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OD POBEGA DO PRIPADANJA 26 RESNIČNIH ŽIVLJENJSKIH ZGODB BEGUNCEV

ZGODBE: NOUR
Ime: NOUR

Priimek: MACHLAH

Starost: 27

Država porekla: SIRIJA

Živi na Portugalsem od: 2014

KRATEK POVZETEK
Nour Machlah (Sirijec), 27, magistrski študent arhitekture. Na Portugalsko 
prispe leta 2014. Pred tem je bil v Libanonu in Turčiji, kjer ni mogel uresničiti 
sanj po nadaljevanju študija arhitekture. Prizadela ga je nevednost ljudi, 
zato je večkrat javno spregovoril na Potrugalskem in drugod po Evropi o 
vključevanju beguncev in migrantov, o človekovih pravicah, miru in vojni, 
kulturi in religijah ter sreči. Povabili so ga v Evropski parlament, da spregovori 
o beguncih v Evropi. Prispeval je misli o novem Zakonu o azilu in migracijah 
ter integracijskih procesih v Evropi. Je član Evropskega svetovalnega telesa 
za begunce. Kot predstavnik Portugalske deluje kot svetovalec na evropski 
in lokalni ravni. Uspelo mu je, da sta se mu mati in brat pridružila na 
Portugalskem, kjer si želi ustvariti prihodnost in srečo za vse njih. 

“ŽELIM BITI GLASNIK TISTIH, KI SE JIH NE SLIŠI.” 

KONFLIKT 
Vojna se je pričela in z njo prva bombardiranja Alepa. Nour pa je še zmeraj 
vztrajal pri svoji družini in še zmeraj je študiral arhitekturo. “Vojna se je 
razplamtela in tedaj sem pobegnil. Nisem se hotel boriti, nisem hotel umreti, 
nikogar nisem hotel ubiti. Vse je bilo ena sama velika zmeda.” Potem je prekinil 
študij arhitekture in s pomočjo očeta, ki od leta 1998 dalje živi v Angliji, je 
zapustil domovino.   

ODHOD IZ ALEPA IN PRIHOD NA PORTUGALSKO 
Nour je odšel iz Alepa leta 2012. Pobegnil je v Libanon, kjer naj bi zaprosil za 
britansko vizo. Iz države je odšel, družina pa je ostala v Alepu. Sprva mu je bilo 
zelo težko. Delal je in trpel zaradi sovražnosti okolja. “Nekateri Libanonci nas 
niso marali.” Mesec dni po tistem se mu je pridružil mlajši brat. Sprva ni bil 
zaposlen.  Oče mu je dejal, da je Libanon zanj prehodno pribežališče. Dvakrat 
je poskušal pridobti britansko vizo, a ni šlo. Četudi je oče živel v Angliji že od 
leta 1998, je bil za njih Sirijec kot vsi drugi. Sedem mesecev 
je preživel v Libanonu. Razočaran je šel dalje v turško 
Ankaro. Ugotovil je, da mu ljudje ne zaupajo, a imel je 
srečo, da je dobil zaposlitev že tretji dan po prihodu v 
Ankaro. Toda plačilo je bilo pičlo in študirati ni mogel. 
Spoznal je, da mora na pot, da mora oditi iz Turčije. 
Takrat je srečal brazilskega ambasadorja. Ta mu je želel 
pomagati. “Dali ti bomo brazilsko vizo, tebi in bratu”. Preden 
je sprejel ponudbo, je na internetu odkril platformo za sirske 
študente, ki bi želeli študij nadaljevati na Portugalskem. Z bratom sta oba 
zaprosila za štipendijo.
Zgubil je že upanje na uspešno rešitev prošnje, ko je zvedel, koliko drugih je 

»Nisem se 
hotel boriti, nisem 

hotel umreti, nikogar 
nisem hotel 

ubiti.«
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1  http://jorgesampaio.pt/jorgesampaio/pt/global-platform-4-syrian-students/

še zaprosilo za štipendijo. Vzel je brazilsko vizo, a dan preden je kupil letalsko 
karto, je iz Lizbone prejel sporočilo, da so ga sprejeli na študij - ob pomoči 
platforme, ki jo je ustvaril nekdanji portugalski predsednik Jorge Sampaio1, je  
28. februarja, 2014 prispel na Portugalsko. 

