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Uchodêcy z krajów by∏ej Jugos∏awii komunikujà si´ ze sobà
dzi´ki nowoczesnej technologii

Romowie mogà wiele zyskaç na
rozszerzeniu UE. Co powinien
robiç Czerwony Krzy˝?

Czerwony Krzy˝ musi byç asertywny w rozmowach z partnerami – tak˝e rzàdowymi.
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Mi´dzynarodowa Federacja Stowarzyszeƒ Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca. Delegatura Regionalna na Europ´ Ârodkowà

Dzieci i transformacja

AlexWynter

W Europie Centralnej jest
coraz wi´cej biednych dzieci.
Potencjalnie m∏odzie˝ mo˝e
najwi´cej skorzystaç
na ekonomicznej
transformacji regionu,
ale jest te˝
najbardziej nara˝ona
na wynikajàce z niej
niebezpieczeƒstwa.

J

edno jest pewne: jedni zyskujà na transformacji, inni tracà. Stowarzyszenia CK
z krajów dawnego bloku wschodniego
obawiajà si´, ˝e wÊród tych ostatnich jest
coraz wi´cej dzieci.
Pentti Kotoaro, szef Regionalnej Delegatury
w Budapeszcie, dzia∏ajàcy przedtem w UNICEFie
twierdzi, ˝e rosnàce wskaêniki ekonomiczne
maskujà narastajàcy kryzys w wyniku którego
cierpià najm∏odsi.
„Statystycznie, sytuacja zdaje si´ wyglàdaç
lepiej ni˝ na poczàtku lat 90.“ – mówi. „Ale
transformacja zwi´kszy∏a przepaÊç dzielàcà
najbogatszych i najbiedniejszych. Jest wi´cej
osób, które znalaz∏y si´ na najdalszym marginesie, poza zasi´giem pomocy spo∏ecznej. Taka
jest rzeczywistoÊç, wi´c jest te˝ wi´cej biednych
dzieci“.
Dowodów nie trzeba daleko szukaç. Podczas
Êwiatowego dnia ˝ywnoÊci, 16 paêdziernika
(patrz: Dzieƒ g∏odu, str. 7), Polski Czerwony
Krzy˝ znów ostrzega∏, ˝e najbiedniejsi nie sà
w stanie wykarmiç swoich dzieci. Wed∏ug danych rzàdowych, 18,5% Polaków ˝yje poni˝ej
granicy ubóstwa, w sierpniu bezrobocie wynosi∏o 17,6%. Jak mówi Dr Jadwiga Hamulka
z Polskiego Zwiàzku ˚ywienia: „Nie mo˝na
mówiç o w∏aÊciwym od˝ywianiu nie wspominajàc o kwestiach ekonomicznych. Rosnàcy
odsetek ubogich oznacza, ˝e problem g∏odu
wÊród dzieci staje si´ szczególnie palàcy“.
Fakty dotyczàce od˝ywania, uÊwiadamiajàce
nam sytuacj´ dzieci, sà zatrwa˝ajàce – ocenia

si´, ˝e 21% spoÊród 1,4 miliona bu∏garskich
dzieci ˝yje w n´dzy. Litewski Czerwony Krzy˝
ujawni∏ 16 paêdziernika jeszcze smutniejsze
dane. Wynika z nich, ˝e w wyniku post´pujàcego ubo˝enia oko∏o 38% rodzin wychowujàcych co najmniej troje dzieci ˝yje poni˝ej granicy ubóstwa.
Odpowiedê Czerwonego Krzy˝a
Stowarzyszenia Czerwonego Krzy˝a tracàce
gwarantowane rzàdowe dotacje muszà w coraz
wi´kszym stopniu opieraç dzia∏ania pomocowe na funduszach pochodzàcych od sponsorów, choç ludzie uwa˝ajà, ˝e powodzi im si´
lepiej ni˝ kiedyÊ.
„Mamy do czynienia z kompletnie nowà sytuacjà rywalizacji o pieniàdze“ – mówi Jozef
Svejnoha, szef dzia∏u operacyjnego Czeskiego
Czerwonego Krzy˝a. „Na poczàtku ka˝dego roku przechodzimy przez piek∏o, zastanawiajàc
si´ ile pieni´dzy dostaniemy od rzàdu i wype∏niajàc nowe formularze dotyczàce tych samych
projektów. A w∏adze preferujà projekty przynoszàce b∏yskawiczne efekty, którymi mo˝na
si´ wykazaç“.
Tymczasem w ca∏ym regionie pieniàdze
przeznaczone na opiek´ spo∏ecznà, z których
finansowana jest dzia∏alnoÊç na rzecz dzieci
poch∏aniajà bie˝àce potrzeby wynikajàce z koniecznoÊci wype∏nienia pró˝ni powsta∏ej po
likwidacji starego systemu opieki. W niektórych krajach – np. na S∏owacji – ten problem
pojawi∏ si´ dopiero kilka lat temu.

