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Nie ma pomocy bezwarunkowej
autor(ka): Dawid Michnik
– Wszystkie projekty pomocowe powinny uczy odpowiedzialnoci i unika rozdawnictwa. Pomoc musi
zawsze czy si z pewnymi warunkami, nawet symbolicznymi. W ten sposób uczymy, e nie jest za
darmo i e kiedy si skoczy – o niesieniu pomocy, znaczeniu edukacji i mediach bez wyobra ni
opowiada Piotr Balcerowicz, prezes Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju.

– Czy dzisiaj mona osign pokój nie inwestujc w edukacj?
Piotr Balcerowicz: – Myl, e nie. Wikszo konfliktów, czy to na tle etnicznym, czy religijnym ma swoj przyczyn
gdzie indziej, nie w religii czy w rónicach etnicznych. Ale te rónice s wykorzystywane przez strony konfliktu. Oznacza
to, e trzeba doprowadzi spoecznoci po obu stronach do pewnej refleksji nad natur konfliktów i pokaza, e konflikt
mona zakoczy. U podoa takiej refleksji musi lee edukacja. Osoba, która nie jest w stanie krytycznie spojrze na
pewne problemy, bdzie miaa due trudnoci w zrozumieniu konfliktu. Co wicej, edukacja jest niezbdna do poprawy
sytuacji bytowej zwanionych stron. Twierdz, e ubóstwo i ndza s gówn przyczyn konfliktów. I chocia s take
inne przyczyny, te najatwiej wykorzysta. Zatem inwestujc w popraw warunków bytowych, zmierzamy bezporednio do
rozwizania konfliktów. eby jednak zainwestowa w przemiany gospodarcze, najpierw musimy zainwestowa w
edukacj. Bo to wanie edukacja daje nam moliwo refleksji, daje umiejtno szukania innych, lepszych rozwiza.
– George Weah, kandydujcy po raz kolejny w wyborach prezydenckich w Liberii, twierdzi, e zamiast
edukacji wystarczy… pika nona.
P.B.: – Jest to propozycja populistyczna. Pika nona jest sportem niezwykle popularnym w wielu krajach, nie da si
jednak przy jej udziale rozwiza konfliktów. Pomaga w tymczasowej mobilizacji spoeczestwa, czy pewnych grup
spoecznych, które mog zosta wykorzystane przez polityków. Jednak takiego pomysu nie traktowabym powanie.
– Na stronie www.edukacjadlapokoju.org przeciwstawiacie swoje metody niesienia pomocy metodom
dora nym, krótkotrwaym. Jak je odróni?
P.B.: – Na pierwszy rzut oka czsto nie bd si wiele róniy. Rónica polega jednak na odmiennym podejciu do
problemu i do jego rozwizania. Dugofalowe rozwizania zakadaj wnikliw analiz natury konfliktu oraz dugofalowe
skutki naszej ewentualnej dziaalnoci. Dora na pomoc jest powierzchniowa, leczy symptomy, nie przyczyny. Co wicej,
moe przyczyni si do pogbienia problemu. Mog poda przykady. Pomoc zagraniczna dla Etiopii, rozpoczta w
latach 70. i trwajca do dzisiaj bya spowodowana klskami godu. W latach 70., za rzdów cesarza Haile Selassie, 300
tys. ludzi zgino z godu. Z kolei w latach 80. z powodu zych rzdów komunistów zgino okoo miliona ludzi. To
spowodowao ogromny napyw rodków pomocowych do Etiopii. Ta pomoc bya le zaplanowana i przeprowadzona bez
analizy potencjalnych skutków. Polegaa na rozdawnictwie. Obecnie rezultaty s takie, e Etiopczycy nabyli postawy
roszczeniowej i biernej. Rolnicy etiopscy uprawiaj rol przez cztery miesice w roku, do pierwszego plonu, mimo e
mogliby takich zbiorów mie trzy w roku. Po prostu im si nie chce. Rozmawiaem z nimi i twierdz, e uprawiaj rol
przez cztery miesice, eby mie zapewnione podstawowe ziarno dla siebie. Jeli si zdarzy, e tego ziarna zabraknie,
zawsze s organizacje pomocowe, które dadz im ywno. Taka pomoc prowadzi do nieodpowiedzialnoci. Podaem
ten przykad, poniewa dokadnie to samo zjawisko obserwuj w cigu kilku ostatnich lat w Afganistanie.
