
„No mama, no papa. All alone.”



W Internecie możemy 

znaleźć informacje  

o Tanjinie, jedenastoletnim 

chłopcu z Erytrei, który 

przypłynął na Lampedusę 

w 2015 r. 

To najprawdopodobniej 

dzięki takim artykułom 

powstała książka Rafała 

Witka „Chłopiec z 

Lampedusy”. 



Lampedusa

Lampedusa jest jedną
z wysepek archipelagu Wysp
Pelagijskich, położonych na
środku Morza Śródziemnego.
Klimatycznie należy już do
Afryki. Świeża słodka woda
występuje tutaj tylko po
deszczach. Jest to jedno
z najbardziej ukochanych
miejsc urlopowych dla
mieszkańców Włoch, a także
drzwi do Europy dla
uchodźców.



Lampedusa  to fragment 
Europy bardzo bliski 
tunezyjskich brzegów. 
Jest celem dla uchodźców, 
którzy pragną dostać się 
do Europy i zacząć życie 
od nowa. Jednak nie 
zawsze się to im udaje, 
wielu ludzi traci życie 
podczas przeprawy przez 
Morze Śródziemne. 



Porta d’Europa

Od ponad 20 lat ta wyspa dla 
uchodźców z Afryki stanowi 
Drzwi do Europy
-Porta d’Europa. Dzięki dobrej 
pogodzie i spokojnemu morzu 
jest to dla nich pierwszy 
europejski przystanek na 
drodze ku wolności. 

Wielu uchodźców w 
przeciążonych łodziach, bez 
dostępu do wody pitnej 
przybywa na tą i sąsiednie 
wyspy.



Uchodźcy, którzy trafiają na 
Lampedusę najpierw są 
przyjmowani w małym 
i przeludnionym ośrodku dla 
uchodźców. 

Następnie trafiają do 
centrum dla uchodźców, 
skąd trafiają do ośrodków 
dla azylantów. Wielu z nich 
znajduje szansę na nowe, 
lepsze życie.



Erytrea

Jest to państwo, które powstało w 
wyniku wojny wyzwoleńczej z 
Etiopią, której koniec nastąpił w 
1991 roku. Od tego czasu 
prezydentem jest Isaias Afewerki, 
który stworzył w państwie 
jednopartyjną dyktaturę. Eliminuje 
ona opozycję, ogranicza wolność 
obywateli, a także wspiera regionalne 
ugrupowania terrorystyczne. 
Z raportu, który stworzyła 
Organizacja Narodów 
Zjednoczonych zajmująca się 
prawami człowieka w Erytrei, 
wynika, że jest to totalitarne państwo, 
oparte na całkowitej kontroli 
obywateli przez aparat 
bezpieczeństwa.



W Erytrei masowo łamane są 
prawa człowieka, stosuje się  
tortury, więzienie bez nakazu 
lub wyroku sądowego. 
W ramach programów 
rządowych stosowana jest 
przymusowa praca przez 
nieokreślony czas oraz 
obowiązek służby wojskowej 
dla wszystkich obywateli 
w wieku 18–40 lat. Według 
danych UNHCR, każdego 
miesiąca z Erytrei ucieka około 
5000 osób, głównie do Etiopii i 
Sudanu.
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