RównoczeÊnie jasne sta∏o si´, ˝e ludzie, którzy
dostajà zasi∏ek niemal na zawo∏anie, szybko
tracà motywacj´. Nie ma sensu uzale˝niaç od
pomocy humanitarnej ludzi, którym wystarczy∏oby znaleêç prac´ lub zmotywowaç do
ukoƒczenia szko∏y.
Niektórzy uwa˝ajà, ˝e nie trzeba przesadzaç
z podkreÊlaniem negatywnych aspektów transformacji. Marcel Stefanik, m∏ody prezes S∏owackiego Czerwonego Krzy˝a, twierdzi, ˝e jest
ona czasem wymówkà uzasadniajàcà niepowodzenia w rozwiàzywaniu problemów, które istnia∏y tak˝e w czasach socjalizmu. „Naprawd´
zmieni∏o si´ to, ˝e teraz wszystko widaç“ – mówi. „Np. narkotyki. W dawnych czasach nikt
o tym nie mówi∏“.
Narkomania to bardzo istotny problem dla
m∏odzie˝y w Europie Centralnej. Problem mo˝e nie jest nowy, ale w ostatnich latach po narkotyki si´gajà coraz m∏odsze dzieci. Pochodzàcy z 2001 roku raport Regionalnej Delegatury
Federacji mówi o narkomanii jako o „epidemii
rozprzestrzeniajàcej si´ b∏yskawicznie wÊród
m∏odzie˝y Europy Centralnej“.
„Narkotyki sà wsz´dzie, ka˝dy mo˝e je zdobyç“ – tà wypowiedê dr Nenada Javornika, prezesa Chorwackiego Czerwonego Krzy˝a przytoczyliÊmy w poprzednim Bridge'u. „Efekty sà
katastrofalne“. W krajach Ba∏tyckich do˝ylne
stosowanie narkotyków jest g∏ównà przyczynà
lawinowego wzrostu zachorowaƒ na AIDS.
Chorwacki Czerwony Krzy˝ zaanga˝owa∏ si´

Ciàg dalszy na str. 8

Wprost

Dr Ivan Ivanoff

Rumuƒska wiosna
Ci, którzy si´
przystosujà, zostanà.
Reszta b´dzie
musia∏a odejÊç.
Twardy kurs
Rumuƒskiego
Czerwonego Krzy˝a
wymuszony op∏akanà
sytuacjà paƒstwa.