Drugi przykad, równie negatywny. Majc cele wyra nie polityczne, Amerykanie na pograniczu afgasko-pakistaskim
zawarli porozumienie z jednym z tamtejszych plemion, zamieszkujcych miejsce nazywane Towr Kham Gate. To pozwala
im kontrolowa drog dojazdow z Pakistanu do stolicy Afganistanu, Kabulu. Amerykanom zaleao na pokoju, wic
zawarli porozumienie z jedn z frakcji plemienia Szinwari, doinwestowujc j w bardzo krótkim czasie. Od kwietnia tego
roku Amerykanie przeznaczyli na ten cel okoo miliona dolarów, a wspieranej frakcji plemienia Szinwari udao si pozby
talibów i zapewni pokój. Jednak w tym czasie niewiele w okolicy Torkham Gate wybudowano. Za wikszo pienidzy
to stronnictwo si dozbroio. Druga z frakcji tego plemienia zostaa pominita. Postanowia take si dozbroi i teraz
szykuje si do walki z pierwsz frakcj, kiedy tylko Amerykanie opuszcz te tereny. Ta pomoc nie przeoya si na
konkretne projekty, ale doprowadzia do tego, e prawdopodobnie w przyszym roku w tym rejonie dojdzie do bardzo
ostrej walki midzy dwiema grupami podplemiennymi, które do tej pory yy pokojowo. Takich przykadów jest wiele.
– Jak wic naley planowa pomoc?
P.B.: – Wszystkie projekty pomocowe powinny stawia sobie dwa cele: uczy odpowiedzialnoci i unika rozdawnictwa.
Pomoc musi zawsze czy si z pewnymi warunkami. Mog to by warunki symboliczne, nakadane na grup, która
uzyskuje pomoc. W ten sposób uczymy, e pomoc nie jest za darmo i e kiedy si skoczy. Osigamy w ten sposób
wany rezultat: uczymy spoeczno odpowiedzialnoci za to, co robi i dbaoci o to, co dostaje. Nawet jeli mamy do
czynienia z sytuacj skrajn – klsk godu, rozdawnictwu ywnoci powinno towarzyszy stawianie warunków:
oczyszczenie terenu, czy pomoc w wybudowaniu drogi. Zalenie od lokalnych potrzeb. To mog by bardzo proste prace
spoeczne. Ale one musz by. Pomoc powinna take zakada zaangaowanie stron, które potencjalnie mog by ze
sob skonfliktowane. Jako stowarzyszenie tak wanie dziaamy. Staramy si realizowa nasze projekty na terenach
problematycznych. Do naszych szkó czsto uczszczaj dzieci z rónych grup etnicznych. Wychodzimy z zaoenia, e
jeeli dzieci z dwóch potencjalnie zwanionych plemion wychowuj si razem, ucz si razem i nawizuj midzy sob
przyja nie, to wiksze s szanse, e nie bd ze sob pó niej walczy. Oczywicie nie ma takiej gwarancji.
– Czy mam rozumie, e formy pomocy dora nej nie maj racji bytu?
