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Czerwony Krzy˝ ostrzega:
mafia bierze na celownik nowe
paƒstwa Unii.

Ekonomiczne aspekty akcesji:
wi´ksza konkurencja i zyski.
Czy to ju˝ koniec transformacji?

Stowarzyszenia krajowe chcà
aktywnie dzia∏aç w unijnej
sieci Czerwonego Krzy˝a.
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Europejska przysz∏oÊç

Jean Milligan

Tak jak spo∏eczeƒstwo,
stowarzyszenia CK cieszà
si´ z rozszerzenia UE.
Wià˝e si´ ono jednak
z nowymi wyzwaniami
humanitarnymi. Jednym
z nich jest walka przeciwko
dyskryminacji – temat
przewodni tegorocznego
Âwiatowego Dnia Czerwonego
Krzy˝a i Czerwonego
Pó∏ksi´˝yca.

D

la Dinasa Dambrauskasa 1 maja nie
by∏ tak wa˝nà datà, jak 8 maja. Kierowana przez niego placówka Czerwonego Krzy˝a w Kownie organizowa∏a
tego dnia uroczyste obchody Âwiatowego Dnia
Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca
w garnizonowym koÊciele na wzgórzu przy
Alei WolnoÊci. Ta impreza musia∏a si´ udaç.
Dambrauskas jest nie tylko sekretarzem placówki, prowadzi równie˝ bardzo wa˝ny program integracji uchodêców, który startuje od
nowa w czerwcu. (Na zdj´ciu: Czeczeƒski

uchodêca z córkà w czerwonokrzyskim lokalu,
Kowno.) Has∏em tegorocznych obchodów czerwonokrzyskiego Êwi´ta by∏à walka z wszelkimi formami dyskryminacji.
Podobnie jak wielu Litwinów, którzy mówià,
˝e „wchodzimy do Unii dla dobra naszych
dzieci“, Dambrauskas uwa˝a, ˝e rozszerzenie
UE to d∏ugoterminowy proces. „KorzyÊci nie
pojawià si´ jutro“ – mówi. „Ale w koƒcu si´ pojawià. Nauczymy si´ myÊleç o sobie jako o Europejczykach, a nie tylko Litwinach“.
KoÊció∏ popularnie nazywany „wojskowym“
zosta∏ zbudowany jako cerkiew pod koniec
XIX wieku. W 1990 roku usuni´to ze Êrodka
pomnik Lenina i rekonsekrowano Êwiàtyni´
jako koÊció∏ katolicki (w czasach ZSRR budynek wykorzystywano jako galeri´ sztuki). Jego
losy zdajà si´ odzwierciedlaç meandry historii
Litwy. Ale wraz z wstàpieniem Litwy do UE,
zamknà∏ si´ równie˝ ostatni etap „transformacji“. Tegoroczne rozszerzenie Unii – jak

dotàd najwi´ksze – jest niewàtpliwie wielkim
strategicznym sukcesem europejskiej wspólnoty narodów. Jest to – jak si´ powszechnie
uwa˝a – oznaka osiàgni´cia politycznej dojrza∏oÊci przez post-komunistyczne paƒstwa Europy
Ârodkowej i Wschodniej. Ale Unia sk∏adajàca
si´ z 25 cz∏onków b´dzie inna od dotychczasowej, silnej i zwartej Pi´tnastki. Wi´kszoÊç
ludzi w nowych krajach UE przyj´∏a rozszerzenie z entuzjazmem, ale wszyscy zdajà sobie
te˝ spraw´ z wynikajàcych zeƒ problemów.
„Unia nie rozwià˝e wielu problemów spo∏ecznych – mogà te˝ pojawiç si´ nowe“ – mówi
Srecko Zajc, Sekretarz Generalny S∏oweƒskiego
Czerwonego Krzy˝a. Zajc zastanawia si´, jak
UE poradzi sobie z wysokim bezrobociem
i biedà w krajach akcesyjnych. Zwa˝ywszy na
epidemie AIDS i gruêlicy, problem narkomanii i napi´cia spo∏eczne zwiàzane z nielegalnà
migracjà, nic dziwnego, ˝e stowarzyszenia
krajowe regionu zastanawiajà si´, w jaki sposób mo˝e wyglàdaç pomoc UE.
Wspólne inicjatywy
Kryzys zwiàzany z epidemià AIDS uznaje si´
za najwa˝niejszy problem zdrowotny w regionie. Choç w Europie Zachodniej liczba zgonów
na AIDS spad∏a znaczàco za sprawà pojawienia si´ nowych leków, ONZ podaje, ˝e w zesz∏ym roku odnotowano tam 40.000 nowych
przypadków, a w Europie Wschodniej mamy
do czynienia z b∏yskawicznie rozwijajàcà si´
epidemià HIV/AIDS. Czerwonokrzyska Euro-

pejska Sieç Koordynujàca dzia∏ania dot. AIDS
(ERNA) ostrzega, ˝e podj´cie odpowiednich
Êrodków przeciwko rozwojowi epidemii to
bezwzgl´dna koniecznoÊç.
Lynette Lowndes, szefowa Departamentu
Europejskiego Federacji, wierzy, ˝e rozszerzenie wzmocni regionalne wi´zi partnerskie,
pomagajàc w rozwiàzaniu problemów humanitarnych zwiàzanych z epidemià AIDS czy
nielegalnà migracjà. „Stowarzyszenia krajowe
podejmujà wspólne dzia∏ania“ – mówi. „Teraz,
w ramach Unii Europejskiej, powiàzania mi´dzy nimi stanà si´ jeszcze silniejsze“.
Przyk∏adem wspólne inicjatywy na rzecz
imigrantów – legalnych i nielegalnych – których w Europie Zachodniej jest ok. 3 mln.
W kwietniu 2002, stowarzyszenia krajowe
z ca∏ej Europy zobowiàza∏y si´ do aktywniejszego dzia∏ania na rzecz imigrantów, niezale˝nie od ich statusu – w tym, do wyst´powania w ich imieniu wobec w∏adz.
Emil Gyekiss z W´gierskiego Czerwonego
Krzy˝a wspomina o przygotowaniach do silniejszego zaanga˝owania si´ w pomoc najbardziej potrzebujàcym imigrantom. Stowarzyszenia krajowe z Polski i Niemiec wspó∏pracujà na polu pomocy imigrantom i przygotowania na wypadek kl´sk ˝ywio∏owych.
W ryskiej centrali ¸otewskiego Czerwonego
Krzy˝a, obawy przed rozszerzeniem wpisujà
si´ w szerszà dyskusj´ na temat przysz∏oÊci
organizacji. Wi´kszoÊç Stowarzyszeƒ zdaje

(dokoƒczenie na str. 8)

Wprost

Hristo Grigorov

Najtrudniejsze lata ju˝ za nami
Bu∏garia i Rumunia b´dà
musia∏y poczekaç jeszcze
co najmniej 3 lata
na wstàpienie do Unii.
Ale prezes Bu∏garskiego
Czerwonego Krzy˝a
uwa˝a, ˝e ci´˝kie czasy
ju˝ si´ skoƒczy∏y.

P

rzygotowujàc si´ do wstàpienia naszego kraju do UE, Bu∏garski Czerwony
Krzy˝ przeprowadza konieczne reformy swoich struktur i dzia∏aƒ. Nasze
wysi∏ki zmierzajà ku unowoczeÊnieniu naszej
organizacji tak, by mog∏a zmierzyç si´ z nowymi wyzwaniami. Czerwony Krzy˝ to najwi´ksza organizacja humanitarna w naszym kraju.
Podczas trudnego okresu transformacji dotkn´∏y nas jej najbardziej negatywne aspekty -niestety nie ze wszystkimi uda∏o si´ nam
poradziç. W tych trudnych czasach, Bu∏garski
Czerwony Krzy˝ pomóg∏ przetrwaç wielu potrzebujàcym i chroni∏ ich godnoÊç ludzkà.
RównoczeÊnie uda∏o nam si´ dokonaç znaczàcych zmian organizacyjnych.
W ca∏ej swoje 125-letniej historii, Bu∏garski
CK zawsze blisko wspó∏pracowa∏ z rzàdem
i instytucjami paƒstwowymi. Co wi´cej, dzia∏ajàc w ramach Mi´dzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca,
nasza organizacja w wielu dziedzinach wyprzedzi∏a paƒstwo, stajàc si´ elementem europejskich struktur czerwonokrzyskich.
Teraz, kiedy najtrudniejsze dla naszego kraju
lata sà ju˝ za nami, Bu∏garski Czerwony Krzy˝
chce poprawiç przejrzystoÊç i efektywnoÊç
swoich dzia∏aƒ. Wspó∏pracujemy nie tylko
z innymi stowarzyszeniami, ale te˝ instytucjami paƒstwowymi i organizacjami pozarzàdowymi. Historia, tradycje i aktywnoÊç naszej
organizacji w obecnych warunkach to g∏ówne

przes∏anki na rzecz wspó∏pracy w pomocy najbardziej potrzebujàcym.
Jak wspomina∏em, dokonaliÊmy powa˝nych
zmian strukturalnych, zmieniliÊmy równie˝
statut, a w tej chwili staramy si´ przystosowaç
naszà organizacj´ do pracy w nowych warunkach.
Obok tradycyjnych kierunków dzia∏ania,
Bu∏garski Czerwony Krzy˝ próbuje nadaç wymiar swoim programom spo∏ecznym. Poprzez
ró˝ne projekty staramy si´ przybli˝yç spo∏eczeƒstwu znaczenie humanitaryzmu. Kolejnym naszym celem jest przywrócenie spo∏eczeƒstwu tradycyjnie bu∏garskich cech: wspó∏czucia, ˝yczliwoÊci i szlachetnoÊci, które ostatnimi laty gdzieÊ si´ zagubi∏y. To niejako
uzupe∏nienie naszych dzia∏aƒ zmierzajàcych
do integracji z UE.
Obecne priorytety Bu∏garskiego Czerwonego
Krzy˝a i naszego paƒstwa wyglàdajà podobnie,
co prowadzi do zacieÊnienia wspó∏pracy, szczególnie jeÊli chodzi o nowe aspekty naszych
dzia∏aƒ. Nowe akcenty zyskujà nowe wymiary.
Stopniowo zaczynamy kierowaç nasze wysi∏ki
na wspieranie rozmaitych programów edukacyjnych i prewencyjnych, wcielanych w ˝ycie
przez Bu∏garski CK.
Problemy innych Êrodkowoeuropejskich stowarzyszeƒ Czerwonego Krzy˝a wyglàdajà podobnie. Ich doÊwiadczenia sà dla nas du˝à
pomocà. Ale niezale˝nie od spodziewanych
trudnoÊci, g∏ównym zadaniem Bu∏garskiego

Czerwonego Krzy˝a by∏o i b´dzie wspieranie
najbardziej potrzebujàcych. JeÊli chodzi o nowe
wyzwania, staramy si´ aktywnie dzia∏aç w zakresie zapobiegania AIDS oraz przeciwko narkomanii, przemocy i handlu ˝ywym towarem.
Zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e skoƒczy∏y si´
czasy obfitych dotacji z zewnàtrz. Droga do
zjednoczonej Europy wiedzie poprzez kooperacj´ i partnerskie uk∏ady. Nasza wizja musi to
uwzgl´dniaç, ale najwa˝niejszà kwestià jest
promowanie wartoÊci humanitarnych w naszym spo∏eczeƒstwie. To, czy osiàgniemy nasze
cele zale˝y od nas wszystkich, a przede wszystkim od umiej´tnego zarzàdzania organizacjà.
Kierownictwo musi podsuwaç pomys∏y, przewidywaç przysz∏oÊç i umieç s∏uchaç swoich ludzi, wolontariuszy i partnerów. Liderzy organizacji muszà potrafiç przekonaç i zainteresowaç wspó∏pracowników.
Jestem przekonany, ˝e najwa˝niejszà rzeczà
jest zapewnienie naszemu Stowarzyszeniu stabilnoÊci finansowej. Dzi´ki temu, otrzymawszy
wsparcie, b´dziemy w stanie sami staç si´ tymi, którzy udzielajà pomocy - poniewa˝ jest
na Êwiecie wiele krajów w potrzebie, do których powinna trafiç pomoc humanitarna.
DoÊwiadczenie, wynikajàce ze 125-letniej
historii naszego Stowarzyszenia sprawia, ˝e
ju˝ teraz jesteÊmy cennym partnerem. 

