NOM : Mariama

UBICACIÓ: GAMBIA

Quan tenia 15 anys, Mariama es va veure forçada a fugir perquè la
seva família no l’obligués a realitzar-se l’ablació, una tradició
àmpliament estesa al seu país i que, segons ella, és “traumàtica i
cruel”.
Sense suport familiar i sense cap mena de recurs, va fugir del seu
país, iniciant un periple per diferents països per assolir “la llibertat
que buscava”.

NOM : Adjoudji

UBICACIÓ: TXAD

Adjoudji vivia amb la seva família a la vora del llac Txad. Durant els
últims anys va veure com el nivell del llac anava baixant, així com les
collites minvaven. Per aquesta raó va haver de fer les maletes i
marxar amb tota la família cap a Nigèria.
Amb la irrupció de Boko Haram no sap si haurà de tornar a fugir cap a
un altre lloc, per poder seguir amb la seva vida.

NOM : Juan de Dios
UBICACIÓ: CAMERUN

Samuel era fill d’una família monoparental de cinc germans. La única
font d’ingressos a la família era sa mare, que set dies a la setmana
s’aixecava a les a 5 i tornava a les 8 de la tarda per cuidar dels seus 5
fills. Als 24 anys, Samuel va decidir marxar direcció Europa per a què
ella pogués descansar i per ajudar a mantenir la família. Després de 3
anys d’espera per creuar la tanca, va aconseguir entrar a Espanya.

NOM : Uria

UBICACIÓ: IRAQ

La Uria és iazidita, religió que els jihadistes consideren infidel. Quan
tenia 19 anys, els terroristes van entrar al seu poble, al nord de l’Iraq,
i van matar sis dels seus germans i la seva mare. A ella la van
segrestar i la van convertir en esclava sexual.
La Uria va poder escapar, però milers de iazidites encara viuen amb
por de què els militants del Daesh els assassinin o segrestin.

NOM : Nadia

UBICACIÓ: IRAQ

La Nadia Murad és activista pels drets humans i supervivent del terror
del Daesh. Quan tenia 19 anys, els terroristes van entrar al seu poble, al
nord de l'Iraq, i van matar 6 dels seus germans i la seva mare. A ella la
van segrestar i la van convertir en esclava sexual.
La Nadia va poder escapar.

NOM : Zabioullah

UBICACIÓ: AFGANISTAN

Subsistia amb prou feines amb la seva família, en un entorn de
repressió, pobresa i guerra. La seva germana va ser assassinada. Ell
creu que per algun dels joves que demanaven la seva mà... Després
de repetides pressions perquè s'unís a les files dels talibans, aquest
jove afganès va optar per anar-se'n del seu país a peu, i dirigir-se a
Pakistan. La seva família va vendre tots els seus terrenys per pagar a
un traficant de 12.000 dòlars amb la promesa d'arribar a Europa.
Aquest el va ajudar a creuar l'Iran, Turquia, fins arribar a Grècia, des
d'on va arribar a Espanya amagat en un camió.

NOM : Olga

UBICACIÓ: UKRANIA

Ella portava una vida com la de qualsevol altre jove que comença el
seu primer treball. Però amb l'inici del conflicte a la seva ciutat,
Donetsk, va fugir a una localitat propera, allunyada de les línies de
combat, encara que en no trobar-hi manera de sobreviure decidir
escapar sola cap a Espanya, on va poder reunir-se amb el seu germà.

NOM : Louis

UBICACIÓ: Camerun

El Louis va veure com cremaven al seu xicot viu davant dels seus
propis ulls, per estimar-lo a ell, una persona del seu mateix sexe. Allò
va ser el que va detonar la seva fugida. No podia ni volia amagar més,
així que va iniciar el seu camí. Al principi sense rumb fix, "no sabia
on anava. Només anava per davant, per davant”. Va passar per
Nigèria, Algèria i Marroc. Va creuar l'Estret en pastera. "Quan vaig
arribar a Espanya, vaig pensar: 'si aquí puc viure, si puc ser jo sense
que em matin, per què vaig a creuar més fronteres'".

