El Ter mor al Mediterrani

Una dona i el seu fill després d’arribar a l’illa de
Lesbos.

Uns refugiats sirians celebren que han arribat
bé a l’illa de Kos, Grècia.

Armilles salvavides floten a la platja de Skala
Sikamenas, Lesbos.

Vàries barques de refugiats arriben a l’illa de
Lesbos després de sortir de la costa Turca.

Fotografies de carnet trobades a la platja de
Skala Sikamenas, a l’illa de Lesbos (Grècia).

Membres de la ONG Proactiva Open Arms ajuden a persones arribades en una barca a l’illa de
Lesbos.

El Ter mor al Mediterrani

Una mare abraça el seu fill després d’arribar a
l’illa de Lesbos.

Una dona refugiada de Síria, consola la seva filla
després del dur viatge amb barca des de la costa
Turca.

Uns refugiats intenten arribar a la costa després
de desembarcar a l’illa de Lesbos, a Grècia.

Uns refugiats acaben de desembarcar a la costa
de l’illa grega de Lesbos.

Una família descansa en un hotel abandonat a
l’illa de Kos, Grècia.

Uns joves siris, fan un petó al terra just després
d’arribar a l’illa de Kos, a Grècia, des de la costa
Turca.

El Ter mor al Mediterrani

Retrats de nens i nenes després de l’arribada a l’illa de Lesbos, Grècia.

Anuar i Zaina amb les seves filles
Massome i Fatima provinents
de l’Afganistan, es dirigeixen a
Alemanya: «Les nostres filles
podran tenir un futur millor».

La Martina i Sifiqa, germanes de
Mazar, de l’Afganistan, viatgen
soles cap a Suïssa on somien
tenir una vida millor.

El Ter mor al Mediterrani

Mohamed, amb la seva dona Najibeh, les seves
filles Rosse, Hama i el seu fill Amir provenen de
la ciutat de Baglan a Kunduz, Afganistan es dirigeixen cap a Àustria al costat del seu germà Sorba: «Creiem que hi podrem començar de nou».

Abdoula Abadi, de 45 anys i el seu fill, Adam Abadi, vénen de Yarmouk a Síria, «ens en vam anar el
meu fill i jo perquè no teníem més diners per poder viatjar amb tota la família, vam haver de triar
qui realitzava el viatge», la seva dona i un altre fill
segueixen a Síria. Es dirigeixen cap a Alemanya.

Shaman i Nazira de l’Afganistan amb la seva filla Yosama i els seus fills Rami i Benjamin. Volen
anar a Suïssa.

Ahmed, Sara i el seu fill Sham, amb els seus familiars Fatima, Bashcka, Fatima, Mustafa, i Kalid,
se’n van anar d’Alep i el seu somni és arribar a
Alemanya perquè els seus puguin tenir una oportunitat.
Mohamed de 22 anys i la Rama de 17, procedents
d’Alep es van casar un mes i mig abans d’arribar
a les costes gregues, el dia 12/11/2015. «Volem
poder viure en pau a Alemanya, i dos o tres fills
per formar la nostra pròpia família». La família de
Mohamed es troba ja a Alemanya, on va arribar
començant la mateixa ruta, uns mesos abans que
ell.

Mantab i la seva filla Marzien procedents de Shiraz, Iran van decidir emprendre el viatge cap a
Europa després que el seu marit morís. “Vull que
la meva filla pugui tenir un futur a Suècia”.