P.B.: – Dla pomocy dora nej istnieje jedno usprawiedliwienie. S to gwatowne, niespodziewane klski ywioowe i klski
godu, gdzie ludzie umieraj tu i teraz. W takim wypadku nie mona stawia adnych warunków. W pierwszej kolejnoci
chodzi o utrzymanie przy yciu osób, które tego potrzebuj. Jednak, gdy to pierwsze niebezpieczestwo zostanie
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zaegnane, zanim ludzie odbuduj swoje domy, a rolnicy odnowi uprawy, pomoc musi trwa. Gdy natomiast
bezporednie widmo godu znika, to od tego momentu pomoc musi by uzaleniona od spenienia okrelonych
warunków. Taka pomoc nie moe ju by bezwarunkowa. I tu wanie pojawia si element edukacyjny. Ludziom naley
wtedy tumaczy, czemu su te warunki. Naley zawsze pokazywa mieszkacom, e dany projekt jest ich, a my im
tylko pomagamy i uczymy, bo mamy w tym dowiadczenie. Tak wic nawet w wypadkach nagych klsk ywioowych, ten
komponent edukacyjny, nie dora ny jest naprawd wany. Gdybymy postawili pewne warunki, nie wyjaniwszy ich, to
byoby dla mieszkaców niezrozumiae.
– Skd bierze si ten bezrefleksyjny odruch niesienia pytkiej pomocy?
P.B.: – S dwie przyczyny. Podstawow s cele polityczne. Wród organizacji nioscych pomoc s agendy rzdowe
albo organizacje powizane z rzdami przez umowy midzynarodowe. Ich dziaania nie wynikaj z chci poprawienia
sytuacji w rejonie kryzysowym, ale z faktu, e rzd, który za tym stoi ma cele polityczne, a nie pomocowe. Przykad z
Afganistanu. W okolicach rejonu Towr Kham Gate wikszo projektów nie jest realizowana w celu niesienia pomocy, ale
po to, eby wesprze dziaania militarne, zapewni bezpieczestwo konwojom itd. Dokadnie tak samo dzieje si z
pomoc niesion w prowincji Ghazni przez polski kontyngent wojskowy w ramach tzw. Prowincjonalnego Zespou
Odbudowy (PRT). Osoby, które takie projekty realizuj, nie myl dugofalowo i nie zwalczaj przyczyn konfliktu. Oni
odpowiadaj na pewne zapotrzebowanie polityczne. Drugi problem i druga przyczyna, ley w przerocie
administracyjnym w duych midzynarodowych organizacjach pomocowych. Bardzo czsto administracja zaczyna y
wasnym yciem i realizowa swoje cele. Naley si wykaza przed przeoonymi, realizuje si wasn karier, a pomoc
schodzi na drugi plan.
– Gdzie dziaa Stowarzyszenie?
P.B.: – Poza Afganistanem jest to gównie Pakistan. Realizujemy tam dwa projekty. Jeden w dolinie Czitral na pónocy
kraju. Projekt skierowany jest do Kalaszy, plemienia o niezwyklej historii, o tradycji sigajcej trzech tysicy lat. Jest to
jedyne niemuzumaskie plemi w Pakistanie. I jest na wymarciu. Realizujemy dla nich projekt edukacyjny, którego
podstaw jest centrum komputerowe. Na miejsce musielimy doprowadzi prd, bo nie ma tam elektrycznoci. Do tej
pory centrum dziaao w budynku zaadaptowanym. Obecnie koczymy budow nowego, duego centrum, które z kocem
wrzenia powinno zosta oddane do uytku.
Drugi projekt przygotowywany jest w dolinie Hunza, gdzie w styczniu miaa miejsce powód , w wyniku której doszo do
osuni ziemi. Na ogromnym obszarze wioski zostay zalane. Planowane tam przedsiwzicie wci jest w fazie
przygotowa, bo na razie brakuje nam funduszy na rozpoczcie prac. Pakistan nie cieszy si niestety dobr saw. Z
problemami, które my mamy z pozyskiwaniem pienidzy na ten projekt, borykaj si wszystkie dziaajce tam organizacje.