Profesor Hristo Grigorov jest prezesem
Bu∏garskiego Czerwonego Krzy˝a.
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ikt w PCK nie mia∏ wàtpliwoÊci,
˝e wstàpienie Polski do UE
otwiera nowe mo˝liwoÊci tak
przed Stowarzyszeniem, jak i ca∏ym krajem. Polski Czerwony Krzy˝
dobrze przygotowa∏ si´ na ten moment – podpisano nowe porozumienie partnerskie z Holenderskim
CK, przygotowywana jest kolejna
umowa z Niemieckim Czerwonym
Krzy˝em.
Umowa z Holendrami ma pomóc
pracownikom PCK „w pe∏nym wykorzystaniu nowych mo˝liwoÊci
wynikajàcych z wstàpienia Polski
do UE“. Zak∏ada ona m.in. przydzielenie do Zarzàdu G∏ównego
PCK pe∏nomocnika ds. Unii, oraz
utworzenie w szesnastu Zarzàdach
Okr´gowych stanowisk koordynatorów, którzy korzystajàc z pomocy Holenderskiego Czerwonego
Krzy˝a b´dà szkoliç lokalny personel w zakresie przepisów unijnych.
Polski Czerwony Krzy˝ postara∏
si´ dostosowaç do europejskich
standardów jeszcze przed akcesjà,
uzyskawszy europejski certyfikat
kursów pierwszej pomocy, bioràc
udzia∏ w czerwonokrzyskiej kampanii bezpieczeƒstwa na drodze
i przy∏àczajàc si´ finansowo do zobowiàzaƒ dotyczàcych mi´dzynarodowego prawa humanitarnego
i walki z AIDS podczas Mi´dzynarodowej Konferencji w 2003 roku.
Niestety, „ograniczenia finansowe“ uniemo˝liwi∏y odpowiednie
wyszkolenie personelu i wolontariuszy w zakresie ubiegania si´
o unijne fundusze. 

odpisane w 2003 roku porozumienie mi´dzy stowarzyszeniami krajowymi z W´gier
i Ukrainy mo˝e byç modelem dla
przysz∏ych relacji mi´dzy stowarzyszeniami dzia∏ajàcymi po obu
stronach nowej granicy UE. Przemawiajàc podczas warsztatów dotyczàcych fundraisingu na rzecz
lokalnych oddzia∏ów Ukraiƒskiego
CK, prezes stowarzyszenia, dr Iwan
Usiczenko stwierdzi∏, ˝e post´p
w dzia∏aniach humanitarnych
wskazuje, jak ogromne zmiany
zasz∏y od poczàtku lat 90., kiedy
„zostaliÊmy wrzuceni na g∏´bokà
wod´ wolnego rynku“.
Ten post´p jego zdaniem jest g∏ównie wynikiem wspó∏pracy z W´gierskim Czerwonym Krzy˝em,
która zacz´∏a si´ ponad 10 lat temu oraz pomocy, którà otrzymali
Ukraiƒcy po powodzi w 1998 roku.
Oba stowarzyszenia wspierajà si´
przede wszystkim w zakresie radzenia sobie w sytuacjach katastrof.
„Dobre przygotowanie na wypadek katastrof zale˝y od fundraisingu i wymiany informacji“ – mówi∏
na spotkaniu z uczestnikami warsztatów Erno Kato, zast´pca sekretarza generalnego W´gierskiego
Czerwonego Krzy˝a. „Wierz´, ˝e
rozszerzenie UE tylko wzmocni
wi´zy ∏àczàce nas z przyjació∏mi
zza wschodniej granicy“ – doda∏.
Wspó∏praca rozwija si´ – w lutym
W´grzy przekazali Ukraiƒcom
sprz´t medyczny przeznaczony dla
przygranicznego szpitala w Onakowcach. 

ematem tegorocznego Âwiatowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia) by∏o bezpieczeƒstwo na
drodze. Data ta zbieg∏a si´ z zakoƒczeniem Europejskiej Kampanii
na rzecz bezpieczeƒstwa na drodze – prezentacjà praktycznego
podr´cznika pierwszej pomocy
dla dzieci. Do tej pory podr´cznik
przet∏umaczono na 13 j´zyków.
Kampani´ zainicjowa∏o brukselskie biuro Czerwonego Krzy˝a
przy UE, jej koordynacjà zajà∏ si´
Niemiecki Czerwony Krzy˝. Stowarzyszenia krajowe z Bu∏garii,
Czech, Estonii, Litwy, ¸otwy, Polski,
Rumunii, S∏owacji, S∏owenii, W´gier i innych krajów przeprowadzi∏y du˝e projekty dotyczàce
pierwszej pomocy, wymagajàce
uwzgl´dnienia europejskiego kontekstu w zakresie bud˝etowania,
marketingu i raportowania.
Kampania zamyka d∏ugà debat´
nad ogólnoeuropejskimi rozwiàzaniami legislacyjnymi dotyczàcymi bezpieczeƒstwa na drodze.
Czerwonokrzyskie biuro w Brukseli optowa∏o za realizacjà unijnej
dyrektywy z 14 wrzeÊnia 2000 roku, zgodnie z którà ka˝da osoba
otrzymujàca prawo jazdy powinna posiadaç podstawowà znajomoÊç zasad pierwszej pomocy.
„Has∏o Kampanii: Masz tylko jedno ˝ycie... Wi´c uwa˝aj trafi∏o do
milionów dzieci i doros∏ych“ –
mówi Ute Moehring, szef projektu. „W akcji wzi´∏o udzia∏ 1000
pracowników Czerwonego Krzy˝a
i ponad 10.000 wolontariuszy“. 

E

pidemia AIDS rozwija si´ najszybciej w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej oraz w Azji
Ârodkowej. Tym nieweso∏ym stwierdzeniem rozpocz´to w lutym konferencj´ na temat HIV/AIDS „Prze∏amywanie barier“. Delegaci, którzy
zjawili si´ w Dublinie zgodnie stwierdzili, ˝e aby powstrzymaç epidemi´,
konieczne sà natychmiastowe dzia∏ania.
Po raz pierwszy w spotkaniu na
szczeblu ministerialnym dotyczàcym AIDS uczestniczyli przedstawiciele wszystkich paƒstw Europy
i Azji Ârodkowej. Do goÊci spotkania
przemawiali m.in. premier Irlandii
i Kofi Annan. Przedstawicielem
Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego
Pó∏ksi´˝yca by∏ dr Anders Milton,
szef europejskiej sieci na rzecz
walki z AIDS.
Delegacja UNICEF sk∏ada∏a si´ z grupy m∏odych ludzi reprezentujàcych
ró˝ne organizacje m∏odzie˝owe zajmujàce si´ kwestià AIDS (w tym tak˝e Czerwony Krzy˝). Intencja jest
oczywista: do m∏odzie˝y naj∏atwiej
jest dotrzeç przez rówieÊników.
Ârodkowoeuropejskie stowarzyszenia Czerwonego Krzy˝a od wielu lat
prowadzà programy m∏odzie˝owe
na temat AIDS. W tej chwili tego rodzaju projekty realizowane si´ m.in.
na ¸otwie, Litwie, w Estonii, S∏owacji,
Austrii i Polsce. 

Autor notatki, Miko∏aj Bekasiak
z Polskiego Czerwonego Krzy˝a, by∏
jednym z uczestników konferencji
w Dublinie.

Europa Ârodkowa –
rozwój przest´pczoÊci
O

Kristen Schweizer

Nowi cz∏onkowie UE
z Europy Ârodkowej mogà wkrótce
staç si´ krajami docelowymi lub
tranzytowymi dla „towarów“
oferowanych przez
zorganizowanà przest´pczoÊç –
g∏ównie narkotyków oraz
us∏ug seksualnych.
Sprawdêmy, jak Czerwony Krzy˝
przygotowuje si´ do skutków
ubocznych rozszerzenia.

Wilno. Sprzàtanie szpitalnej toalety po wizycie
narkomanów. Fot.: Irmantas Gelunas.

d dawna wiadomo, ˝e Europa Ârodkowa jest dla przest´pczoÊci zorganizowanej pomostem mi´dzy Wschodem
a Zachodem. Wraz z rozszerzeniem
Unii mo˝na spodziewaç si´ tu nasilenia dzia∏alnoÊci przest´pców.
„Chodzi o ogromne zyski z przemytu narkotyków, fa∏szywych pieni´dzy i handlu ˝ywym
towarem na terenie Europy Ârodkowej“ – mówi
Guy Laberge, specjalista Interpolu. Jego zdaniem „mafia jest du˝o aktywniejsza w Europie
Ârodkowej ni˝ np. we Francji czy USA, g∏ównie
za sprawà braku stabilnoÊci politycznej“.
Wi´kszoÊç dawnych krajów bloku wschodniego jest ju˝ w Unii. Przedtem by∏y krajami
tranzytowymi, teraz stanà si´ docelowymi dla
przemycanych narkotyków, broni, kobiet,
dzieci i uchodêców.
Rozszerzenie UE „otworzy nowe mo˝liwoÊci
przed zorganizowanymi grupami przest´pczymi, poszukujàcymi nowych terytoriów dzia∏ania“ – podaje zesz∏oroczny raport Europolu.
Europol to mi´dzynarodowa policja europejska
zajmujàca si´ wywiadem kryminalnym. Zadaniem tej organizacji jest pomoc w∏adzom krajów cz∏onkowskich UE w walce z zorganizowanà przest´pczoÊcià.

Szlak Ba∏kaƒski
Nie nale˝y bagatelizowaç pot´gi organizacji
przest´pczych dzia∏ajàcych na terenie Europy
Ârodkowej. Ich dzia∏alnoÊç dosi´ga niemal
wszystkich aspektów ˝ycia, rozciàga si´ ponad
granicami paƒstw i jest kontrolowana przez
bossów operujàcych z terenów Rosji, Ba∏kanów,
Turcji i Dalekiego Wschodu. Dzia∏alnoÊç przest´pcza w regionie kwitnie od czasu politycznego prze∏omu z poczàtku lat 90., wykorzystanego przez mi´dzynarodowe podziemie kryminalne, które uczyni∏o z krajów przechodzàcych
transformacj´ ustrojowà punkt przerzutowy
dla dóbr i ludzi przemycanych do Europy
Zachodniej.
Przez terytoria nowych cz∏onków UE codziennie przep∏ywajà „dobra i us∏ugi“ oferowane przez
przest´pczoÊç zorganizowanà. Dominuje przemyt heroiny, na drugim miejscu mamy przemyt ˝ywego towaru – g∏ównie m∏odych kobiet,
najcz´Êciej zmuszanych si∏à do pracy w seksbiznesie w Europie Zachodniej i na Ba∏kanach.
S∏owenia – jedno z 10 nowych paƒstw cz∏onkowskich UE – znajduje si´ w strategicznym