D

o Europy zawita∏a zima, ale dla mnie,
rok 2003 zawsze b´dzie rokiem wiosny. W tym roku, Rumuƒski Czerwony
Krzy˝ po latach beznadziei wkroczy∏
w nowy etap – etap rozwoju. PosialiÊmy ziarno,
które trzeba teraz piel´gnowaç, tak by nasze
Stowarzyszenie sprosta∏o wyzwaniom wynikajàcym z tego, ˝e ˝yjemy w jednym z najbiedniejszych krajów Europy.
Transformacja ustrojowa po upadku komunistycznego re˝imu Ceaucescu w 1989 roku
by∏a d∏uga i cz´sto bolesna. G∏´bokie zmiany
spo∏eczne, ekonomiczne i polityczne dotkn´∏y
tak˝e Czerwony Krzy˝, który w demokratycznym paƒstwie zyska∏ nowà to˝samoÊç.
Zmiany by∏y b∏yskawiczne. Zacz´∏o si´ od przyj´cia demokratycznych ustaw jesienià 1990 roku, dzi´ki czemu znów mogliÊmy oprzeç si´ na
siedmiu Podstawowych Zasadach Ruchu Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego Pó∏ksi´˝yca.
Twórcza energia, uwolniona po upadku komunizmu, zasili∏a te˝ Rumuƒski Czerwony
Krzy˝. Lokalne oddzia∏y przystosowa∏y si´ do
wymagaƒ nowej rzeczywistoÊci. Przyj´to statut
Czerwonego Krzy˝a. Odnowa Stowarzyszenia
powoli stawa∏a si´ faktem.
Niestety, krok po kroku, poczucie samowystarczalnoÊci doprowadzi∏o do stagnacji a nawet
regresu. Brakowa∏o klarownoÊci i odpowiedzialnoÊci koniecznych w tego typu pracy. Rozwój
zosta∏ spowolniony, nie inwestowano w kadr´
i wolontariuszy, a Stowarzyszenie pogrà˝y∏o
si´ w izolacji – tak na poziomie krajowym, jeÊli

chodzi o spo∏eczeƒstwo i w∏adz´, jak i mi´dzynarodowym, separujàc si´ od innych Stowarzyszeƒ Narodowych i pozosta∏ych komponentów
Ruchu.
Sytuacja sta∏a si´ krytyczna. Jesienià 2002 roku dosz∏o do wybuchu. Podczas Zgromadzenia
Ogólnego Rumuƒskiego Czerwonego Krzy˝a
ujawni∏a si´ koniecznoÊç dokonania zmian.
Rozpoczà∏ si´ proces dostosowywania przepisów naszego Stowarzyszenia do wymagaƒ Ruchu – raz na zawsze rozdzielono struktury rzàdzenia i zarzàdzania. Na prezydenta Stowarzyszenia wybrano jego ÊwiàtobliwoÊç Nifona, arcybiskupa Targoviste, którego nazwisko i presti˝ gwarantujà s∏usznoÊç kierunku, w jakim
zmierza Rumuƒski Czerwony Krzy˝.
Proces modernizacji zakoƒczy∏ si´ wiosnà,
kiedy przyj´to nowe, ca∏oÊciowe statuty i przepisy wewn´trzne umo˝liwiajàce ich wprowadzenie w ˝ycie. Zmieni∏ si´ status prawny lokalnych oddzia∏ów Stowarzyszenia, które uzyska∏y wi´kszà samodzielnoÊç. Prezydent podsumowa∏ to dosadnie: „WpuÊciliÊmy Êwie˝e powietrze. Ci, którzy si´ przystosujà, zostanà. Ci,
którzy nie b´dà potrafili si´ zmieniç, b´dà musieli odejÊç“.
To dopiero poczàtek drogi, Rumuƒski Czerwony Krzy˝ wcià˝ boryka si´ z ogromnymi
problemami. Nasza w∏asnoÊç, skonfiskowana
przez komunistyczne w∏adze, nie zosta∏a dotàd zwrócona Stowarzyszeniu. Brakuje nam
êróde∏ finansowania, nie mamy jak zarabiaç
pieni´dzy. By to zmieniç, musimy wprowadziç