Nawet ONZ, która walczy ze skutkami wielkiej powodzi. Spoeczno midzynarodowa nie zapewnia nawet minimum
funduszy, które wedug wylicze ONZ s konieczne dla niesienia dora nej pomocy po tej katastrofie. wiat nie chce
paci za pomoc Pakistanowi i jest to powany bd. Pakistanowi grozi bowiem destabilizacja i przejcie wadzy przez
rodowiska blisko zwizane z talibami. To pastwo wymaga szybkiej i sprawnej pomocy. Niestety, wiat cigle tego nie
rozumie.
Od kilku lat staramy si take realizowa projekt w Chinach. Jest on przeznaczony dla tybetaskich koczowników. Projekt
wci nie jest zakoczony, co oczywicie wie si niedoborem pienidzy. Budujemy tam szko, która jest ju czciowo
wykoczona. Administracja chiska najpierw dziwia si, dlaczego chcemy pomaga jakim koczownikom na terenie
Chiskiej Republiki Ludowej, ale wszystko wyjanilimy. Odwoalimy si do celów milenijnych i celów polskiej pomocy
zagranicznej. Najwyra niej zadowolio to Chiczyków, bo uzyskalimy pozwolenie na budow. Jest to ewenement, bo
Chiny takich pozwole organizacjom zagranicznym po prostu nie wydaj.
Na przyszy rok zaplanowalimy rozpoczcie kolejnego projektu, tym razem w Burkina Faso. Bdziemy tam budowa
centrum edukacyjne dla dzieci, a w szczególnoci dziewczt, które chcemy uchroni przed trafieniem na ulic. W centrum
bd mogy nauczy si zawodu i dostan schronienie.
– Ilu czonków Stowarzyszenia dziaa w terenie?
P.B.: – Kilka osób. Dziaanie w terenie to przede wszystkim wyjazdy. eby pojecha do Pakistanu lub Afganistanu,
trzeba mie dowiadczenie. Zarówno w zakresie lokalnej kultury, jak i dowiadczenie logistyczno-techniczne. W cigu
roku rednio 5-6 osób wyjeda. Nasze stowarzyszenie jest malutkie. Liczy okoo 20 osób. To jak na razie wystarcza.
Istotne jest to, e zawsze cile wspópracujemy ze spoecznociami lokalnymi. Fizycznie to wanie spoecznoci lokalne
realizuj nasze projekty. My tam jestemy tylko po to, eby doradzi, pomóc rozwiza problemy z administracj lokaln
lub korupcj. Czasami zdarza si, e lokalna administracja, chcc wymusi apówk, odbiera pozwolenie na budow. Dla
spoecznoci moe to by duy problem. Nam, jako osobom z zewntrz, czsto atwiej jest doprowadzi do zmiany takiej
decyzji. Nie jestemy uwikani w adne lokalne zalenoci. Nie grozi nam, e za dwa lata bdziemy mieli ogromne
problemy z zaatwieniem zupenie innej rzeczy, bo kiedy weszlimy w konflikt z wadz. Czonkowie stowarzyszenia
czuwaj take nad logistyk caego projektu, kontroluj budet, jako materiaów. Z zaoenia jednak projekty
realizowane s przez spoeczno lokaln. Zawsze im mówimy, e to nie jest nasz projekt, e my tylko asystujemy.
– W jaki sposób Edukacja dla Pokoju zdobywa fundusze na swoj dziaalno?
P.B.: – Spora cz naszych rodków pochodzi z dotacji MSZ. Reszta – od osób prywatnych. Jeden z duych projektów
– szkoa dla 1600 dziewczt w Afganistanie – zosta zrealizowany z pienidzy zagranicznych. Na marginesie powiem, e
na ten cel MSZ odmówio nam pienidzy, uznajc, e projekt jest bez wartoci, a szkoa nie powstanie w czasie krótszym
ni dwa lata. Budynek jest dwupitrowy i powsta w osiem miesicy. W Afganistanie zdarzao si te, e kontaktoway si
z nami osoby zwizane z wojskiem. Nie byo to polskie wojsko. Proponowano nam rodki na realizacje projektów w
bardzo konkretnych miejscach. Zazwyczaj takich propozycji nie przyjmujemy.