„czu∏ym punkcie“. Ten dwumilionowy kraj
le˝y na s∏ynnym Ba∏kaƒskim Szlaku – najs∏ynniejszym na Êwiecie szlaku przemytniczym,
biegnàcym równie˝ przez Serbi´, Czarnogór´
i Chorwacj´.
Mamy wiele problemów, jeÊli chodzi o zapobieganie narkomanii i przemyt – szczególnie
na granicy z Chorwacjà“ – mówi Srecko Zajc,
Sekretarz Generalny S∏oweƒskiego Czerwonego
Krzy˝a. „W czasie wojny by∏o ∏atwiej, teraz
walka z przemytem narkotyków jest trudna,
bo nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej
stronie“.
Spo˝ycie narkotyków i liczba zwiàzanych
z nimi przest´pstw roÊnie. W 2002 roku, S∏oweƒska policja odnotowa∏a 1500 takich przypadków – alarmujàcy wzrost zwa˝ywszy na to,
˝e dekad´ wczeÊniej by∏o ich 280.
„Wynika to z rosnàcego popytu i poda˝y narkotyków w S∏owenii i wsz´dzie indziej“ – mówi
Tomo Hasovic, szef Biura do walki ze zorganizowanà przest´pczoÊcià s∏oweƒskiej policji.
Hasovic wyjaÊnia: ba∏kaƒskim szlakiem w jednà stron´ – do Europy Zachodniej – szmugluje
si´ heroin´; w przeciwnym kierunku idà transporty chemikaliów potrzebnych do produkcji
narkotyku.
Bioràc pod uwag´ wzrost zagro˝enia narkomanià wÊród m∏odzie˝y – szczególnie poza
wielkimi miastami – S∏oweƒski Czerwony
Krzy˝ stworzy∏ projekt skierowany do dzieci
wiejskich. Jego pilota˝owa wersja jest realizowana w miejscowoÊci Slovenske Konjice, 80 km
na pó∏nocny wschód od stolicy paƒstwa – Ljubljany. Przeszkoleni czerwonokrzyscy wolontariusze b´dà zach´caç uczniów i ich rodziców
do podejmowania rozmów na trudne tematy –
szczególnie jeÊli chodzi o narkotyki.
„Szkolny program nie poÊwi´ca wiele uwagi
narkotykom, nie chodzi o tworzenie kolejnego
przedmiotu“ – mówi Cyril Klajnscek, szef
projektu z ramienia S∏oweƒskiego Czerwonego
Krzy˝a. „Naszym g∏ównym celem jest uÊwiadomienie m∏odych ludzi, ich rodziców i spo∏eczeƒstwa w ogóle i jednoczeÊnie zaproponowanie m∏odzie˝y sensownych sposobów sp´dzania wolnego czasu“.
Do prowadzenia programu S∏oweƒski Czerwony Krzy˝ zatrudni∏ znanà w ca∏ym kraju
specjalistk´ od opieki spo∏ecznej – Mojic´ Cerkovnik, która b´dzie szkoli∏a wolontariuszy
i koordynowa∏a akcj´. Zaj´cia w szko∏ach pro-

wadzone b´dà trzy razy w tygodniu – podobnie
jak zewn´trzne szkolenia dla rodziców.
„Musimy przekazaç rodzinom z ma∏ymi
dzieçmi oraz tym, które dopiero decydujà si´
na dziecko, w jaki sposób stworzyç w rodzinie
przyjaznà atmosfer´, sprzyjajàcà wyra˝aniu
emocji i budowaniu u dzieci zdrowego poczucia w∏asnej wartoÊci“ – mówi Cerkovnik.
Na pierwszym spotkaniu z uczniami ze Slovenskich Konjic, które odby∏o si´ w styczniu
dowiedzia∏a si´, ˝e 20% z nich próbowa∏o narkotyków, a 80% mia∏o okazj´ obserwowaç
w∏asnych rodziców „poddanych dzia∏aniu
legalnych narkotyków – jak alkohol czy nikotyna“. „Tutejsze dzieci nie rzucajà si´ w oczy,
sà „bezpieczniejszymi“ klientami dla dilerów“.
Ogromne zmiany spo∏eczne
Rozpowszechnienie si´ narkotyków to problem nie tylko S∏owenii, ale ca∏ej Europy Ârodkowej. „Ludzie tu sà niezadowoleni – bezrobocie jest bardzo wysokie, wielu ˝yje na granicy
ubóstwa“ – mówi Cerkovnik. „Przystàpienie do
UE z pewnoÊcià spowoduje wzrost narkomanii
i przest´pczoÊci“.
W Polsce, najwi´kszym z 10 nowych paƒstw
Unii, 20% dzia∏aƒ lokalnych zarzàdów PCK
skupia si´ na walce z narkomanià wÊród m∏odzie˝y. Spo˝ycie narkotyków w Polsce wzrasta,
a przystàpienie do UE jeszcze przyspieszy ten
proces – mówi Miko∏aj Bekasiak, kierujàcy
Dzia∏em Promocji Zdrowia PCK.
„˚eby zatrzymaç wzrost narkomanii potrzebujemy dobrych kampanii uÊwiadamiajàcych
spo∏eczeƒstwo – i pieni´dzy na takà dzia∏alnoÊç – ale przede wszystkim musi podnieÊç si´
standard ˝ycia“.
Podobnie jak Cerkovnik, Bekasiak zgadza
si´, ˝e narkomania wÊród m∏odzie˝y wynika
z wysokiego bezrobocia oraz braku perspektyw i pozytywnych wzorców. „Ci´˝ka sytuacja
gospodarcza i ogromne zmiany na przestrzeni
ostatnich 15 lat – oraz wynikajàce z nich
g∏´bokie podzia∏y generacyjne i spo∏eczne –
oto przyczyny narkomanii. JeÊli chcemy z nià
walczyç, musimy uporaç si´ z tymi problemami“.
Szef Dzia∏u M∏odzie˝owego S∏owackiego
Czerwonego Krzy˝a Marcel Stefanik organizuje w szko∏ach pogadanki na temat narkotyków w ramach prowadzonego przez organizacj´ programu przeciwdzia∏ania AIDS.
„Wiele osób przerzuca si´ na narkotyki syntetyczne, bo sà taƒsze“ – mówi Stefanik i dodaje, ˝e heroina czy kokaina, wytwarzane
z tropikalnych roÊlin sà dla m∏odzie˝y za
drogie. „Dzieciaki b´dà próbowaç narkotyków
– nie powstrzymamy ich od tego. Mo˝emy tylko próbowaç dotrzeç do nich z odpowiednim
przekazem: jeÊli za˝ywasz – zachowaj ostro˝noÊç i nie anga˝uj si´ w ryzykowne historie“.
Zgodnie z danymi organizacji pozarzàdowej
Odyseus, która prowadzi uliczny program
wymiany strzykawek, w stolicy S∏owacji, Bratys∏awie, jest oko∏o 4.000 zarejestrowanych
narkomanów.
Kierownictwo W´gierskiego Czerwonego
Krzy˝a uwa˝a, ˝e mimo prowadzonych dzia∏aƒ
prewencyjno – edukacyjnych, nie da si´ zatrzymaç spodziewanego po wstàpieniu W´gier do
UE wzrostu aktywnoÊci organizacji przest´pczych.
Dlatego w´gierska policja stworzy∏a nowe
biuro Êledcze do walki z przest´pczoÊcià zorganizowanà. W jego ramach dzia∏ajà specjalne jednostki zajmujàce si´ przemytem narkotyków i ludzi oraz przest´pstwami gospodarczymi i terroryzmem. Na powo∏anie takiej
jednostki nalega∏a Bruksela – mówi Tibor Pal,
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych. „Graniczymy z siedmioma paƒstwami, a nie wszystkie z nich wst´pujà do UE“ –
mówi Pal. „W´gry stanà si´ dla przest´pców
Êwietnym miejscem do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w Unii“.
Istvan Orosz, szef w´gierskiego biura do
walki z przest´pczoÊcià zorganizowanà, wskazuje na granice z Ukrainà oraz Serbià i Czarnogórà – jako na potencjalne êród∏a zagro˝enia. „G∏ównym celem tych grup jest dzia∏anie na terenie Europy Zachodniej. JesteÊmy
ju˝ w Unii, a kiedy poziom ˝ycia w naszym
kraju podniesie si´, wezmà na celownik tak˝e
nasz kraj“. 

Kristen Schweizer jest niezale˝nà dziennikarkà
i redaktorkà. Mieszka w Budapeszcie.
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Wstàpienie do UE
powitano w Europie
Ârodkowej z ogromnym
entuzjazmem.
Jak w praktyce wp∏ynie ono
na dzia∏alnoÊç miejscowych
stowarzyszeƒ? Zbadajmy
ekonomiczne aspekty
przystàpienia do Unii,
które mogà mieç wp∏yw
na dzia∏alnoÊç
Czerwonego Krzy˝a

ysi∏ki zmierzajàce do spe∏nienia kryteriów akcesyjnych UE czyli przede
wszystkim stworzenie „funkcjonujàcej gospodarki rynkowej“, przyspieszy∏y transformacj´, przybli˝ajàc jej „szcz´Êliwe
zakoƒczenie“. Proces ten zostanie za jakiÊ czas
przypiecz´towany, wraz z wycofaniem z obiegu
narodowych walut i przyj´ciem euro. Maj 2004 r.
to mo˝e jeszcze nie koniec transformacji, ale
z pewnoÊcià poczàtek jej koƒca. Tak widzi to wielu „euroentuzjastycznych“ ekonomistów w Europie Ârodkowej, czekajàcych na to, co przyniosà
najbli˝sze lata.
Kalkulacja jest prosta – biedniejsze kraje wst´pujàce do Unii sà beneficjantami netto, czyli dostajà z Brukseli wi´cej pieni´dzy, ni˝ wp∏acajà do
wspólnego bud˝etu – do wysokoÊci 1 % produktu
krajowego brutto. Ale jak to wyglàda, kiedy wziàç
pod uwag´ inne, mniej wymierne czynniki?
Rezultaty referendów europejskich w krajach
dawnego bloku wschodniego mówià same za siebie – najmniej g∏osów na „tak“ oddano w Estonii
– 67%, a najwi´cej – na S∏owacji – a˝ 93%. Ale byli i tacy, którzy wyra˝ali wàtpliwoÊci oparte na
ekonomicznych przes∏ankach.
Niektórzy eurosceptycy porównywali nawet UE
z ZSRR argumentujàc, ˝e unijny system scentralizowanej kontroli przypomina czasy Zwiàzku
Radzieckiego. Estoƒski prawnik Igor Grazin, najs∏ynniejszy w tym kraju przeciwnik Unii twierdzi, ˝e unijny protekcjonizm szkodzi wymianie
handlowej z Azjà i USA, a paƒstwa ba∏tyckie powinny raczej obni˝aç podatki i walczyç z biurokracjà, zamiast wcielaç w ˝ycie unijny model
„socjalistycznego“ paƒstwa.
Dla Czerwonego Krzy˝a wydatki bud˝etowe na
pomoc spo∏ecznà to kwestia kluczowa – choç zupe∏nie nieprzewidywalna. Ogólnie rzecz bioràc,
nowe paƒstwa Unii preferujà w tym wzgl´dzie
europejski, kontynentalny model opieki spo∏ecznej. Polska, którà zamieszkuje 38 mln ludzi
(czyli tyle samo, co pozosta∏e 9 paƒstw) wydaje
na opiek´ spo∏ecznà wi´kszà cz´Êç swojego PKB
ni˝ np. Niemcy. Ale niektórzy obserwatorzy – np.
Katinka Barysch, g∏ówny ekonomista Centrum
Reform Europejskich – twierdzà, ˝e „wydatki na
opiek´ sà na Wschodzie zbyt wysokie“, ˝eby region móg∏ konkurowaç w tym wzgl´dzie z resztà

Europy. W ka˝dym razie, z powodu obcià˝eƒ podatkowych, mo˝e dojÊç do ograniczenia wydatków spo∏ecznych w niektórych dziedzinach –
z tym, ˝e wi´cej pieni´dzy b´dà dostawa∏y najwiarygodniejsze organizacje, a wi´c i Czerwony
Krzy˝. Mo˝e te˝ dojÊç do ich wzrostu – tyle, ˝e
zostanà przeznaczone na inne rodzaje dzia∏alnoÊci, ni˝ te, w których specjalizujà si´ Êrodkowoeuropejskie stowarzyszenia CK. Stowarzyszenia krajowe nowych paƒstw cz∏onkowskich Unii
znajdà si´ w sytuacji nieco podobnej do prywatnych firm: na rynku panuje wi´ksza konkurencja, ale te˝ jest o co walczyç. Jeden z czo∏owych
ekonomistów regionu, profesor Eduardas Vilkas
z Litewskiej Akademii Nauk zachowuje optymizm. Uwa˝a on, ˝e po wstàpieniu do Unii
∏atwiej b´dzie o pieniàdze na pomoc spo∏ecznà,
„poniewa˝ uzyskamy dost´p do europejskich
funduszy spo∏ecznych“.
W koƒcu, jeÊli priorytety ustalone w Brukseli
b´dà podobne do tych wyznaczonych przez
paƒstwa, stowarzyszenia krajowe b´dà nadal
mog∏y robiç to, na czym si´ znajà. JeÊli „Europa“
stwierdzi, ˝e najwa˝niejsza jest edukacja m∏odzie˝y w zakresie prewencji AIDS, gdzie znajdzie
bardziej doÊwiadczonà organizacj´ ni˝ Czerwony Krzy˝? JeÊli priorytetem stanie si´ pomoc najbiedniejszym dzieciom, Czerwony Krzy˝ mo˝e
przegraç wyÊcig do funduszy z bardziej wyspecjalizowanymi agencjami.
JeÊli chodzi o poszukiwanie funduszy w Brukseli, inne organizacje mogà okazaç si´ szybsze.
Istnieje „b∏´dne mniemanie, ˝e ∏atwo dostaç dofinansowanie z Komisji Europejskiej“ – mówi
Luc Henskens, dyrektor biura Czerwonego Krzy˝a przy UE (patrz: Widok z Brukseli,
poni˝ej). „Bynajmniej“. Stowarzyszenia
krajowe z Europy Ârodkowej bardziej ni˝
kiedykolwiek potrzebujà pe∏noetatowych
fundraiserów – najlepiej z doÊwiadczeniem w
prywatnych firmach. Tutaj
z kolei problemem mogà byç ich wymagania
finansowe.
Spektakularny wzrost
Nie sama inflacja, lecz strach przed nià zdominowa∏ akcesyjny wyÊcig. W 2002 roku tylko
w dwóch spoÊród dziesi´ciu paƒstw inflacja

Co robià

Widok z Brukseli

Zakres dzia∏aƒ Êrodkowoeuropejskich stowarzyszeƒ
krajowych przypomina o korzeniach Ruchu, a jednoczeÊnie ukazuje mocne strony regionu: obron´ cywilnà
i opiek´ spo∏ecznà. Po rozszerzeniu Unii b´dzie wi´cej
pracy z uchodêcami o operacji mi´dzynarodowych.

