni skupnosti na 

Lezbosu. 
 

 
Lep pozdrav. 

 
 

David Zorko Jure Poglajen 
 

 

 