nowe regulacje prawne. Potrzebne jest nam
równie˝ poparcie w∏adz, które powinny uznaç
Stowarzyszenie za sojusznika na polu dzia∏aƒ
humanitarnych. Naszymi priorytetami sà:
przygotowanie na wypadek katastrof i ratownictwo, edukacja zdrowotna, pierwsza pomoc.
Pomaga nam Federacja, która przez najbli˝sze dwa lata wspieraç b´dzie nasze programy.
Bioràc pod uwag´ powa˝ne problemy spo∏eczno-ekonomiczne trapiàce nasze spo∏eczeƒstwo,
dzia∏ania na rzecz ludnoÊci sà bardziej potrzebne ni˝ kiedykolwiek.
Rumunia wcià˝ odczuwa konsekwencje przejÊcia do gospodarki wolnorynkowej, w wyniku
którego pojawi∏y si´ kolejne rzesze potrzebujàcych. Inflacja roÊnie, maleje standard ˝ycia.
W 2002 roku, 45% spo∏eczeƒstwa ˝y∏o poni˝ej
granicy ubóstwa.
Coraz wi´cej jest bezdomnych, sierot, narkomanów, alkoholików i ludzi ze zrujnowanym
zdrowiem. Mamy najwi´cej przypadków gruêlicy w ca∏ym regionie, niepokoi nas tak˝e wzrost
zachorowaƒ na AIDS. LudnoÊci zagra˝ajà powodzie, susze i trz´sienia ziemi.
Bieda i pogarszajàce si´ warunki ˝ycia, powtarzajàce si´ katastrofy naturalne i pogarszajàcy si´ stan zdrowia spo∏eczeƒstwa – Czerwony
Krzy˝ musi sprostaç niespotykanym dotàd
wyzwaniom. Rumuƒska wiosna pomo˝e nam
zmierzyç si´ z nimi. 

Dr Ivan Ivanoff jest Sekretarzem Generalnym
Rumuƒskiego Czerwonego Krzy˝a.
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HIV
atakuje

Najpierw
Mi´dzynarodow Promowanie
Pierwsza Pomoc a Konferencja uczestnictwa

C

„P

zerwony Krzy˝ wzmóg∏ dzia∏ania w zakresie prewencji
AIDS w krajach dawnego Bloku Wschodniego, gdzie liczba zaka˝eƒ wzrasta w alarmujàcym
tempie.
Apel o podwojenie wysi∏ków jest
efektem wrzeÊniowego, VII spotkania Regionalnej Sieci ds. HIV/AIDS
i gruêlicy (ERNA). Wystosowa∏y go
dwie organizacje: Mi´dzynarodowy Zwiàzek Redukcji Zagro˝eƒ
(wspierany przez Open Society)
oraz Âwiatowe Zwiàzek Ludzi ˝yjàcych z HIV/AIDS (GNP+).
Spotkanie w którym udzia∏ wzi´∏y tak˝e 24 Stowarzyszenia Czerwonego Krzy˝a z Europy i Azji Centralnej odby∏o si´ w Rydze i dotyczy∏o redukcji szkód wià˝àcych
si´ z HIV/AIDS i gruêlicà.
„Musimy zach´caç Narodowe
Stowarzyszenia do wspó∏pracy
z PLWHA, ONZ i innymi organizacjami“ – mówi dr Anders Milton, prezes Szwedzkiego Czerwonego Krzy˝a, którego na spotkaniu wybrano nowym szefem
ERNA, w miejsce dr Massimo
Barry, w∏oskiego weterana walki
z AIDS.
„Musimy przekonaç w∏adze, by
finansowa∏y najbardziej palàce
potrzeby“ – powiedzia∏ dr Anders
Milton.
Na spotkaniu do ERNA przystàpi∏y dwie nowe organizacje: Turkmeƒskie Stowarzyszenie Czerwonego Pó∏ksi´˝yca i Macedoƒski
Czerwony Krzy˝. Organizacja liczy
teraz 32 cz∏onków. 