Biuro CK przy UE powsta∏o w 1983 roku
z inicjatywy Stowarzyszeƒ paƒstw cz∏onkowskich UE i Federacji. MKCK ma status obserwatora. Ten rok by∏ bardzo pracowity dla
dyrektora Biura, Luca Henskensa, który zgodzi∏ si´ odpowiedzieç nam na kilka pytaƒ.

M∏odzie˝/HIV
M∏odzie˝/Upowszechnianie
Pierwsza pomoc
Bezpieczeƒstwo na drodze
Ekipy ratownictwa
Przygotowanie na wypadek katastrof
8 Stowarzyszeƒ

Pomoc niepe∏nosprawnym
Pomoc starszym i niedo∏´˝nym
Pomoc mi´dzynarodowa (finansowa)
5 Stowarzyszeƒ

Czy Czerwony Krzy˝ w nowych paƒstwach Unii
przygotowa∏ si´ do rozszerzenia?

¸otwa
Litwa

HIV/AIDS
7 Stowarzyszeƒ
Krwiodawstwo
Promocja zdrowego stylu ˝ycia
6 Stowarzyszeƒ

Estonia

Polska

Czechy

S∏owacja

W´gry
S∏owenia

Pomoc mi´dzynarodowa (rzeczowa)
4 Stowarzyszenia

èród∏o: Biuro Czerwonego Krzy˝a
przy U E, Bruksela

Cypr

Malta

4

Niemal dwa lata temu zacz´liÊmy rozmawiaç ze stowarzyszeniami o tym, jak najlepiej przygotowaç si´ do rozszerzenia. Temat
ten by∏ równie˝ omawiany na wielu spotkaniach partnerskich, europejskich forach
czerwonokrzyskich i regionalnych konferencjach (np. grupy nordycko-ba∏tyckiej).
Przez ca∏y zesz∏y rok stopniowo wprowadzaliÊmy stowarzyszenia paƒstw kandydackich
w dzia∏ania naszego Biura.
Jasne jest, ˝e kiedy nowe paƒstwa Unii
b´dà stara∏y si´ w pe∏ni dostosowaç do regu∏
obowiàzujàcych w UE, ich Stowarzyszenia
ulegnà wp∏ywom unijnych instytucji, co
z kolei mo˝e przesunàç Êrodek ci´˝koÊci
zainteresowania tych ostatnich bardziej na
wschód.
Rozszerzenie wp∏ynie te˝ na dzia∏alnoÊç
stowarzyszeƒ Pi´tnastki, których dzia∏y mi´dzynarodowe ju˝ teraz sà nastawione na
wspó∏prac´ ze stowarzyszeniami z Europy
Ârodkowej i Wschodniej. Teraz, kiedy rozszerzenie sta∏o si´ faktem, stowarzyszenia nowych paƒstw w UE sta∏y si´ pe∏noprawnymi
partnerami i majà dost´p do funduszy Komisji Europejskiej.
Wi´kszoÊç z nich koncentruje si´ na dzia∏aniach lokalnych, ale oczekujemy, ˝e przystàpià do wspólnych dzia∏aƒ – szczególnie
w dziedzinie programów pro-spo∏ecznych.
Dobrym przyk∏adem jest tu europejska
kampania na rzecz bezpieczeƒstwa na dro-

przekracza∏a 5%. Ale badanie opinii publicznej
w Niemczech (êród∏o: Gfk Ad Hoc Research) wykaza∏o, ˝e 30% spo∏eczeƒstwa obawia∏o si´ wzrostu cen po 1 maja. SpecjaliÊci przewidywali, ˝e
presja inflacyjna odbije si´ na cenach produktów, których nie ma w obrocie mi´dzynarodowym. Mogà podro˝eç czynsze i us∏ugi.
Nie by∏o wàtpliwoÊci, ˝e akcesja oznacza
wzrost gospodarczy. The Economist przewiduje
w 2004 r. w paƒstwach nadba∏tyckich wzrost
rz´du 6-7% (patrz: Ba∏tycki cud) , a w pozosta∏ych krajach regionu 3-5% – bez wàtpienia
Êwietny wynik. Litewski rzàd og∏osi∏ w styczniu,
˝e w 2003 roku wzrost wyniós∏ a˝ 8,9% – du˝o
wi´cej, ni˝ oczekiwano. W 2004 roku na Litwie
majà wzrosnàç emerytury – a wszystko to w kraju praktycznie wolnym od inflacji.
Dla Czerwonego Krzy˝a istotny jest te˝ kolejny
czynnik – bezrobocie, cz´sto prowadzàce do
biedy, alkoholizmu czy narkomanii. WÊród 10
kandydatów do Unii tylko w trzech paƒstwach
bezrobocie jest ni˝sze ni˝ 10%. To najwi´kszy
problem gospodarczy tych krajów, niemal przys∏aniajàcy reszt´ korzystnych wskaêników. Stowarzyszenia pracujàce z mniejszoÊciami romskimi b´dà obserwowaç, czy akcesja do Unii
poprawi ich pozycj´.
Dla Czerwonego Krzy˝a jako pracodawcy, problemem mo˝e byç drena˝ mózgów – wynika
z badaƒ przeprowadzonych przez Komisj´ Europejskà. Procentowo, niewiele osób decyduje si´
na emigracj´ – ale robià to najm∏odsi i najlepiej
wykszta∏ceni. „Nie chodzi tu o fal´ migracji,
która znaczàco obcià˝y∏aby system opieki spo∏ecznej krajów Pi´tnastki. Problem w tym, ˝e
wolny przep∏yw si∏y roboczej mo˝e sprawiç, ˝e
w nowych krajach Unii zabraknie m∏odych,
wyszkolonych profesjonalistów“ – mówi rzecznik prasowy Komisji, Antonia Mochan.
Podobnego zdania jest profesor Vilkas. „Nie
widz´ jakiegoÊ specjalnego eksodusu“ – mówi.
„Ci, którzy bardzo chcieli wyjechaç na Zachód,
ju˝ to zrobili. To wcale nie takie trudne“.
Kwestie migracyjne podnios∏y temperatur´
przedakcesyjnych debat w krajach zachodnich.
Wszyscy przewidywali, ˝e po 1 maja na Zachód
ruszà t∏umy, bo poziom ˝ycia na Zachodzie jest
du˝o wy˝szy. 15 lat po upadku muru berliƒ-

dze, do której przy∏àczy∏y si´ wszystkie europejskie stowarzyszenia.

Jakiego rodzaju nowe mo˝liwoÊci fundraisingu
pojawiajà si´ wraz z rozszerzeniem?
Wi´kszoÊç stowarzyszeƒ – zarówno z krajów
Pi´tnastki, jak i nowych paƒstw UE – b∏´dnie
sàdzi, ˝e Unia b´dzie g∏ównym sponsorem
ich poczynaƒ. Unia nie zosta∏a stworzona po
to, by finansowaç czerwonokrzyskie programy – nasz limit wydatków jest bardzo ograniczony. Unijny bud˝et podlega Êcis∏ej kontroli, na dzia∏alnoÊç Czerwonego Krzy˝a
mo˝na przeznaczyç tylko jego nieznaczny
u∏amek.
Mechanizm udzielania dotacji jest skomplikowany, majà one s∏u˝yç przede wszystkim
wspieraniu dzia∏aƒ priorytetowych dla Unii.
Unia nie daje pieni´dzy na dzia∏ania operacyjne, tylko wspiera wymian´ doÊwiadczeƒ
i wspó∏prac´ mi´dzynarodowà, promujàc integracj´ europejskà. Przyk∏adem takich dzia∏aƒ Czerwonego Krzy˝a mo˝e byç stworzenie
Platformy Wspó∏dzia∏ania Europejskich Stowarzyszeƒ CK na rzecz uchodêców, azylantów i imigrantów (PERCO) czy dzia∏ania na
rzecz prowadzenia wspólnej polityki
socjalnej.
Istniejà oczywiÊcie pewne mo˝liwoÊci. Stowarzyszenia, które utrzymujà z nami robocze kontakty i uwzgl´dniajà w swoich dzia∏aniach unijne priorytety, sà w stanie wykorzystaç wsparcie Unii.

Czy ECHO traktuje stowarzyszenia nowych
paƒstw unijnych jako potencjalnych dawców
pomocy, którzy b´dà prowadziç dzia∏ania poza
rozszerzonà Unià?
Jak wspomina∏em, organizacje z nowych
paƒstw cz∏onkowskich mogà korzystaç

skiego, granicy mi´dzy Wschodem i Zachodem
nie wyznacza ju˝ drut kolczasty i pola minowe,
ale bariera statystyk.
Przeci´tne wynagrodzenie w najbiedniejszych
spoÊród 10 nowych paƒstw unijnych – na ¸otwie,
w Litwie, S∏owenii i S∏owacji jest pi´ç razy ni˝sze
ni˝ w najbogatszym spoÊród nich Cyprze – nie
wspominajàc ju˝ o gospodarczych pot´gach Pi´tnastki. BBC wyprodukowa∏o film dokumentalny
o Polakach pracujàcych sezonowo w Szkocji. Jeden z nich powiedzia∏, ˝e jako niewykwalifikowany robotnik rolny w jeden dzieƒ zarabia wi´cej,
ni˝ jego rodzina wydaje na ˝ycie przez miesiàc.
Tania si∏a robocza
The Economist sporzàdzi∏ kiedyÊ s∏ynny „Indeks
Big Maca“, oparty na pomyÊle, ˝e kurs wymiany

powinno si´ ustaliç w ten sposób, aby Big Mac
kosztowa∏ tyle samo w ka˝dym ze 120 paƒstw,
gdzie si´ je produkuje, co w USA. Szwajcarskiemu bankowi UBS powierzono zadanie obliczenia, ile czasu musi pracowaç przeci´tny cz∏owiek w danym kraju, ˝eby zarobiç na hamburgera (w USA – 10 minut). Np. przeci´tny S∏owak
musi pracowaç na jednego Big Maca prawie 60
minut, Polak i W´gier – 45, a Rumun – 70.
„Hamburgerowa ekonomia“ mo˝e brzmieç jak
˝art, ale to po prostu jedna z form sprawdzenia
si∏y nabywczej, przypominajàca jednoczeÊnie
o dwóch najwi´kszych obawach, które przys∏oni∏y akcesyjny wyÊcig z czasem: Zachód obawia
si´ masowej migracji, a Wschód – narzuconych
„mened˝erów z teczki“.
Mówi∏o si´ g∏ownie o zalewie Unii robotnika-

mi ze Wschodu, a nie o mo˝liwoÊciach przenoszenia na Wschód kapita∏u, korzystajàcego
z relatywnie taniej si∏y roboczej. Np. Polski
przemys∏ spirytusowy od dawna ju˝ jest w∏asnoÊcià zagranicznych firm, które ku rozpaczy
mi∏oÊników alkoholu rezygnujà z uÊwi´conych tradycjà marek. ¸otysze niepokojà si´,
˝e ich ziemi´ masowo wykupujà farmerzy z Danii, Finlandii i Holandii, zach´ceni unijnymi
subsydiami. Gazeta Latvijas Avize ostrzega, ˝e
nied∏ugo ¸otysze b´dà tylko emerytami i s∏u˝àcymi we w∏asnym kraju.
Rzàdy Pi´tnastki wprowadzi∏y od 1 maja ró˝nego rodzaju restrykcje dla potencjalnych pracowników z Europy Ârodkowej. Raport Komisji
Europejskiej zaleca przyj´cie w krajach Pi´tnastki zaledwie 220.000 takich osób rocznie.