NOM : Ibrahim

UBICACIÓ: NIGERIA

Al petit Ibrahim el van enterrar viu. Mentre intentava fugir amb la
seva família, el seu pare es va cansar massa quan van sortir corrent i
al atrapar-, Boko Haram el va degollar. El nen de deu anys ho va
veure tot i va començar a plorar sobre el cos sense vida del seu pare,
quan un dels terroristes va aprofitar per treure el seu matxet i li va
pegar al cap. Dos dies després, la seva àvia i la seva germana van
tornar a la frontera per buscar-lo a ell i al seu pare. Van trobar a
Ibrahim gairebé sense voler. Van fugir cap a Camerun.

NOM : Russom

UBICACIÓ: ERITREA

Va fugir d'una dictadura que l'obligava a ser soldat per formar part
del que representa avui el major exèrcit per població al món, després
del de Corea del Nord. El país considera desertors als que escapen: si
tornen, s'enfronten a penes de presó de per vida o, fins i tot, a la
mort. D’aquesta manera va començar el viatge de la seva vida. A peu.
Va creuar la frontera que separa el seu país, Eritrea, d'Etiòpia. Allà va
pagar 200 dòlars per creuar al Sudan, des d'on es va anar a Egipte.

NOM : Richard

UBICACIÓ: Burundi

Des d'abril de 2015 les revoltes als carrers de Burundi no han parat,
mentre la violència, la repressió i el nombre de morts diaris no ha fet
més que ascendir.
Per als defensors dels drets humans, com Richard, aquest context és
més que perillós. Degut a que la situació s'estava tornant molt
perillosa, va decidir fugir temporalment. A l'agost, quan es disposava
a embarcar a l'avió de tornada, va saber que havien disparat a un
dels seus millors amics, també activista.

NOM : Ovil

UBICACIÓ: Bangladesh

Ovil relata que va ser violada amb tan sols 15 anys pels seus
companys de classe, i després va rebre l'amenaça que si denunciava
als seus agressors publicarien el vídeo a YouTube. Però per a la
família de Ovil, es mereixia tot el que li passava per ser transsexual.
"Vaig néixer així, no és culpa meva", relata.
Després d'un intent de suïcidi, Ovil va trobar refugi a internet, on va
conèixer la seva actual parella, Osman, un jove de Pakistan que
també veia la seva vida amenaçada a causa de la seva
homosexualitat. Sense conèixer-se físicament, van decidir fugir cap a
Europa "on ningú ens mataria".

NOM : Maria

UBICACIÓ: Hondures

Activista dels drets de les persones LGTB i presidenta de les
transsexuals en l'organització Arcoíris a Hondures. Va estudiar i tenia
dues perruqueries, casa, cotxe ... fins que tota la seva realitat i els
seus somnis es van enfonsar de la nit al dia, com succeeix encara a
milers de persones que encara són perseguides LGTB a tot el món.
Amb el cop d'Estat a Hondures (2009) comencen a aparèixer mortes
moltes de les seves companyes transsexuals de lluita. Moltes van
haver de fugir per no morir. Almenys "200 transsexuals van morir o
van desaparèixer" sense deixar rastre aquests dies.

NOM : Maria

UBICACIÓ: VENEZUELA

Era productora audiovisual i treballava com a mànager d'actors,
cantants i models. Lentament la seva condició d'homosexual es
convertí en un problema quotidià. "El mateix govern ha sembrat el
rebuig als homosexuals, als diferents", donant a entendre que "són
éssers estranys que embruten", denuncia.
Maria relata casos d'agressió en què un grup de persones els van tirar
ampolles a ella i la seva parella amb la qual anava agafada de la mà,
mentre els cridaven que "es anessin a buscar un home". El món de
Maria va començar a trontollar amb diversos assassinats d'amics
transsexuals i atacs freqüents en els locals freqüentats per la
comunitat LGTB.

Però un dia es va adonar que també tenia davant als quals
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