ierwsza pomoc pomoc to
uÊmiech, uÊcisk d∏oni, ludzkie podejÊcie“. Dr Eric Bernes
prowadzi w Federacji programy
pierwszej pomocy. Dzia∏anie to polega „nie tylko na bezpoÊrednim jej
udzielaniu. Liczy si´ równie˝ prewencja“.
Dr Bernes przemawia∏ podczas
Pierwszego Âwiatowego Dnia Pierwszej Pomocy (13 wrzeÊnia), gdzie ogromnà rol´ odegra∏y Stowarzyszenia
z Europy Ârodkowej.
Dla wielu z nich ten dzieƒ zbieg∏
si´ z rozpocz´ciem Europejskiej
Kampanii na rzecz bezpieczeƒstwa
na drodze pod has∏em: „Masz tylko
jedno ˝ycie, wi´c uwa˝aj na siebie“.
PodkreÊlano kwestie takie jak bezpieczeƒstwo w domu i na drodze
do szko∏y. Np. Chorwacki CK obchodzi∏ Âwiatowy Dzieƒ Pierwszej Pomocy w ponad 60 miejscowoÊciach;
na W´grzech wolontariusze utworzyli „˝ywy ∏aƒcuch pomocy“; pracownicy rumuƒskiego CK symbolicznie podali r´ce lekarzom pogotowia,
stra˝akom i przechodniom by przypomnieç, ˝e wszyscy powinni byç
przygotowani do udzielenia pomocy. Na S∏owacji, poprzez media lub
bezpoÊrednio o akcji dowiedzia∏o si´
ok. miliona osób. Pierwsza pomoc
to tradycja Czerwonego Krzy˝a i jego przysz∏oÊç. To tak˝e pomoc psychologiczna, szczepienia, szkolenie
bezpieczeƒstwa na turystycznym
szlaku i pierwsza pomoc na zawodach sportowych.

Wi´cej na ten temat dowiesz si´ na
stronie www.ifrccee.org 

W

dniach 2–6 grudnia br. odby∏a si´ w Genewie 28 Mi´dzynarodowa Konferencja
Czerwonego Krzy˝a i Czerwonego
Pó∏ksi´˝yca pod has∏em „Ochrona
godnoÊci ludzkiej“. Na sesjach plenarnych i w komisjach dyskutowano rozmaite kwestie, ale g∏ówne tematy by∏y dwa: jak chroniç
ludzi podczas konfliktów (w tym
kwestia zaginionych) i jak ograniczyç liczb´ ofiar katastrof i epidemii wÊród najbardziej nara˝onych na niebezpieczeƒstwo.
„Poprzedni temat jest wcià˝ ˝ywy w Europie Centralnej, szczególnie na Ba∏kanach“ – mówi
Pentti Kotoaro, szef Delegatury
Regionalnej w Budapeszcie (patrz
str. 3). „Setki tysi´cy ludzi w wyniku wojen poprzedniej dekady
straci∏o kontakt z bliskimi, a Czerwony Krzy˝ wcià˝ szuka sposobów
jak im pomóc“.
„Mi´dzynarodowa Konferencja –
mówi Kotoaro – to forum na którym Stowarzyszenia podnoszà
nowe kwestie i bezpoÊrednio rozmawiajà z rzàdami“.
Tu˝ przed Konferencjà, na której wybrano cz∏onków sta∏ych komisji na lata 2003-2007, odby∏a
si´ Rada Delegatów Czerwonego
Krzy˝a.

Dok∏adne informacje na temat
Konferencji, ∏àcznie z wystàpieniami przedstawicieli poszczególnych Stowarzyszeƒ znajdujà si´
na stronie www.icrc.org 

C

zerwonokrzyski Program
Uczestniczàcego Rozwoju
Spo∏ecznoÊci (URS), rozpocz´ty w 2000 roku na W´grzech,
dzia∏a ju˝ w 60 miejscowoÊciach
na terenie 7 krajów. Stowarzyszenia Narodowe z Albanii, Bu∏garii,
Polski, Serbii i Czarnogóry oraz
Armenii i Azerbejd˝anu sà zadowolone z osiàgni´tych efektów.
Delegatura Federacji w Budapeszcie wyda∏a ulotk´ promujàcà
URS, zatytu∏owanà: „czy chcesz
coÊ zmieniç?“ w szeÊciu j´zykach:
angielskim, w´gierskim, macedoƒskim, serbskim, bu∏garskim
i rumuƒskim.
W URS chodzi o to, ˝e ludzie
muszà zaanga˝owaç si´ w dzia∏anie, które mo˝e wp∏ynàç na ich
˝ycie. WÊród projektów znalaz∏y
si´ zarówno oÊrodek edukacyjny
dla Romów w Bu∏garii, szkolenia
zawodowe dla niepe∏nosprawnych na W´grzech, jak i budowa
wodociàgu w Kosowie.
„Uczestnictwo spo∏ecznoÊci
jako nowe podejÊcie w czerwonokrzyskiej pracy, otwiera nowe
mo˝liwoÊci“ – mówi Beata Kisszolosi Szantho, koordynatorka jednego z programów. „Programy
Uczestniczàcego Rozwoju Spo∏ecznoÊci promujà inicjatyw´ i pomagajà zmniejszyç dystans mi´dzy
Czerwonym Krzy˝em a ludêmi
potrzebujàcymi pomocy. Dajà
poczucie osiàgni´cia konkretnego celu, budujà obraz Czerwonego Krzy˝a i sà atrakcyjne dla
wolontariuszy“. 

