Atiyas historie – forslag til løsning
Kildene forteller om en jente som heter Atiya

fire år, når de kommer til flyktningleiren Og

Salih. På grunnlag av de 13 kildene kan vi finne

den yngste broren trenger medisiner.

ut en god del om hennes liv, fra hun ble født

I skjemaet står det også informasjon om at

5.oktober 2005 (kilde 1), og til hun feirer 10

begge foreldrene til Atiya har utdannelse. Faren

årsdagen sin i 2015 (kilde 11), som er den siste

er snekker og moren er økonom. Faren er 29 år

dateringen.

når de kommer til flyktningleiren, moren er 27

Atiya er født 5.oktober 2005 i Damaskus i Syria,

år. Vi vet ingenting om hva som feiler broren til

på sykehuset Shami Hospital. Moren til Atiya

Atyia, men det kan se ut som om begge er

heter Bahoz, og faren heter Adib (kilde 1). Vi

friske og sunne på bildet. (Kilde 12). Vi vet ikke

vet også at Atiya er syrisk statsborger, med

når eller hvor bildet er tatt. Vi vet heller ikke

syrisk pass (kilde 4). I løpet av det første året

hvor familien har flyktet, men kilde 2, viser en

hun lever får hun vaksiner. Hun blir vaksinert

flybillett fra Ankara i Tyrkia, til Oslo i Norge.

mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio, og

Den er fra 2013, og mye kan tyde på at de har

meslinger, kusma og røde hunder når hun er

flyktet fra Syria til Tyrkia. De fleste

ca. 15 måneder gammel (kilde 3). Kildene

flyktningene fra borgerkrigen i Syria flykter til

forteller oss ikke så mye om hvordan Atiya har

nabolandene. Syria grenser til Libanon, Jordan,

det som liten, men det er mye som tyder på at

Israel, Tyrkia og Irak.

hun har en trygg og fin oppvekst sammen med

I 2013 reiser familien fra Tyrkia til Oslo, Norge.

moren og faren sin. Når Atiya er fire år gammel

En måned før blir Atiya tatt bilde av, mens hun

begynner hun i barnehagen. Hvem av barna på

leker med en basketball. Bildet er sannsynligvis

bildet som er Atiya vet vi ikke, men bildet er

tatt i flyktningleiren. Guttene i bakgrunnen ser

datert i 2009 (kilde 5). I 2010, når Atiya er 5 år,

ut til å holde på med en annen lek. Atiya er 8 år

har hun begynt på skolen og forsøker å lære seg

når hun kommer til Norge. Hun begynner i

å skrive (kilde 6). Hun lærer seg å skrive på

3.klasse. På hvilken skole vet vi ikke, men ut fra

arabisk. Hun bor sammen med foreldrene sine,

bildet ser det ut til å være en ganske vanlig

og lever et vanlig liv, i Damaskus.

norsk skole, i en ganske vanlig skoleklasse.

I 2011 skjer det dramatiske ting i Syria.

Kilde 10 er ikke datert, men viser en

Borgerkrigen bryter ut i mars, og i mai blir

handleliste. Handlelisten er skrevet på norsk.

familien til Atiya registrert som flyktninger hos

Kanskje har Atiya lært seg å skrive norsk, og

UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger

skal på butikken for å handle inn til familien.

(Kilde 7). Skjemaet gir mye informasjon.

Kanskje er det lappen som moren har sendt

Familien har blitt til fem, i tillegg til Atiya, er

med Atiya. Det vet vi ikke så mye om.

det to yngre sønner i familien. De er to år og
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Kilde 13 er heller ikke datert. Bildet er fra en
gate i Damaskus, kanskje er det der Atiya
bodde før familien måtte flykte. Det vet vi ikke,
men det ser ut til å være en fredelig gate, i et
fredelig land, før krigen kom til Syria.
Den senest daterte kilden er kilde 11. Det er en
bursdagsinvitasjon til Atiyas tiårsdag. Kanskje
har hun invitert alle i klassen, kanskje bare
jentene.
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