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Blijven of gaan? – Syrische vrijheidsstrijders vertellen hun verhaal
In het aangrijpende boek Blijven of gaan? vertellen Syrische vrijheidsstrijders en vluchtelingen die
auteur Saskia Harkema heeft ontmoet en vier jaar heeft gevolgd hun verhaal. Het beschrijft het
enorme persoonlijke dilemma dat van mensen een vluchteling maakt en de strijd die ze leveren
voor erkenning, terwijl hun roep naar vrijheid in hun land hoorbaar blijft.
Het begon vier geleden toen Saskia begin 2014 werd gevraagd om les te komen geven aan Syrische
vrijheidsstrijders in Gaziantep, in Zuid-Turkije, op 30 km van de Syrische grens. De oorlog woedde
al 3 jaar. Het was voor haar de eerste keer dat ze met mensen werkte die nog in oorlog leefden. Een
aantal van de mensen waar ze les aan gaf wilde na de lessen contact houden en toen ontstond het
idee om de verhalen van deze mensen op te tekenen. Deze persoonlijk verhalen maken de gevolgen
van repressie en oorlog zichtbaar en brengen de barre leefomstandigheden dichterbij. En laten zien
dat er voor deze mensen een ongelofelijk moeilijke keuze volgt; die van blijven of gaan?
Over Blijven of gaan? (ISBN: 9789492221988)
De oorlog in Syrië̈̈ is geen abstract fenomeen. Achter de
onvoorstelbare en macabere getallen van doden en vluchtelingen,
gaan mensenlevens schuil. Het is vooral een optelsom van mensen en
hun droom van een vrij Syrië̈̈ .
Over een paar van die mensen gaat het in dit boek. Syrische
vrijheidsstrijders die de auteur begin 2014, aan de vooravond van de
opkomst en opmars van IS, heeft ontmoet. De auteur volgt in de
daaropvolgende jaren de levens en de keuzes van een aantal Syriërs
en heeft zich steeds dë vraag gëstëld: ‘Wat kan ik doën?’
Het antwoord van de auteur ligt nu voor je. In dit boek wordt het
verhaal van Syrië̈ verteld vanuit het perspectief van een aantal
mensen en hun onmogelijke keuze: blijven of gaan? Het is een hoopvol
verhaal dat de onvoorstelbare veerkracht en moed van gewone
mënsën laat ziën. Hët snijdt univërsëlë thëma’s aan ën nodigt uit ons
met vluchtelingen te verbinden.
Over de auteur
Saskia Harkema is een duizendpoot: mensenrechtenactiviste, professor, trainer en coach. Ze is
opgegroeid in Zuid-Amerika en werkt vanuit haar eigen bedrijf INENDI (Innovation,
Entrepreneurship & Diversity) voor verschillende universiteiten, hogescholen en nongouvernementele organisaties in heel Europa en Turkije. Daarnaast werkt ze met vluchtelingen via
de door haar opgezette stichting Faces of Change.
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