Powrót dzi´ki
cyberprzestrzeni
T

Kristen Schweizer

Wiele osób, które uciek∏y
przed konfliktem w by∏ej
Jugos∏awii, wcià˝ nie ma
kontaktu ze swymi
rodzinami. Strach przed
nieznanym powstrzymuje
ich przed powrotem do
domu. Przy pomocy
zaawansowanej techniki,
Czerwony Krzy˝ pomaga
im prze∏amaç barier´
odleg∏oÊci i poznaç prawd´
na temat sytuacji w kraju.

Po lewej: 1995, masowy eksodus Serbów z Chorwacji

Fot. Abbas / Magnum photos
Po prawej: wrzesieƒ 2003, Tonka Balac z Chorwacji
pokazuje zdj´cie wnuczki, z którà utraci∏a kontakt
w wyniku konfliktu w Jugos∏awii na poczàtku lat 90.

Fot. Damin Majakovac

onka Balac po raz pierwszy ujrza∏a swojà
wnuczk´ na ekranie komputera, dzi´ki bezpoÊredniej transmisji obrazu na odleg∏oÊç
kilkuset kilometrów. Babcia znajdowa∏a si´
w Chorwacji, a wnuczka w Serbii. Dzieli∏a je nie
tylko odleg∏oÊç, ale i pok∏osie konfliktu, który
w latach 90. spustoszy∏ kraje by∏ej Jugos∏awii.
Obrazy, które zobaczy∏a kobieta, w biurze Chorwackiego Czerwonego Krzy˝a w Donji Lapacu, liczàcej 3.000 mieszkaƒców wiosce wciÊni´tej mi´dzy Góry Pljesivica a granic´ BoÊni-Hercegowiny
by∏y transmitowane za pomocà Internetu z biura
Serbskiego Czerwonego Krzy˝a.
„By∏am taka szcz´Êliwa, ˝e zacz´∏am p∏akaç“ –
mówi Tonka, która po raz pierwszy zobaczy∏a komputer. „MyÊla∏am, ˝e sobie ze mnie ˝artujà, nie
wierzy∏am, ˝e naprawd´ zobacz´ mojà wnuczk´“.
Dzi´ki transmisji, po raz pierwszy od pi´ciu lat
zobaczy∏a równie˝ swojà córk´. Tonka wraz z trójkà dzieci opuÊci∏a Donji Lapac w sierpniu 1995
roku, podczas prowadzonej przez chorwackà armi´ Operacji „Burza“, której celem by∏o odzyskanie kontroli nad zachodnià cz´Êcià kraju, rzàdzonà przez samozwaƒczy rzàd serbski. „Burza“ trwa∏a tylko kilka dni, ale jej efektem sta∏ si´ masowy
exodus Serbów, uciekajàcych przed nadciàgajàcà
armià na wschód, do BoÊni i Federacyjnej Republiki Jugos∏awii, gdzie liczba uchodêców si´gn´∏a
340.000. Serbowie chronili si´ tam ju˝ wczeÊniej,
ale wi´kszoÊç z nich uciek∏a w∏aÊnie przed „Burzà“.
W 1998 roku Tonka wróci∏a do Donji Lapaca,
ale jej dzieci zosta∏y w Serbii. U siebie nie mieliby
szans na znalezienie pracy. Tonka nie mia∏a pieni´dzy na podró˝ i mog∏a ich zobaczyç dopiero
dzi´ki uruchomieniu przez Serbski i chorwacki
Czerwony Krzy˝ audiowizualnego Programu
„Informacja bez granic“.
Jego celem jest umo˝liwienie serbskim uchodêcom kontaktu z rodzinami, sàsiadami i najbli˝szymi za poÊrednictwem komputerów i kamer
internetowych. Pi´ç oddzia∏ów Czerwonego Krzy˝a w Serbii i pi´ç biur w zamieszka∏ych przez Serbów rejonach Chorwacji wyposa˝ono w sprz´t
pozwalajàcy ludziom na bezpoÊredni kontakt
i zapoznanie si´ z sytuacjà.
„Rola Czerwonego Krzy˝a jest tu bardzo istotna“
– mówi Sandra Pupacic, koordynator Dzia∏u Ruchów LudnoÊci Chorwackiego Czerwonego Krzy˝a.
„To odludne, niedost´pne tereny“.

