"Migranti fi vjaġġ epiku fil-Balkani lejn l-Ewropa" – Associated Press
Dawn il-migranti mill-Afrika tal-Punent għaddejjin minn fuq il-binarji fi triqithom lejn dik li, jittamaw,
se tkun ħajja aħjar. Huwa vjaġġ illegali mimli periklu. Mhux biss iridu joqogħdu attenti mill-ferroviji
iżda jridu wkoll jevitaw il-pulizija. Qed jieħdu ħafna riskji biex jerġgħu jibdew mill-ġdid, billi jfittxu
xogħol fl-Ewropa tal-Punent.
"Ħafna minna, aħna mill-Afrika, u għandna ħafna problemi fil-kontinent tagħna. Ekonomija ħażina,
politika ħażina, xogħol ħażin... pereżempju, jista' jkollok diploma u ma ssibx xogħol."
Fidel Castro Chimana – il-ġenituri tiegħu fil-Kongo kienu komunisti ferventi – huwa fost 43 persuna
bejn irġiel, nisa u tfal li ħallsu madwar 500 dollaru biex jieħdu dik li hi magħrufa bħala r-rotta talBalkani tal-Punent lejn l-Ewropa.
Ħafna minnhom iħossu li m'għandhomx għażla. Hilarion Charlemagne, mill-Kosta tal-Avorju, iżomm
is-SIM cards tat-telefon ċellulari tiegħu minn kull pajjiż li pprova jidħol l-Ewropa minnu.
"Aħna nafu li meta naqsmu l-fruntiera huwa kontra l-liġi, dan nifhmuh. Meta tidħol f'pajjiż
klandestinament tħossok kriminal, is-sensazzjoni hija indeskrivibbli."
Jibdew fil-port Grieg ta' Tessaloniki. Il-kuntrabandist tagħhom, li qabel li l-Associated Press tosserva
l-vjaġġ bil-kundizzjoni li jibqa' anonimu, iwassalhom permezz ta' rotot sekondarji fil-Greċja. Jaqsmu
illegalment lejn il-Maċedonja, imbagħad jerħulha lejn il-fruntiera mas-Serbja. Hawnhekk grupp ieħor
ta' kuntrabandisti jeħodhom l-Ungerija. L-Ungerija hija importanti għax qiegħda fl-Unjoni Ewropea.
Minn hawn jistgħu jmorru f'pajjiżi sinjuri bħall-Ġermanja u Franza mingħajr viża.
Huwa vjaġġ diffiċli... mhux kollha se jirnexxilhom jaslu fid-destinazzjoni.
"Mixjin hemm nisa, irġiel anzjani, nisa anzjani, ilkoll mixjin. U jien? U iva! Jien għadni żgħir, niflaħ
nimxi [jidħak]."
Mireille Djeukam, li għandha 34 sena u hija mill-Kamerun, issa ilha sena tipprova tingħaqad ma'
żewġha u bintha f'Pariġi. Huwa għalhekk li qed tirriskja tieħu lil binha Christian, ta' 10 xhur, fuq ilbinarji. Fuq pontijiet nofs kedda u tul mili ta' passaġġi qodma tar-rgħajja. Qed issibha diffiċli.
"Il-vjaġġ kien iebes ħafna, iebes wisq. Li kont naf li kien daqshekk diffiċli ma kontx niġi. Ma nistax
nimxi hekk."
Normalment, dan il-vjaġġ ta' kważi 200 mil jieħu minn sitta sa tmint ijiem iżda qed jieħu ħafna iżjed
fit-tul. Huwa grupp ikbar. In-nisa u t-tfal ma jimxux jgħaġġlu daqs l-irġiel u t-temp qaleb għall-agħar.
"Allura, kif irqadt?"
"Ħażin xbin! Il-kesħa!”
L-għeja kbira u n-nuqqas ta' ikel iwasslu għal aktar tensjoni. Charlemagne jaqra l-ktieb ta' Ġob mitTestment il-Qadim... għażla tajba! Għandu bżonn il-paċenzja kollha ta' Ġob meta Miriam Tore,
migranta mill-Mali, takkużah li serqilha l-basket. Charlemagne jiċħad li kien hu.
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Ħafna miċ-ċaqliq fil-Maċedonja sar billejl biex il-migranti jevitaw li jinqabdu, iżda dan iġib miegħu
aktar periklu. Iridu jevitaw il-karozzi f'toroq traffikużi u jgħaddu mill-irħula tal-Maċedonja meta lbinarju jwassalhom hemm. Iżda ż-żjara fil-belt ta' Veles hija riskjuża wisq. Il-biċċa l-kbira tal-grupp
jiġu arrestati u jintbagħtu lura l-Greċja. Tlettax jaħarbu u 10 biss jirnexxielhom jaslu s-Serbja.
Mireille Djeukam kienet għajjiena wisq biex tkompli. Tħalliet fi knisja ma' binha. Issa t-tnejn qegħdin
lura Ateni, u m'għandhomx pjanijiet jew flus biex jerġgħu jippruvaw darb'oħra fil-futur qrib.
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