– Jak zatem mona wesprze wasz misj?
P.B.: – Najbardziej podan form pomocy s gotówkowe wpaty na konto. Darczyca sam moe wybra projekt, na

2011-01-19 05:50

Do druku

3 of 4

http://wiadomosci.ngo.pl/x/29348?print_doc_id=590089

który przeznaczone maj zosta jego pienidze. Dlaczego gotówka jest najlepsza? Czsto pienidze atwiej jest
wykorzysta poza Europ. Nie wie si to z problemami logistycznymi, jak w przypadku towarów. Poza tym w Azji czsto
towary s o wiele tasze ni w Europie. Za te same pienidze moemy kupi wicej. Dodatkowo, kupujc na miejscu, nie
ponosimy kosztów transportu, a do tego korzystnie wpywamy na lokalny rynek, tworzc popyt.
Przyjmujemy take pomoce edukacyjne, np. komputery, angielskojzyczne podrczniki, mapy, globusy. Mamy moliwo
przewiezienia tego do Pakistanu, czy Afganistanu. Taka oferta skierowana jest oczywicie gównie do firm, którym zdarza
si wymienia du liczb zestawów komputerowych na nowsze. Od razu pokrel, e nie wysyamy do biednych krajów
starego, zdezelowanego sprztu technicznego. Sprzt, na który czekamy, musi by w peni sprawny i stosunkowo nowy,
eby suy tym, do których trafi.
– Na swojej stronie piszecie m.in.: „Jestemy przekonani, e adnych wartoci nie mona wprowadza si. W
zwizku z tym nie mówimy, co dobre, a co ze”. Czy budowanie szkó dla Afganek, w pastwie, w którym
konserwatywna cz spoeczestwa uznaje edukowanie kobiet za blu nierstwo w oczach Boga, nie jest
czytelnym komunikatem, e uwaacie ich wiatopogld za bdny, zy?
P.B.: – Wszystko, co robimy w yciu moe si okaza dla kogo czym niewaciwym. Nie ma rzeczy neutralnych.
Jednak budowa szkó w Afganistanie, wbrew obiegowej opinii, jest bardzo dobrze przyjmowana przez mieszkaców kraju.
Statystyki pokazuj, e niemal 80% mieszkaców Afganistanu zakada, e edukacja dla dziewczt nie jest niczym zym.
Oczywicie jest grupa osób, które bd si temu przeciwstawiay za wszelk cen, ale jest to raczej margines. Odsetek
osób, które czynnie przeciwstawiaaby si edukacji dziewczt nie przekracza 10%. Tak wic, ksztacc Afganki, nie
robimy niczego wbrew woli wikszoci mieszkaców tego kraju.
– Mam wraenie, e za tak z opini o Afganistanie odpowiadaj media…
P.B.: – Zgadza si. Wszelkie przypadki niszczenia szkó s przez media naganiane i prezentowane jako afgaski
„standard”. Prawda jest taka, e Afgaczycy uwaaj edukacj za co bardzo wanego. Masowo posyaj dzieci do
szkó. Tak masowo, e szkó i nauczycieli wci brakuje. Do szkó wstpuj te doroli ludzie, eby w kocu nauczy si
czyta i pisa. W kilku oddalonych od miast wioskach opacamy nauczycieli, którzy regularnie prowadz tam kursy
czytania i pisania. Wikszo z uczszczajcych na te zajcia stanowi kobiety. Maj one ogromn potrzeb uczenia si.
To, e kobiety chodz na te kursy, a ich mowie si na to godz, pokazuje e jest na to przyzwolenie.
– Czy to prawda, e Edukacja dla Pokoju to jedyna polska organizacja pozarzdowa, która prowadzi
stacjonarne dziaania w tym kraju?
