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Títo migranti zo západnej Afriky idú po železničnej trati tam, kde očakávajú lepší život. Je to 
nelegálna cesta plná nástrah. Musia sa vyhýbať nielen vlakom, ale aj polícii. Riskujú, aby mohli začať 
odznova, ale najprv si chcú nájsť prácu v západnej Európe.  
 
 „Väčšinou sme z Afriky a na našom kontinente máme mnoho problémov. Zlá ekonomika, zlá 
politika, zlá práca... teda získate diplom a nenájdete si prácu.“ 
 
Fidel Castro Chimana, ktorého rodičia boli v Kongu horlivými komunistami, je jedným zo 43 mužov, 
žien a detí, ktorí zaplatili asi 500 dolárov, aby sa mohli dostať do Európy po  balkánskej trase.  
 
Mnohí z nich si myslia, že nemajú na výber. Hilarion Charlemagne z Pobrežia Slonoviny si odkladá 
SIM karty do mobilu z každej krajiny, odkiaľ sa pokúsil dostať sa do Európy.  
 
 „Vieme, že keď prekročíme hranice, je to protiprávne, toto chápeme. Keď nelegálne vstúpite do 
krajiny, cítite sa ako zločinec, ten pocit sa nedá opísať.“ 
 
Začínajú v gréckom prístave Solún. Prevádzač, ktorý súhlasil s tým, aby reportéri agentúry 
Associated Press sledovali putovanie pod podmienkou, že zostane v anonymite, ich vedie bočnými 
cestami cez Grécko. Nelegálne prechádzajú do Macedónska a potom na srbské hranice. Odtiaľ ich 
skupina iných prevádzačov prevedie do Maďarska. Maďarsko je rozhodujúce, pretože je v Európskej 
únii. Odtiaľ sa môžu dostať do bohatých krajín ako Nemecko a Francúzsko bez víz.  
 
Je to náročná cesta... nie všetci sa tam dostanú.  
 
 „Tam idú ženy, tam starí muži, staré ženy. A ja? No dobre! Som ešte mladý, takže môžem ísť pešo 
[smiech].“ 
 
Mireille Djeukam má 34 rokov a je z Kamerunu. Už rok sa pokúša dostať za manželom a dcérou, ktorí 
sú v Paríži. Preto podstupuje riziko spolu s 10-mesačným synom Christianom a ide po koľajniciach. 
Po rozkývaných mostoch a po vychodených pastierskych chodníkoch, ktoré akoby nemali konca. 
Chôdza jej robí problémy.  
 
 „Cesta bola veľmi ťažká, príliš ťažká. Keby som vedela, že to bude také ťažké, neurobila by som to. 
Už nevládzem chodiť.“ 
 
Vyše 300 kilometrová cesta normálne trvá šesť až osem dní, ale táto je oveľa dlhšia. Toto je  väčšia 
skupina. Ženy a deti sa nevedia pohybovať tak rýchlo ako muži a ešte aj počasie sa zhoršilo.  
 
 „Ako si sa vyspal?“ 
 
 „Zle, človeče! Je chladno!“ 
 
Pre čoraz väčšie vyčerpanie a nedostatok potravín rastie napätie. Charlemagne číta starozákonnú 
knihu Jób... dobrá voľba! Musí byť veľmi trpezlivý, lebo Miriam Tore, migrantka z Mali, ho obvinila, 
že jej ukradol batoh. Charlemagne popiera, že to bol on. 
 
Cez Macedónsko putujú zväčša v noci, aby sa vyhli odhaleniu, no to prináša aj viac nástrah. Musia sa 
uhýbať autám na rušných diaľniciach a prechádzať cez macedónske mestá, keď ich tadiaľ vedie 



železničná trať. A návšteva mesta Veles je nakoniec príliš veľkým rizikom. Väčšiu časť skupiny 
zadržali a poslali späť do Grécka. Trinástim sa podarilo uniknúť a len desiati sa dostali do Srbska. 
 
Mireille Djeukam bola príliš unavená, aby mohla pokračovať. Nechali ju aj so synom pred kostolom. 
Teraz sú obaja späť v Aténach, bez plánov a peňazí na nový pokus. 
 
 