NOVO PRIPADANJE IN VKLJUČENOST V DRUŽBO 
Znova je pričel študirati arhitekturo, pravzaprav znova od začetka. Na 
univerzi so ga lepo sprejeli, četudi je sprva močno občutil kulturne razlike. 
“Portugalščina ni težka. Je jezik ljubezni. Ker pa sem bil zelo zaposlen s študijem, 
nisem našel dovolj časa za učenje portugalščine, četudi študiram v portugalščini. 
Ta jezik mi veliko pove o deželi, pa tudi o portugalskem načinu življenja. Ima 
pridih arabščine in portugalski način govora. Meni se zdi jezik zelo pomemben 
del kulture. Marsikaj ima portugalščina skupnega z mojo kulturo, marsikaj pa je 
tudi drugače”. 
Ugotovil je, da ljudje ne vedo kaj dosti o Siriji in Sirijcih. Slišal je, kako se šalijo 
na njegov račun in račun drugih Sirijcev. “Kje skrivate bombe?” “Saj vem, to 
je bila šala, a zame boleča. Zakaj tako govorijo? Samo zato, ker sem se rodil 
na nekem drugem koncu sveta? Po drugi strani pa sem odkril način, da dobim 
odgovor na svoja vprašanja! Težko je, če nas ljudje sodijo, če nimajo prav. A 
na meni je, da odgovarjam, da spreminjam njihova mnenja. Tako sem pričel 
pogovore v ožji skupnosti, kjer sem takrat živel.”
Po tistem je Nour pričel prejemati vabila na konference in vabila, da predava 
na univerzah. “Prosijo me, da naj spregovorim o vojni, miru, terorizmu, o tem, 
kaj pomeni biti musliman. Včasih pride do zelo zabavnih situacij. Nikoli pa nisem 
hotel govoriti o človekovih pravicah. Hotel sem govoriti o dobri volji.” 
Nekega dne je dobil vabilo Evropskega parlamenta, da spregovori pri njih. 

JAVNA OSEBNOST 
V Evropskem parlamentu je podal pretresljiv govor, kar je njegove 
dejavnosti na Portugalskem naredilo vidnejše. 
Nour je osebno srečal Dr. Pedra Calada, visokega komisarja za migracije/
ACM. Z njim zdaj sodeluje v dobro beguncev na Portugalskem. Zdaj ima 
več stikov in pogostejše stike s posamezniki in evropskimi institucijami. Po 
njegovem drugem nastopu v Evropskem parlamentu so sledila še vabila, 
da naj spregovori v drugih državah. Pripravil je predavanje za TEDx v 
času dogodka TEDx v Portu. Govoril je o stereotipih. Postal je vidna javna 
osebnost v evropskih in portugalskih sredstvih javnega obveščanja na temo 
beguncev.

PRIČAKOVANJA ZA PRIHODNOST 
Nedavno je Nour uspel pripeljati brata in mamo na Portugalsko. Drugi del 
družine že varno živi v različnih državah.
Zdaj se posveča drugim. “Želim si, da bi bil glas tistih, ki se jih ne sliši!”
Zdaj se počuti Portugalec. Upa, da kmalu postane 
portugalski državljan.
Nour zdaj skupaj z Dr. Pedrom Caladom 
(ACM) poskuša poglobiti svoje delovanje 
na Portugalskem in kmalu zaključiti študij, 
pričeti delati kot arhitekt. “Zdaj vem, da si 
želim več prispevati za Portugalsko.«

 

»Prosijo 
me, da naj 

spregovorim o vojni, 
miru, terorizmu, o 

tem, kaj pomeni biti 
musliman.«
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