P.B.: – W tym momencie tak. Jestemy ponadto organizacj, która zrealizowaa najwiksz ilo projektów
inwestycyjnych.
– A ile jest tam amerykaskich organizacji?
P.B.: – Trudno mi poda liczb, ale jest ich kilkadziesit. cznie organizacji pozarzdowych dziaajcych w Afganistanie
jest kilkaset. Dziaa tam parasol organizacyjny, pod szyldem ACBAR, który zrzesza ponad 200 organizacji. Dochodz do
tego organizacje lu no stowarzyszone. cznie okoo 400.
– Dlaczego sporód polskich organizacji tylko Wy pozostalicie w Afganistanie?
P.B.: – Wynika to z dwóch przyczyn. Pierwsza, to trudnoci w funkcjonowaniu na miejscu. Druga, to trudnoci w
pozyskiwaniu rodków. Polacy, jako spoeczestwo nadal yj w przekonaniu, e s biedni i to im naley si pomoc. Jest
to zupenie faszywe przekonanie. Pokosie czasów PRL-u, kiedy Polska rzeczywicie bya biednym krajem. Teraz ju nie
jest. Nasz kraj jest jednym z 30 najbogatszych krajów wiata! Niestety, to nie przenikno do wiadomoci Polaków. To
mylenie sprawia, ze nasi rodacy bardzo niechtnie rozstaj si ze swymi pienidzmi. Niechtnie dziaaj na rzecz
poprawy sytuacji na wiecie. Jest to problem mentalnociowy. Osadzony bardzo gboko. Z tego powodu organizacje
chcce dziaa poza Europ, bd napotykay na powane bariery finansowe.
– Jak ukada si wspópraca w polskimi wojskowymi?
P.B.: – Nie mamy adnych kontaktów. Nasza zasada dziaania jest nastpujca: przemieszczamy si, yjemy,
funkcjonujemy w Afganistanie tak, jak robi to Afgaczycy. Je dzimy zwykymi, nie rzucajcymi si w oczy samochodami.
Mieszkamy tak, jak oni. Czasami zdarza si spa na klepisku, czasami na materacu. Nikt z nas nigdy nie zaoyby
kamizelki kuloodpornej lub przemieszcza si w uzbrojonej obstawie. Gdybymy to zrobili chocia jeden raz, stracilibymy
wiarygodno w oczach naszych partnerów i beneficjentów. Od tego momentu bylibymy uznawani za przeduenie
obcych si zbrojnych. To byaby klska naszych projektów. Zawsze bardzo podkrelamy, e pomoc rozwojowa i pomoc
humanitarna musz by realizowane wycznie przez struktury cywilne, w absolutnym oderwaniu od operacji
wojskowych. Wojsko nie jest waciw organizacj do realizowania tego typu projektów. Ale wojskowi tego nie rozumiej.
I nie dziwi mnie to. aden z nich nigdy nie przejecha przez Afganistan bez kamizelki kuloodpornej, bez munduru i bez
broni. I nigdy nie rozmawia z Afgaczykiem jak równy z równym. Rozmowa z czowiekiem, gdy trzyma si bro, jest si
ubranym w kamizelk kuloodporn i ma si uzbrojon obstaw, nie jest partnerska. Informacje, które posiadaj wojskowi
nigdy nie bd obiektywne. Tak jak my dziaaj wszystkie organizacje zrzeszone i stowarzyszone z ACBAR. Mamy
wyra nie okrelone zasady. Pomoc rozwojowa nie moe si odbywa we wspópracy z wojskiem i nie moe suy
dora nym celom militarnym.
Piotr Balcerowicz – kulturoznawca, orientalista, filozof. Wykada na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyszej
Psychologii Spoecznej w Warszawie. Czonek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN. Prowadzi wykady na
uniwersytetach zagranicznych m.in. w Niemczech, USA, Szwajcarii, Austrii, Woszech, Wielkiej Brytanii i Japonii. Autor
ksiek i publikacji naukowych. Prezes Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju.
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