Warszawa. Badania wskazujà, ˝e w nowej Unii migrowaç
b´dà g∏ównie m∏odzi. Fot.: Piotr Malecki/Panos Pictures

Tyle ˝e wyliczenia te oparto na za∏o˝eniu, ˝e
b´dà oni mogli swobodnie zmieniaç kraj zamieszkania – co na razie nie jest prawdà. Najbezpieczniej by∏o za∏o˝yç, ˝e grupy ludzi
o okreÊlonych umiej´tnoÊciach b´dà mog∏y
w rozszerzonej Unii przemieszczaç si´ tam,
gdzie zaistnieje zapotrzebowanie. Ale b´dà to
w∏aÊnie ci ludzie, na których utrat´ Czerwony
Krzy˝ – podobnie jak i inni pracodawcy – nie
mo˝e sobie pozwoliç. 

Alex Wynter jest pisarzem, dziennikarzem
i konsultantem Federacji ds. komunikacji.
Mieszka w Londynie

Ba∏tycki cud
z funduszy ECHO na tych samych zasadach,
co stowarzyszenia Pi´tnastki. Ale ˝eby zostaç partnerem ECHO, trzeba spe∏niç okreÊlone warunki – takie same dla wszystkich
stowarzyszeƒ. Sugerujemy, ˝e dane stowarzyszenie – zanim zwróci si´ bezpoÊrednio do
ECHO – powinno najpierw nawiàzaç partnerskà wspó∏prac´ z innym stowarzyszeniem majàcym d∏u˝szy unijny sta˝.

Czy uwa˝a Pan, ˝e przystàpienie do UE oznacza dla Czerwonego Krzy˝a koniec okresu transformacji?
MyÊl´, ˝e nale˝y rozgraniczyç Uni´ Europejskà od organizacji humanitarnej, jakà jest
Czerwony Krzy˝. Spo∏eczeƒstwo zmienia si´
z dnia na dzieƒ, a stowarzyszenia krajowe
Unii b´dà stara∏y si´ jak najlepiej przystosowaç do pojawiajàcych si´ potrzeb. To dotyczy tak „starych“, jak i „nowych“ paƒstw
cz∏onkowskich. MyÊl´, ˝e elastycznoÊç
i umiej´tnoÊç transformacji sà zawsze potrzebne, bo inaczej mo˝emy straciç kontakt
z rzeczywistoÊcià.

Jakiego rodzaju pomocy mogà oczekiwaç
stowarzyszenia od Biura Czerwonego Krzy˝a
przy UE?
Od 1 maja, stowarzyszenia z nowych paƒstw
Unii sta∏y si´ cz´Êcià naszego systemu. B´dziemy wspieraç ich dzia∏ania i promowaç
wspó∏prac´, pomagaç w uzyskaniu unijnych
funduszy.
Nasze Biuro b´dzie w szczególnoÊci dzia∏aç na rzecz: promocji wspó∏pracy mi´dzy
stowarzyszeniami, uzgadniania kierunków
dzia∏ania z instytucjami unijnymi, informowania o mo˝liwoÊciach uzyskania wsparcia. Naszym celem zawsze by∏o promowanie
dzia∏aƒ stowarzyszeƒ krajowych. 

Najbardziej niezwyk∏ym aspektem rozszerzenia Unii jest fakt, ˝e w granicach zjednoczonej Europy znalaz∏y si´ trzy kraje nale˝àce niegdyÊ do ZSRR: Litwa, ¸otwa i Estonia. Jeszcze 12 lat temu ich wskaêniki gospodarcze wykazywa∏y „ujemny wzrost“ –
zamykano chylàce si´ ku upadkowi przestarza∏e fabryki i zwalniano pracowników.
Na ¸otwie w 1992 roku zlikwidowano 35%
fabryk.
A teraz? Stopa wzrostu gospodarczego
osiàgn´∏a nieprawdopodobny poziom nawet jak na warunki Zachodu, a „Ba∏tyckie
Tygrysy“ spodziewajà si´ jeszcze lepszych
wyników po przy∏àczeniu si´ do Unii.
Kraje ba∏tyckie zmaga∏y si´ z rozmaitymi problemami podczas wyÊcigu akcesyjnego: deficytem bud˝etowym w Estonii,
bezrobociem na ¸otwie, utratà oszcz´dnoÊci spo∏eczeƒstwa za sprawà dewaluacji rubla na Litwie. Ale i tak sà najlepiej
przygotowane nie tylko do oficjalnego
wstàpienia do Unii, lecz równie˝ przyj´cia
euro (niektórzy nawet twierdzà, ˝e lepiej
ni˝ niektóre z paƒstw Pi´tnastki w momencie akcesji).
Trudno to sobie wyobraziç, ale jeszcze
15 lat temu stowarzyszenia tych paƒstw
wchodzi∏y w sk∏ad Zwiàzku Stowarzyszeƒ
Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca ZSRR. Czerwony Krzy˝, który w czasach komunizmu by∏ tu finansowany
z obowiàzkowych sk∏adek ludnoÊci, w okresie transformacji zosta∏ wrzucony przez
w∏adze na g∏´bokà wod´ samodzielnoÊci.
Pierwsze lata cz∏onkostwa w UE z pewnoÊcià b´dà dla stowarzyszeƒ krajowych
pe∏ne zakr´tów i skrzy˝owaƒ na drodze do
êróde∏ finansowania – tak paƒstwowych,
jak i prywatnych. B´dzie wi´cej ch´tnych
na pieniàdze przeznaczone na pomoc humanitarnà – tak w kraju, jak i za granicà.

Ale otworzà si´ te˝ nowe mo˝liwoÊci, gra
b´dzie si´ toczy∏a o wi´kszà stawk´.
Riina Kabi, sekretarz generalny Estoƒskiego Czerwonego Krzy˝a, jest optymistkà. Zapytana o dotacje rzàdowe, odpowiada: „JesteÊmy cz´Êcià estoƒskiego spo∏eczeƒstwa jako ca∏oÊci i w du˝ej mierze zale˝ymy od w∏adz, ale nie sàdz´, ˝eby sytuacja naszego stowarzyszenia pogorszy∏a
si´“. JeÊli chodzi o sektor prywatny, Kabi
wierzy w szybki wzrost gospodarczy, który
„umo˝liwi nam skorzystanie z finansów
prywatnych firm“.

Boom gospodarczy w Tallinie. Fot.: Gregory Wrona/Panos

Pictures

„Lata przygotowaƒ do wstàpienia do UE
nie by∏y dla nas czasem straconym“ – mówi Imants Bockans, sekretarz generalny
¸otewskiego Czerwonego Krzy˝a. „ZdaliÊmy sobie przede wszystkim spraw´ z tego, ˝e pojawi∏o si´ wiele nowych mo˝liwoÊci – dost´p do informacji, nowych
projektów i unijnych funduszy“. Ale na
tym etapie – dodaje Bockans – istotne jest,
aby mieç „okreÊlonà wizj´ w∏asnej strategii i nie ugrz´znàç w nadmiarze aplikacji“.
Irena Bruziene, sekretarz generalny
Litewskiego Czerwonego Krzy˝a, nie Êpi
po nocach, obmyÊlajàc strategi´ pozyskiwania dochodów. Rzàdowe dotacje dla
prowadzonego przez nià stowarzyszenia
spad∏y z 1.5 miliona litów (niemal 600.000
USD) rocznie w 1997 roku do 300.000 litów
w zesz∏ym roku. Na d∏u˝szà met´, finansowanie stowarzyszenia musi opieraç si´
na sektorze prywatnym. „MoglibyÊmy
dzia∏aç bardziej aktywnie w kwestii fundraisingu“ – mówi Bruziene. „Ale litewskie
prawo nie zezwala nam na sprzeda˝ us∏ug. Np. ˝eby wolno nam by∏o pobieraç
pieniàdze za szkolenia pierwszej pomocy,
musieliÊmy stworzyç odr´bnà firm´!“
A tymczasem pracy dla Czerwonego Krzy˝a jest coraz wi´cej. Zesz∏oroczny raport
ONZ ostrzega, ˝e AIDS rozprzestrzenia si´
w krajach ba∏tyckich „w alarmujàcym
tempie“ – g∏ównie za sprawà do˝ylnego
za˝ywania narkotyków i przypadkowych
kontaktów seksualnych. W marcu, Âwiatowa Organizacja Zdrowia og∏osi∏a, ˝e szeÊç
spoÊród dziesi´ciu Êwiatowych ognisk
gruêlicy odpornej na antybiotyki znajduje si´ na terenach by∏ego ZSRR: w Kazachstanie, Rosji, Uzbekistanie i trzech krajach ba∏tyckich. Tak wi´c, mimo gospodarczego boomu, stowarzyszeniom krajów ba∏tyckich przyda si´ ka˝de euro. 
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Forum
Warto si´ uczyç
Stowarzyszenia krajowe
Czerwonego Krzy˝a
z nowych paƒstw Unii
uczà si´ od swoich kolegów
z krajów Pi´tnastki
nie tylko prowadzenia
dzia∏aƒ humanitarnych,
dowiadujà si´ te˝ jak
dzia∏aç w UE.
Najtrudniej b´dzie poznaç
dzia∏anie nowego systemu,
ale to da si´ zrobiç.

P

rzed Czerwonym Krzy˝em otwierajà
si´ nowe mo˝liwoÊci pozyskiwania
funduszy i nawiàzywania nowych,
partnerskich kontaktów – ale to wymaga sporo czasu i wysi∏ku. Stowarzyszenia
z Europy Ârodkowej ró˝nià si´ mi´dzy sobà –
tak˝e podejÊciem do programów. Inicjatywa
Austriackiego Czerwonego Krzy˝a, który zaproponowa∏ spotkanie w Wiedniu z udzia∏em
stowarzyszeƒ z nowych paƒstw Unii Europejskiej, to pierwszy krok do wzajemnego
poznania i zrozumienia.
Austriacy prowadzà wspólne programy ze
stowarzyszeniami z Czech, W´gier, S∏owacji
i S∏owenii. „Niektóre ze Êrodkowoeuropejskich stowarzyszeƒ dokona∏y drastycznych
zmian w swoim funkcjonowaniu w warunkach wolnego rynku“ – mówi Johannes Guger,
szef departamentu wspó∏pracy mi´dzynarodowej Austriackiego Czerwonego Krzy˝a. Uwa˝a,
˝e w wi´kszoÊci przypadków, przystàpienie do
Unii nie b´dzie mia∏o wp∏ywu na ich codziennà
prac´. Na pewno nale˝y rozwinàç wymian´
informacji. „Chodzi nie tylko o wiedz´, jakà
my mo˝emy przekazaç im, ale i to, czego mo˝emy nauczyç si´ od nowych unijnych stowarzyszeƒ, które wypracowa∏y du˝o Êwietnych rozwiàzaƒ w kwestii opieki spo∏ecznej.
JesteÊmy otwarci na rady, których mogà nam
udzieliç“.
ZapytaliÊmy cztery osoby kierujàce stowarzyszeniami stojàce na czele stowarzyszeƒ
krajowych o ich opini´ na temat rozszerzenia
Unii.