Wielu z nich woli zachowaç status uchodêcy
w Serbii – w razie czego majà dokàd wróciç“.
Tysiàce innych osiedli∏y si´ w Serbii i Czarnogórze, decydujàc si´ na pozostanie w kraju, który
udzieli∏ im schronienia i gdzie mogà liczyç na
obywatelstwo. Ale, jak mówi Sanja Pupacic: „Jest
wcià˝ bardzo wiele osób, które nie wiedzà co si´
dzieje, czego si´ spodziewaç po powrocie“. Program „Informacja bez granic“ umo˝liwia bezpoÊrednià wymian´ informacji. Dzi´ki niemu, mo˝na np. skontaktowaç si´ z sàsiadem i dowiedzieç
si´ czy jest do czego wracaç, czy jest bezpiecznie
i jak si´ do tego zabraç. W wi´kszoÊci przypadków zobaczyç, znaczy uwierzyç. Twarz rozmówcy
mówi nam co najmniej tyle samo, co jego s∏owa.
Przez pierwsze pi´ç miesi´cy dzia∏ania programu, ok. 80 osób w Chorwacji i Serbii mia∏o okazj´ skontaktowaç si´ ze swoimi bliskimi po drugiej stronie granicy. W kilku wioskach znalaz∏o
si´ tylu ch´tnych, ˝e trzeba by∏o ustaliç limity
czasowe po∏àczeƒ.
Branislav Milenkovic, koordynator programu ze
strony Serbskiego Czerwonego Krzy˝a wspomina
o trudnoÊciach technicznych – np. linie telefoniczne nadajà si´ do u˝ytku tylko przez pó∏ dnia.
Choç to Serbowie rzucili pomys∏, wi´kszoÊç problemów ze sprz´tem wyst´puje po ich stronie. „Po
upadku Federacji, Chorwacja rozwin´∏a si´ technologicznie. U nas nastàpi∏ regres“.
55-letnia Mira Eueak odkry∏a to, próbójàc skontaktowaç si´ z córkà, Brankà w biurze Czerwonego Krzy˝a w serbskim Somborze. Mia∏y si´ zobaczyç po raz pierwszy od pi´ciu lat – odkàd Mira
wróci∏a do Chorwacji – ale nastàpi∏a awaria ∏àcz
i zamiast tego porozmawia∏y tylko przez telefon.
Jej 35-letnia córka chcia∏aby wróciç, ale boi si´,
˝e nie znajdzie pracy. Po niemal dekadzie konfliktów, o prac´ jest bardzo trudno. W Chorwacji
bezrobocie jest najni˝sze – ok. 20%; w Serbii wynosi 30% a w BoÊni i Hercegowinie prawie 40%.
W Kninie, niedaleko Donji Lapaca, bez pracy jest
54% ludzi.
Mira wcià˝ ma nadziej´, a rozmowa i widok córki podnios∏y jà na duchu. Ale przysz∏oÊç zale˝y
od tego, czy do wioski wrócà m∏odzi – mówi. Tyle,
˝e nawet przed wojnà ta cz´Êç Chorwacji by∏a
bardzo s∏abo rozwini´ta, prac´ mo˝na by∏o znaleêç tylko w urz´dzie gminnym, policji i kilku
sklepach i barach. Milenkovic potwierdza, ˝e wielu Serbskich uchodêców wróci∏oby, gdyby by∏a
szansa na prac´. „Gdyby znalaz∏y si´ miejsca praZobaczyç znaczy uwierzyç
Nie wiadomo dok∏adnie ilu chorwackich Serbów cy dla 10.000 osób, jutro wróci∏oby 10.000 uchodêwróci∏o w rodzinne strony po zakoƒczeniu wojny, ców“ – mówi.
Kolejnà przeszkodà jest czas, który up∏ynà∏ od
choç rzàd chorwacki zarejestrowa∏ 100.000 takich
momentu wyjazdu m∏odych. „Niemal ca∏a geneprzypadków. „Wielu powracajàcych nie zg∏asza
racja m∏odzie˝y wychowa∏a si´ na obczyênie, wiesi´ do w∏adz“ – mówi Mario Pavlovic z zagrzebskiego biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodê- lu uchodêców wià˝e swojà przysz∏oÊç z nowym
ców (UNHCR). „Chcà mieç jakieÊ zabezpieczenie. Êrodowiskiem“ – mówi Pavlovic, zarówno w od-

