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»Ne tja, kjer morda je pot, 
rajši pojdi, kjer ni poti, 
in pusti sled.«

Citat Ralpha Walda Emersona na neki Facebookovi strani,
posvečeni spominu na Samio Yusuf Omar
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Skoraj vsak dan naletimo med listanjem časopisov na zapis, večinoma obroben, da so 
v Sredozemskem morju utonili ljudje, ki so poskušali priti z afriške obale v Evropo na ab-
surdno majcenih gumijastih čolnih ali prenatrpanih odsluženih ladjah. Največkrat jih ne 
preberemo več, številk – pa naj je mrtvih deset, dvajset ali celo sto – ne zaznavamo več. 
Zakaj nam, v nasprotju z usodami nešteto drugih, ki so umrli tako grozovite smrti, zgodba 
o Samii Yusuf Omar* ne gre iz glave?

Odkar sem prebral knjigo Eliasa Bierdla Ende einer Rettungsfahrt [Konec reševalne 
plovbe], mi tema migrantske politike ne da miru. Oktobra 2012 sem šel za mesec dni v 
Palermo, da bi stvar pobliže raziskal. Kar sem tam doživel in izvedel, me je do dna duše 
pretreslo. Segalo je vse od tega, da so države zatajile, do čisto pravega suženjstva, ki se 
mu moramo v preostalih delih Evrope med drugim zahvaliti tudi za ponudbo sadja in zele-
njave po nizkih cenah.

Ko sem naposled naletel na zgodbo Samie Yusuf Omar, se me je zaradi svoje tragične 
silovitosti globoko in trajno dotaknila. Po zaslugi novinarke Terese Krug, ki je bila s Samio 
prijateljsko povezana, sem imel priložnost osebno govoriti z njeno sestro Hodan Yusuf 
Omar, ki se ji je leta 2006 posrečilo pobegniti v Helsinke. Tako sem si lahko ustvaril sliko o 
življenju njenih svojcev in o tragiki, ki jo je povzročilo razbitje družine. Čeprav je bila rana, 
ki ji jo je zadala sestrina smrt, še sveža, je podprla moj načrt, da povem njeno zgodbo v 
obliki risoromana. Zame je bilo to zelo pomembno.

Med svojo odisejado je Samia Yusuf Omar skoraj ves čas ohranjala stik s prijatelji in 
družino prek Facebooka. A njeni vpisi so zdaj že izbrisani. Sporočila s Facebooka v tej 
knjigi služijo informiranju bralca, zato so bolj ali manj plod moje domišljije – razen enega: 
njenega obupanega klica na pomoč, ki ga je iz Tripolisa poslala Teresi Krug.

PREDGOVOR

Čeprav je somalščina latinični jezik in bi torej po pravilih slovenskega pravopisa morala uporabiti izvirni 
zapis osebnih in zemljepisnih imen ter drugih somalskih besed, sem se v pričujočem prevodu vendarle 
odločila za zapis, ki ga je izbral avtor, npr.: namesto Saamiya Yuusuf Cumar ostane Samia Yusuf Omar, 
namesto Xawala – Hawala, namesto Maxamed – Mohamed, namesto Cabdi Saiid Ibraahiim – Abdi Said 
Ibrahim, namesto Maryaam – Mariam itd. V besedilu so namreč večinoma omenjene znane osebe iz sveta 
športa in politike in se je na spletu, pa tudi v drugih medijih uveljavil angleški zapis njihovih imen. Kršenje 
omenjenega pravila torej služi preprečevanju morebitnih nesporazumov. Izjema so kajpak že slovenjena 
zemljepisna imena in drugi izrazi, npr. Alšabab, Mogadiš, Džibuti, sklanjanje toponima Helsinki itd. Prev. op.

*



8

Številnih dogodkov na skoraj leto dni trajajočem potovanju Samie Yusuf Omar ni več 
mogoče rekonstruirati s popolno gotovostjo, zato sem moral za nekatere situacije uporabiti 
poročila drugih migrantov ali pa si jih celo izmisliti. Pri tem sem se moral zanesti nase, da 
si bom znal predstavljati, kako ljudje ravnajo v določenih situacijah, kaj logično sledi neke-
mu dejanju, kaj človek v neki situaciji misli in čuti. A mnogi pripetljaji so zame, Evropejca, 
ki je odraščal v varnem okolju, skorajda nepojmljivi.

Upam, da sem s to knjigo primerno portretiral Samio Yusuf Omar in da bo njena zgod-
ba pripomogla k ohranjanju zavesti o tem, da medijski obrobni zapisi o migrantski politiki 
govorijo o usodah in abstraktne številke o človeških življenjih.

Reinhard Kleist



Alšabab je militantno islamistično gibanje v Somaliji, katerega cilja sta ustanovitev islam-
ske države in svetovni džihad. Po državljanski vojni, trajajoči več desetletij, prihaja na 
jugu in v osrednjem delu države še danes do oboroženih spopadov z vladnimi četami. 
Na območjih, ki jih nadzorujejo milice Alšababa, veljajo strogi zakoni šeriata.

Hawala je neformalen način nakazovanja gotovine, razširjen po vsem svetu. V državah, 
v katerih ne deluje noben bančni sistem, je to edina možnost finančnega transferja. 
Kadar hoče kdo nakazati denar osebi v nekem kraju, ga izroči zaupanja vrednemu 
hawalinemu posredniku, ta pa potem obvesti kolega v prejemnikovem kraju, naj dotič-
nemu izplača določeno vsoto. Izplačila obračunajo posredniki med sabo. Verjetno je 
Samia Omar med potjo tako prejemala in pošiljala denar.
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