Jak wyglàda∏y w praktyce lata przygotowaƒ do Unii?
Scholastyka Âniegowska, sekretarz generalny
Zarzàdu G∏ównego Polskiego Czerwonego
Krzy˝a: Trudno oddzielaç sytuacj´ Polskiego
Czerwonego Krzy˝a od ogólnego stanu gospodarki i spo∏eczeƒstwa. Przeci´tny obywatel
myÊli o rozszerzeniu w kategoriach ekonomii: konkurencji, handlu, podatków, bezrobocia itp. Celem PCK jest pomoc w rozwiàzywaniu problemów spo∏ecznych. W porównaniu z innymi polskimi organizacjami spo-

Scholastyka
Âniegowska:
To, czego
si´ obawialiÊmy,
mo˝e
staç si´
szansà.

Emil
Gyekiss:
Stowarzyszenia
z Europy
Ârodkowej
by∏y
izolowane.
∏ecznymi, mamy pewnà przewag´, wynikajàcà z kontaktów mi´dzynarodowych: z Federacjà, Biurem Czerwonego Krzy˝a przy UE i stowarzyszeniami krajów Pi´tnastki.

Emil Gyekiss, zast´pca sekretarza generalnego W´gierskiego Czerwonego Krzy˝a: Tak
jak w innych krajach, musieliÊmy – podobnie jak nasz rzàd - sprostaç wielu wyzwaniom. NiepewnoÊç co do nowego podzia∏u
administracyjnego kraju zmusi∏a nas do rozwini´cia programów regionalnych. Trzeba
poprawiç katastrofalnà sytuacj´ s∏u˝by zdrowia, ale w bud˝ecie brakuje pieni´dzy. Prowadzimy wiele programów zdrowotnych,
a nowe mo˝liwoÊci ich finansowania bezpoÊrednio wp∏ynà na naszà dzia∏alnoÊç.

Irena Bruziene, sekretarz generalny Litewskiego Czerwonego Krzy˝a: Od poczàtku zdawaliÊmy sobie spraw´, ˝e zmiany sà nieuniknione, bo rozszerzenie wp∏ynie na rozwój
ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Pytanie tylko: Kto?
Jak? i Za co? Du˝o pomogli nam koledzy
z zagranicy. Nie zapomnieliÊmy te˝ o w∏asnym podwórku, zdajàc sobie spraw´ z tego,
˝e fundusze b´dà rozdzielane nie tylko za
poÊrednictwem Komisji Europejskiej, ale
i agend rzàdowych.

Kristiina Kumpula, p.o. sekretarza generalnego Fiƒskiego Czerwonego Krzy˝a: MyÊl´, ˝e
stowarzyszenia z nowych krajów Unii Europejskiej chcà i potrafià aktywnie dzia∏aç
w europejskiej sieci czerwonokrzyskiej. Oni
lepiej wiedzà, czego si´ spodziewaç po Unii,
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ni˝ my w 1995 roku, kiedy przystàpi∏a do
niej Finlandia. Zreorganizowali si´, zacieÊnili wspó∏prac´ z kolegami z UE. Jestem pewna, ˝e ich pozycja b´dzie coraz silniejsza.

Czego si´ nauczyliÊcie?
Gyekiss: Wyst´pujàc o fundusze trzeba dysponowaç rezerwami finansowymi, bo Unia
wymaga w∏asnego wk∏adu, a dofinansowanie jest w istocie cz´Êciowym zwrotem dokonanych wydatków. Brak nam takich rezerw,
musimy poÊwi´ciç wi´cej uwagi gromadzeniu funduszy.
Bruziene: Wiemy ju˝ coÊ na temat fundraisingu w UE, poniewa˝ w 1997 roku wspólnie ze Szwedzkim Czerwonym Krzy˝em wystàpiliÊmy o dofinansowanie rozwoju organizacyjnego. Udany projekt przeprowadzony
wspólnie z Niemieckim Czerwonym Krzy˝em w 2001 roku tak˝e wymaga∏ wystàpienia o unijne pieniàdze na szkolenie wolontariuszy.
Kumpula: W 1995 roku niech´tnie wyst´powaliÊmy o unijne fundusze, bo system
wydawa∏ si´ zbyt skomplikowany. Koniecznej pomocy udzieli∏o nam Europejskie Biuro
Pomocy Humanitarnej ECHO. Nie by∏o ∏atwo
przet∏umaczyç nasze programy na j´zyk
unijnych ksi´gowych, ale problem zosta∏
rozwiàzany i coraz cz´Êciej anga˝ujemy si´
we wspólne przedsi´wzi´cia.

Jacy partnerzy pomagajà wam w przystosowaniu si´ do unijnych warunków?
Âniegowska: Biuro Czerwonego Krzy˝a przy
UE zaprasza nas na mi´dzynarodowe spotkania i szkolenia. Mamy dobre robocze kontakty z Niemieckim Czerwonym Krzy˝em.
Nale˝´ do Polskiej Rady Organizacji Pozarzàdowych, koordynujàcej dzia∏ania rzàdu
i NGO-sów w kontekÊcie rozszerzenia.
Gyekiss: Zg∏osi∏o si´ do nas kilka stowarzyszeƒ (m.in. z Austrii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Norwegii i Szwecji), z pomys∏em
wspólnego wyst´powania o unijne fundusze.
Propozycja wspólnej kampanii „bezpieczna

Irena
Bruziene:
To b´dzie
ciekawy,
choç
trudny
okres.
krew“ obejmowa∏a stowarzyszenia z Austrii,
S∏owenii, S∏owacji i Czech. Zgodnie z wymaganiami UE, lepiej wyglàda te˝ wspó∏praca Czerwonego Krzy˝a i z innymi organizacjami pozarzàdowymi. Ale sà i problemy – brakuje nam
doÊwiadczenia w pisaniu aplikacji. Negocjujemy teraz kolejnà umow´ z partnerami spoza
W´gier, pewnà barier´ stanowià tu przeszkody
j´zykowe.
Bruziene: Szczególnie blisko wspó∏pracujemy ze stowarzyszeniami ze Skandynawii, ale
w przysz∏oÊci ten kràg si´ poszerzy. W zesz∏ym roku otrzymaliÊmy dziesiàtki propozycji,
nauczyliÊmy si´, jak wybieraç tematy i partnerów. Chcemy wspó∏pracowaç z innymi – co
jest niezb´dnym warunkiem uzyskania funduszy unijnych. Nowe mo˝liwoÊci finansowania stajà si´ realne dopiero kiedy ma si´
unijnego partnera.

Jakie korzyÊci przyniesie rozszerzenie waszym stowarzyszeniom?
Sniegowska: Umo˝liwi bli˝szà wspó∏prac´ z
innymi, wymian´ informacji, przybli˝y realizacj´ humanitarnych celów. Wa˝ny jest lobbing na rzecz inicjatyw legislacyjnych i unijnego wsparcia – 25 stowarzyszeƒ mo˝e wywrzeç wi´kszà presj´ na Komisj´ Europejskà.
A jeszcze – co istotne – pojawià si´ nowe
mo˝liwoÊci pozyskiwania dochodów.
Gyekiss: W ostatnich latach, Êrodkowoeuropejskie stowarzyszenia by∏y izolowane. MyÊl´,

˝e przystàpienie do Unii otwiera nowe mo˝liwoÊci – tak w kraju, jak i za granicà. Chcemy
bli˝ej wspó∏pracowaç z sàsiadami, wzmacniamy relacje ze stowarzyszeniami z Ukrainy
i Rumunii.
Bruziene: Instytucje paƒstwowe spe∏niajàce
unijne standardy b´dà lepiej przygotowane
do zmierzenia si´ z wyzwaniami humanitarnymi – w tym wspierania czerwonokrzyskich
inicjatyw. Odrodzi si´ sektor pozarzàdowy,
a Czerwony Krzy˝ b´dzie móg∏ dzia∏aç aktywniej.

Jakie sà wasze obawy?
Âniegowska: Nie boimy si´ przysz∏oÊci.
To, czego si´ obawialiÊmy, mo˝e staç si´
szansà. Unijne przepisy sà bardziej restrykcyjne od naszych, krajowych. Ale to mo˝e
byç zaletà, poniewa˝ europejski system
prawny jest bardziej przyjazny Êrodowisku
organizacji pozarzàdowych ni˝ polskie
prawo. Obawiamy si´ wolnorynkowej konkurencji na polu pozyskiwania dochodów.
Czy b´dziemy w stanie konkurowaç z bardziej doÊwiadczonymi organizacjami?
Szkoda, ˝e Czerwony Krzy˝ w tak ma∏ym
stopniu skorzysta∏ z funduszy przedakcesyjnych.
Gyekiss: Zazwyczaj stowarzyszenia zmuszone sà zajmowaç si´ zbyt wieloma programami. Musimy skoncentrowaç si´ na dziedzinach, w których naprawd´ mo˝emy coÊ
zrobiç. Mniej programów oznacza, ˝e ∏atwiej
znaleêç na nie pieniàdze. ¸atwiej b´dzie
o partnerów i zainteresowanie opinii publicznej, jeÊli nasze dzia∏ania b´dà konkretniejsze i lepiej widoczne.
Bruziene: Biurokracja. Nasze zarzàdy terenowe nie sà przygotowane do funkcjonowania w warunkach wolnej konkurencji, sà te˝
problemy j´zykowe. Dlatego nadziej´ pok∏adamy w m∏odzie˝y. Nasz m∏odzie˝ówka liczy
trzy tysiàce osób – najaktywniejsi sà lepiej
przygotowani do wspó∏pracy mi´dzynarodowej.

Jak wyglàda nowa strategia?

Kristiina
Kumpula:
Wiele z tych
stowarzyszeƒ
wie wi´cej,
ni˝ my
w 1995 roku.
Gyekiss: Chcemy poprawiç system zarzàdzania w sytuacjach kryzysowych. Musimy
wzmocniç opiek´ socjalnà dla dzieci
i bezdomnych. Wa˝na jest te˝ promocja
zdrowia - mamy tu jeszcze sporo do zrobienia.
Czerwony Krzy˝ jest odpowiedzialny za szkolenia pierwszej pomocy - chcemy z nimi dotrzeç do wi´kszej iloÊci ludzi. Musimy te˝
poÊwi´ciç wi´cej uwagi imigrantom i poszukujàcym azylu.
Bruziene: Teraz, kiedy ju˝ mamy pewne
poj´cie o europejskich instytucjach i strukturach, musimy inwestowaç w szkolenia –
lokalne oddzia∏y b´dà zaanga˝owane
w tworzenie projektów tak samo jak centrala. Poczàtki b´dà trudne, ale jesteÊmy
przyzwyczajeni do trudnoÊci. Przysz∏oÊç
mo˝e nale˝eç do nas, ale w pojedynk´ nic
nie zdzia∏amy. Patrzymy w przysz∏oÊç z optymizmem, to b´dzie ciekawy, choç niewàtpliwie trudny okres.
Kumpula: Unia Europejska to nie tylko
mechanizmy finansowania, ale te˝ polityczne forum dialogu, na którym Czerwony
Krzy˝ mo˝e z powodzeniem podnosiç kwestie humanitarne. Tak w Finlandii, jak
i w Europie musimy dzia∏aç te˝ na p∏aszczyênie politycznej, która warunkuje nasze
dzia∏ania. Konstytucja Unii Europejskiej,
polityka migracyjna, bezpieczeƒstwo i prawa cz∏owieka – to niektóre z kwestii, na
temat których mo˝emy i powinniÊmy zabieraç g∏os. 

Wokó∏ nas
ECHO
Rozszerzenie UE i wspó∏pracy czerwonokrzyskiej

Fundraising
Media by∏y z nami
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wudziestego grudnia zesz∏ego roku Biuro Pomocy
Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO) podpisa∏o nowe
ramowe umowy partnerskie
(framework parnership agreements – FPA) z wszystkimi partnerami z Mi´dzynarodowego
Ruchu Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca – MKCK, Federacjà, pi´tnastoma stowarzyszeniami z krajów cz∏onkowskich
oraz – w ramach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego – z Norweskim Czerwonym Krzy˝em.
Umowy wesz∏y w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 i b´dà obowiàzywa∏y 4 lata, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia o 12 miesi´cy. Podpisanie
takiej umowy ma teraz szczególne znaczenie, poniewa˝ zgodnie
z nowymi przepisami unijnymi,
tylko wówczas mo˝na otrzymaç
dofinansowanie z ECHO.
Przedstawiciele ECHO odwiedzali te˝ stowarzyszenia nowych
paƒstw Unii. Kiedy ci potencjalni
partnerzy nab´dà doÊwiadczenia
w dzia∏alnoÊci humanitarnej poza zjednoczonà Europà, te˝ b´dà
mogli podpisaç takie umowy.

Skàd tak bliskie zwiàzki mi´dzy
ECHO i ruchem czerwonokrzyskim? Odpowiedê jest prosta –
∏àczà nas wspólne wartoÊci i cele.
ECHO powo∏ano w 1992 roku, by
sprostaç wyzwaniom humanitarnym zwiàzanym z wojnà w Zatoce i konfliktem ba∏kaƒskim,
ale od 1996 roku, Biuro dzia∏a
ju˝ w pe∏ni samodzielnie.
Zgodnie z tegorocznymi rozporzàdzeniami Rady, pomoc humanitarna trafi do krajów spoza
Unii „a szczególnie do najbardziej potrzebujàcych – przede
wszystkim w krajach rozwijajàcych si´, ofiar katastrof i kryzysów, tak˝e takich jak wojny czy
zamieszki oraz podobne wydarzenia“.
Inny artyku∏ podkreÊla, ˝e
g∏ównym celem dzia∏aƒ humanitarnych ma byç „ocalenie zagro˝onego ˝ycia“ oraz pomoc ludziom dotkni´tym „d∏ugotrwa∏ym kryzysem, wywo∏anym
szczególnie przez wojn´ lub dzia∏ania zbrojne“.
Tak ECHO, jak i Czerwony
Krzy˝ wiedzà, ˝e potrzeby humanitarne mogà byç bardzo ró˝ne.

Constanza Adinolfi w Demokratycznej Republice Konga. Fot.: ECHO

JesteÊmy idealnymi partnerami.
W zesz∏ym roku ECHO podpisa∏o
z czerwonokrzyskimi partnerami 77 kontraktów – od umowy
z MKCK na 5 milionów euro, dotyczàcej pomocy ˝ywnoÊciowej,
medycznej i ogólnej dla Iraku,
do dotacji dla Francuskiego Czerwonego Krzy˝a w wys. 80.000
euro, przeznaczonej na odbudow´ wodociàgów i kanalizacji
po powodzi na Haiti.
W 2003 roku, ECHO wspar∏o
te˝ zainicjowany przez Federacj´
spo∏eczny projekt przygotowania
na wypadek katastrof na Jamajce, prowadzony przez Holenderski Czerwony Krzy˝ program
˝ywnoÊciowy dla chorych na
AIDS w Zambii i dzia∏ania rozjemcze MKCK w D˝ammu
i Kaszmirze.
UE (Komisja i paƒstwa cz∏onkowskie) jest najwi´kszym dostawcà pomocy humanitarnej na
Êwiecie. ECHO jest nie tylko najwi´kszym pojedynczym donorem w Unii, ale jednym z najwi´kszych na Êwiecie.
FPA to umowy pozwalajàce na
szybki transfer dotacji, bez biurokratycznych procedur. Nasi potencjalni partnerzy muszà wi´c
pokazaç, ˝e potrafià skutecznie
dzia∏aç poza granicami Unii
i umiejà wykorzystaç fundusze.
Choç ECHO i Czerwony Krzy˝
majà podobne cele, z doÊwiadczeniem bywa ró˝nie. OdnowiliÊmy umowy z wszystkimi
naszymi czerwonokrzyskimi
partnerami, ale mo˝e si´ okazaç
w przysz∏oÊci, ˝e niektórym
stowarzyszeniom bardziej b´dzie
si´ op∏aca∏o wyst´powaç jako
podwykonawcy, a nie stali partnerzy. Od tego pewnie te˝ zacznie si´ wspó∏praca ze stowarzyszeniami nowych paƒstw UE.
Mimo drobnych rozbie˝noÊci,
wspólne cele i wartoÊci sprawiajà, ˝e ECHO i ca∏y Ruch
Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca mogà jeszcze
wspólnie du˝o zdzia∏aç, kontynuujàc i pog∏´biajàc wspó∏prac´ na polu pomocy humanitarnej. 

Constanza Adinolfi, dyrektor
ECHO

iczy∏ si´ czas“ – mówi Marinko Metliciç z dzia∏u
przygotowania na wypadek katastrof Chorwackiego
Czerwonego Krzy˝a. „IloÊç ofiar
ros∏a z godziny na godzin´, musieliÊmy reagowaç“. Chodzi∏o
o grudniowe trz´sienie ziemi
w iraƒskim Bam – i czerwonokrzyski apel o pomoc, pierwszy
tego rodzaju w Chorwackim CK.
„JesteÊmy dumni ze spo∏eczeƒstwa, które tak hojnie wspar∏o
nasz apel o pomoc dla ofiar katastrofy“ – powiedzia∏ dr Nenad
Javornik, prezydent Chorwackiego Czerwonego Krzy˝a podczas
spotkania w Zarzàdzie G∏ównym, podczas którego przekazano przedstawicielowi Federacji
czek na 160.000 euro.
„W imieniu spo∏eczeƒstwa
i w∏adz Iranu pragn´ podzi´kowaç chorwackiemu spo∏eczeƒstwu, wszystkim ofiarodawcom
i Czerwonemu Krzy˝owi za ich
bezinteresownà pomoc“ – powiedzia∏ Jafar Shamisian, ambasador Iranu.
Dzia∏ kl´sk i katastrof Chorwackiego CK przez weekend
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przygotowa∏ tekst apelu, zorganizowa∏ linie telefoniczne i konto bankowe na wp∏aty. „Media
by∏y z nami i wszystko dzia∏o si´
bardzo szybko“ – mówi Metliciç.
Trzy chorwackie firmy telekomunikacyjne zapewni∏y darmowà obs∏ug´ kampanii. WÊród
najwi´kszych donorów byli:
spó∏ka paliwowa INA z Zagrzebia, fabryka s∏odyczy w ˚upanji,
powiat Istra i firma budowlana
UGO. Radio 101 przekaza∏o pieniàdze zebrane na koncercie
w Zagrzebiu.
Ale najwi´cej przynios∏a specjalnie uruchomiona „goràca
linia“ – dzwoniàcy p∏acili dolara
za minut´ za mo˝liwoÊç wys∏uchania czerwonokrzyskiego apelu, który by∏ te˝ szeroko propagowany przez media.
25 stowarzyszeƒ Czerwonego Krzy˝a i Pó∏ksi´˝yca zorganizowa∏o kampanie fundraisingowe na rzecz Iranu – w Europie
Ârodkowej by∏y to stowarzyszenia z W´gier, Chorwacji i S∏owacji. 

Rita Plotnikova

Bam, Iran, grudzieƒ 2003. Fot.: IFRC

Kampania
Porozmawiajmy o gruêlicy

W

alka z dyskryminacjà chorych - to jeden z g∏ównych
tematów Âwiatowego
Dnia Gruêlicy 24 marca br.
W obronie chorych na gruêlic´
wyst´puje Macedoƒski Czerwony Krzy˝.
„Ci´˝ka, straszna, okropna,
poni˝ajàca, choroba biedoty“ –
tymi s∏owami chorzy okreÊlajà
gruêlic´ w Macedonii. „Lepiej
mówiç, ˝e ma si´ raka ni˝ gruêlic´“ – powiedzia∏ jeden z ankietowanych podczas zesz∏orocznych badaƒ Macedoƒskiego CK.
Zdaniem Âwiatowej Organizacji Zdrowia, gruêlica jest jednym z g∏ównych problemów
zdrowotnych w Macedonii
i przyczynà najwi´kszej iloÊci
zgonów. Zesz∏oroczny raport
podaje, ˝e na sto tysi´cy Macedoƒczyków, trzydziestu pi´ciu
jest chorych na gruêlic´.
Badania stanowiàce cz´Êç czerwonokrzyskiej kampanii przeciwko gruêlicy, przeprowadzo-

no w miastach Gostevo, Titivo
i Skopje, gdzie jest najwi´cej
chorych. Akcja ∏àczy si´ z organizowanym przez stowarzyszenie tygodniem walki z gruêlicà,
a jej celem jest powstrzymanie
epidemii i zwalczanie dyskryminacji chorych.
Podczas badania, 32 chorych
i 65 cz∏onków ich rodzin ujawni∏o, ˝e strach przed napi´tnowaniem sk∏ania ludzi do ukrywania choroby przed otoczeniem. Rodziny gruêlików zazwyczaj nie sà w stanie zapewniç opieki i wy˝ywienia, zazwyczaj bezrobotnym, pacjentom.
Ma∏e mieszkania uniemo˝liwiajà izolacj´ chorych, poziom
higieny jest bardzo niski. Brakuje wiedzy na temat samej choroby i sposobów jej leczenia.
„Czerwony Krzy˝ by∏ pierwszà
organizacjà, która nawiàza∏a
bezpoÊredni kontakt z chorymi
na gruêlic´ i ich rodzinami –
mówi Ljupka Petkovska, koor-

dynator krajowego programu
Uczestniczàcego Rozwoju Spo∏ecznoÊci. „Dzi´ki temu, ci ludzie po raz pierwszy mogli
wziàç udzia∏ w dzia∏aniach
przeciwko gruêlicy“.
Sta∏o si´ tak dzi´ki zastosowaniu metod URS w rozpoznaniu
problemu oraz otwartym spotkaniom z udzia∏em chorych,
przedstawicieli s∏u˝by zdrowia
i pracowników Czerwonego
Krzy˝a. Te spotkania umo˝liwi∏y
rozpoznanie najdotkliwszych
problemów, potrzeb i pomog∏y
w znalezieniu odpowiednich
rozwiàzaƒ.
„Na mnie najwi´ksze wra˝enie zrobi∏o to, ˝e po dwóch
dniach rozmów uczestnicy zdali
sobie spraw´ z tego, ˝e sà w stanie sami sobie pomóc“ – mówi
Petkovska. 

Sonja Tanevska, koordynator programów Macedoƒskiego Czerwonego Krzy˝a.

Najtrudniej po raz pierwszy wymówiç s∏owo "gruêlica". Fot.: Macedoƒski

Czerwony Krzy˝
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Stowarzyszenia nowych
paƒstw Unii mogà pomagaç
innym, ale najpierw muszà
sprostaç wyzwaniom
humanitarnym na w∏asnym
podwórku.

sobie spraw´, ˝e pozyskiwanie dochodów
w Brukseli b´dzie teraz trudniejsze, choç
mo˝na liczyç na wi´ksze dotacje. Poszerzona
Unia jest Unià biedniejszà; w jej nowych krajach dochód na mieszkaƒca jest nawet do 40%
ni˝szy ni˝ w Pi´tnastce – co odbije si´ na wspólnym bud˝ecie.
˚eby dostaç unijne dofinansowanie, stowarzyszenia muszà wykazaç si´ inicjatywà,
dobrym zarzàdzaniem i przejrzystoÊcià finansowà. Unia oferuje wspó∏prac´, ale organizacje humanitarne b´dà musia∏y walczyç w
wyÊcigu o pieniàdze. Nowe pomys∏y i metody
sà mile widziane, ale zasady aplikowania i raportowania sà ÊciÊle okreÊlone i bardzo skomplikowane. „Dla nas, Unia to wi´cej zobowiàzaƒ i wi´ksza konkurencja“ – mówi Zajc.
„˚eby si´ wyró˝niaç, S∏oweƒski CK musi skupiç si´ na konkretnych problemach“.
„JeÊli coÊ dzia∏a – trzymajcie si´ tego“ – to
rada Penttiego Kotoaro, by∏ego szefa federacyjnej Delegatury w Budapeszcie. „Skoncentrujcie si´ na najwa˝niejszych sprawach“.
Czy sà gotowi?
Kriistina Kumpula, p.o. sekretarza generalnego Fiƒskiego Czerwonego Krzy˝a wspomina
1995 rok, kiedy Finlandia wstàpi∏a do UE. „Na
poczàtku niech´tnie wyst´powaliÊmy o unijne fundusze, bo system wydawa∏ si´ zbyt
skomplikowany“ Wspomog∏a nas Komisja,
oferujàc mo˝liwoÊci dofinansowania. Nie by∏o ∏atwo przet∏umaczyç programy na j´zyk
unijnych ksi´gowych, ale uda∏o si´ i anga˝ujemy si´ coraz cz´Êciej“.
W 1997 roku, wraz z kolegami ze Szwedzkiego CK, Stowarzyszenia krajów Ba∏tyckich
pozna∏y plusy i minusy unijnej pomocy, w ramach przedakcesyjnego çwiczenia organiza-

cyjnego. Program obejmowa∏ m.in. nauk´
angielskiego i kursy komputerowe. „To by∏
bardzo przydatny program“ – mówi Irena
Bruziene, sekretarz generalny Litewskiego
Czerwonego Krzy˝a. „Pomóg∏ nam dostosowaç programy do europejskich standardów.
Ale to by∏y poczàtki, teraz musimy nauczyç
si´ wyst´powaç o unijne fundusze na poziomie lokalnym. To du˝e wyzwanie“.
Po 1 maja, stowarzyszenia które w okresie
transformacji by∏y beneficjantami programów
mi´dzynarodowych stanà si´ potencjalnymi
ofiarodawcami – jeÊli chodzi o dzia∏ania tak
w Unii, jak i w trzecim Êwiecie. Ale czy sà
gotowi?
Imants Bockans, sekretarz generalny ¸otewskiego Czerwonego Krzy˝a martwi si´: „Obawiamy si´, ˝e niektórzy postrzegajà nas jako
dawców pomicy, a tymczasem brakuje nam
funduszy i borykamy si´ w z wieloma problemami w kraju“.
Jean-Pierre Cabout, doradca ds. stosunków
mi´dzynarodowych Francuskiego Czerwonego Krzy˝a, nic takiego nie widzi. Stowarzyszenia Pi´tnastki zgadzajà si´, minie sporo czasu,
zanim ich siostrzane organizacje z Europy
Ârodkowej o tyle zwi´kszà swoje mo˝liwoÊci,
˝e b´dà w stanie podejmowaç programy mi´dzynarodowe. „O fundusze wsz´dzie jest
trudno, tak˝e na Zachodzie. By∏oby niemàdre,
gdybyÊmy oczekiwali od kolegów z nowych
krajów UE wspierania dzia∏aƒ mi´dzynarodowych w bliskiej przysz∏oÊci. Ale wiemy, ˝e
jeÊli zaistniejà odpowiednie warunki, wesprà
wysi∏ki Ruchu na rzecz potrzebujàcych na
ca∏ym Êwiecie“.
Rozszerzenie Unii oferuje te˝ nowe mo˝liwoÊci lobbingu. Wi´kszoÊç stowarzyszeƒ z regionu ma nadziej´, ˝e przemawiajàc wspól-

nym g∏osem, przyczynià si´ do rozwiàzania
kryzysów humanitarnych. Mogà dzia∏aç w 9
czerwonokrzyskich sieciach, jak np. Europejska Platforma Stowarzyszeƒ CK na rzecz
wspó∏pracy w dzia∏aniach na rzecz uchodêców,
azylantów i imigrantów ERNA). Dzi´ki tym
sieciom, Stowarzyszenia mogà wspólnie wywieraç nacisk na kraje UE.
Scholastyka Âniegowska z PCK wÊród najwa˝niejszych korzyÊci z rozszerzenia wymienia nowe mo˝liwoÊci lobbingu. „25 stowarzyszeƒ Czerwonego Krzy˝a mo˝e skuteczniej
lobbowaç, ma mocniejszà pozycj´ wobec
Unii“ – mówi. „Europejska Konstytucja, polityka migracyjna, bezpieczeƒstwo i prawa
cz∏owieka – to niektóre z kwestii, w których
mo˝emy i powinniÊmy zabieraç g∏os“ – dodaje Kumpula.
Rozszerzenie Unii to „niezwyk∏a szansa
zwrócenia uwagi na humanitarne problemy,
istotne dla ca∏ej Europy, jak AIDS, handel
˝ywym towarem i migracja“ – mówi Maja
Svederup z Duƒskiego Czerwonego Krzy˝a.
Cabout dodaje: „W czasach wcià˝ na nowo
tworzàcych si´ podzia∏ów, rozszerzenie jest
sygna∏em, ˝e nie zapomnieliÊmy, czym jest
mi´dzyludzka solidarnoÊç. W∏aÊnie solidarnoÊç jednoczy europejskie stowarzyszenia
czerwonokrzyskie w tym historycznym momencie“.
„Nawet jeÊli rozszerzenie ma oznaczaç czas
niepewnoÊci, jakiej Unia jeszcze nie zazna∏a,
nie mo˝na powiedzieç, ˝e by∏ to z∏y pomys∏“
– argumentuje The Economist. „Wr´cz przeciwnie, by∏o to najlepsze wykorzystanie mo˝liwoÊci Unii lat 90.“ 

Jean Milligan jest redaktorem magazynu „Red
Cross/Red Crescent“.

Perspektywa

Jurry Ekkelboom

Holenderski Czerwony Krzy˝ w tyglu narodów
Podczas akcesyjnego
wyÊcigu, niewiele krajów
zaanga˝owa∏o si´ tak
mocno w migracyjnà
debat´, jak znana
z tolerancji Holandia.
Jak Czerwony Krzy˝ radzi
sobie z tà kwestià?

Skrócona wersja artyku∏u opublikowanego po holendersku w magazynie
Zebra – gazecie holenderskiego Krajowego Biura do Walki z Dyskryminacjà Rasowà.
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odczas dwóch ostatnich walnych
zjazdów, Holenderski Czerwony Krzy˝
ujrza∏ w nowym Êwietle swojà rol´
w nowej, wielokulturowej Holandii.
Przez ostatnie 10 lat drastycznie zmieni∏ si´
sk∏ad spo∏eczeƒstwa. 45% ludnoÊci Amsterdamu, Rotterdamu i Hagi to allochtonen – potomkowie osób urodzonych poza Holandià.
˚yjà tu ludzie pochodzàcy z ponad 170 ró˝nych paƒstw. Mamy prawdziwie wielokulturowe spo∏eczeƒstwo.
Po zamachach z 11 wrzeÊnia 2001 r. wzrós∏
strach przed islamskim fundamentalizmem,
s∏ynna holenderska tolerancja prze˝ywa trudny moment. Pojawi∏a si´ obawa przed imigrantami, dotàd t∏umiona przez politycznà
poprawnoÊç. Wyrazicielem tych l´ków sta∏ si´
prawicowy polityk Pim Fortuyn, zamordowany kilka dni po zwyci´skich wyborach
w 2002 roku.
W styczniu parlament zdecydowa∏ o ustaleniu limitów miejsc pracy dla pracowników
z nowych paƒstw Unii. Da∏o si´ zauwa˝yç,
˝e opinia publiczna sta∏à si´ „sztywniejsza“.
Zdaniem krajowego Instytutu Badania Opinii
Publicznej i Marketingu, w spo∏eczeƒstwie
zmala∏o wspó∏czucie dla najs∏abszych. Nie
jest wi´c zaskoczeniem, ˝e 10% spo∏eczeƒstwa
czuje si´ „spo∏ecznie wykluczona“ – Najbardziej nara˝eni na ostracyzm sà azylanci
i mniejszoÊci.
Wszystko to wywiera wp∏yw na dzia∏alnoÊç
Czerwonego Krzy˝a, który wspomaga najs∏abszych zgodnie z zasadami humanitaryzmu
i bezstronnoÊci. JeÊli trzeba dokonaç wyboru,
w pierwszym rz´dzie pomoc otrzymajà najbardziej potrzebujàcy, bez oglàdania si´ na
ich narodowoÊç, ras´, religi´, pochodzenie,
orientacj´ seksualnà czy poglàdy.
Okaza∏o si´, ˝e Holenderski Czerwony Krzy˝
niewystarczajàco anga˝uje imigrantów w
dzia∏ania na ich rzecz. Faktem jest, ˝e orga-

nizacja sk∏ada si´ w przewa˝ajàcej cz´Êci
z ludzi bia∏ych i nie jest ca∏kowicie odporna
na nietolerancj´. Bywa, ˝e wolontariusze majà
problemy z akceptacjà kolegów pochodzàcych z innych kultur. („Muzu∏manki nie
mogà przeprowadziç sztucznego oddychania? Jak mogà udzieliç pierwszej pomocy?“)
Inna sprawa, to strach przed utratà znajomego poczucia „bycia mi´dzy swoimi“. Zdarza∏y si´ negatywne uogólnienia dotyczàce
imigrantów.
Tyle z∏ych wieÊci. Ale sà równie˝ dobre:
wiele czerwonokrzyskich placówek dzia∏a
na rzecz imigrantów, azylantów i uchodêców. Organizuje si´ weekendowe wyjazdy
do czerwonokrzyskiego hotelu Ijselvliedt
dla afrykaƒskich kobiet z dzieçmi. Wolontariusze urzàdzajà dzieciom z centrum azylowego wycieczki do amsterdamskiego zoo.
W Utrechcie prowadzony jest kurs internetowy dla najm∏odszych, samotnych azylantów.
W kilku miastach dzia∏ajà programy
„kole˝eƒskie“.
Dzieƒ Dialogu
Holenderski Czerwony Krzy˝ bierze te˝
udzia∏ w dzia∏aniach promujàcych tolerancj´.
Zesz∏ego lata uczestniczy∏ w organizacji festiwalu Spotkanie bez granic w Apeldoorn.
Podczas amsterdamskiej parady gejowskiej,
czerwonokrzyska ∏ódê promowa∏a bezpieczny seks i u˝ywanie prezerwatyw. Czerwony
Krzy˝ dzia∏a te˝ na rzecz chorych na AIDS /
HIV, próbujàc zdjàç z nich odium wykluczenia. Wolontariusze docierajà do m∏odzie˝y
na imprezach i festiwalach, informujà,
rozdajà prezerwatywy. W ramach wymiany
mi´dzynarodowej do Holandii przyje˝d˝ajà
wolontariusze – m.in. z Kazachstanu
i Dominikany.
Nie wszyscy uwa˝ajà, ˝e takie dzia∏ania sà
wskazane. Potrzeba tolerancji nie jest tak

oczywista. Czerwony Krzy˝ musi dotrzeç te˝
do tych, którzy dzwonili do centrali dzieƒ po
paradzie gejowskiej mówiàc, ˝e „Czerwony
Krzy˝ nie powinien anga˝owaç si´ w coÊ takiego“.
Przez kilka nast´pnych lat Holenderski
CK postara si´ lepiej zintegrowaç z ca∏ym
spo∏eczeƒstwem. Wezwania do tolerancji,
szacunku i integracji sà dobrze przyjmowane
podczas walnych zgromadzeƒ. I nie chodzi tu
wy∏àcznie o azylantów, uchodêców czy imigrantów, ale te˝ o inwalidów, ludzi starszych,
m∏odzie˝ i wszystkich, którzy z jakichÊ powodów ˝yjà w izolacji.
Jako kolejny krok w tym kierunku, zorganizowano Dzieƒ Dialogu – podczas którego zarzàdy lokalnych placówek Czerwonego Krzy˝a
spotka∏y si´ z przedstawicielami organizacji
dzia∏ajàcych na rzecz imigrantów i integracji
i przekaza∏y im swoje praktyczne
doÊwiadczenia w tym wzgl´dzie.
O tym, ˝e Czerwony Krzy˝ staje si´ organizacjà bardziej otwartà na ludzi pochodzàcych
z innych kr´gów kulturowych, Êwiadczà te˝
inne fakty. Kilka lokalnych placówek ma
w sk∏adzie zarzàdu imigrantów, coraz cz´Êciej oferuje si´ prac´ wykwalifikowanym
osobom majàcym „nietypowe“ pochodzenie.
Ostatnio, przyk∏ad da∏ Zarzàd G∏ówny.
Niech to b´dzie wzór dla innych Zarzàdów,
a tak˝e sygna∏ dla wolontariuszy, ˝e Czerwony Krzy˝ staje si´ bardziej otwarty. Ale ˝eby
osiàgnàç cel – czyli staç si´ organizacjà, która
naprawd´ odzwierciedla nasze zró˝nicowane
spo∏eczeƒstwa, potrzebne sà wysi∏ki, upór
i czas. 

Jurry Ekkelboom, do niedawna kierownik
dzia∏u pomocy azylantom i uchodêcom
Holenderskiego Czerwonego Krzy˝a, obecnie
pracuje dla Holenderskiej Rady ds.
Uchodêców.