niesieniu do Serbii i Czarnogóry, jak i np. Kanady czy Australii, gdzie osiedli∏o si´ wielu serbskich uchodêców.
Utracona w∏asnoÊç
Milan Burmudzija i Zora Majstorovic pracujà
w biurze Czerwonego Krzy˝a w Donji Lapacu,
skàd codziennie wyruszajà by pomagaç w terenie tym, którzy zdecydowali si´ wróciç. Te wizyty, wspó∏organizowane przez UNHCR majà w zamierzeniu pomóc w integracji uchodêców, odbudowie ich domów i uzyskaniu pomocy spo∏ecznej i humanitarnej. Milan i Zora poszukujà
równie˝ sàsiadów, krewnych i przyjació∏ powracajàcych uciekinierów – o ile do ich biura wp∏ynie taka proÊba. Program „Informacja bez granic“
nada∏ ich pracy nowy wymiar.
Najwa˝niejsze informacje dotyczà domów.
Powracajàcy cz´sto nie majà si´ gdzie podziaç,
bo ich domy zosta∏y zaj´te – najcz´Êciej przez
boÊniackich Chorwatów, którzy uciekli z kraju
lub zostali wysiedleni podczas wojny i uzyskali
od w∏adz pozwolenie na zaj´cie opuszczonych
serbskich domów. Wed∏ug danych UNHCR, BoÊniacy zaj´li w sumie oko∏o 20.000 nieruchomoÊci.
W tej chwili liczba ta spad∏a do 4.000, a od poczàtku 2003 roku powracajàcy Serbowie, których
domy zosta∏y zaj´te otrzymujà od rzàdu comiesi´czny zasi∏ek w wysokoÊci 7 Euro za metr kwadratowy mieszkania. Ale na eksmisj´ trzeba czekaç – wymagany jest wyrok sàdowy. Mario Pavlovic z UNHCR twierdzi, ˝e toczy si´ w tej chwili
600 tego typu spraw. „W tej chwili, Serbowie
pukajà do drzwi w∏asnych domów i nie mogà
nawet wejÊç do Êrodka“ – mówi.
Tonka Balac odetchn´∏a z ulgà widzàc, ˝e jej
dom wcià˝ stoi, mimo, ˝e mieszka∏a w nim boÊniacka rodzina. Czeka∏a rok ˝eby móc wejÊç do
Êrodka – teraz powoli przyzwyczaja si´ do ogromu zniszczeƒ. Okna sà tak zdewastowane, ˝e nie
mo˝e ich otwieraç. Nie ma pensji ani zasi∏ku,
˝eby przetrwaç gotuje obiady dla robotników
budowlanych.
Ale przynajmniej jest na swoim. Ma ogródek,
w którym hoduje warzywa oraz dwie Êwinie i kur´ darowane przez miejscowà organizacj´ koÊcielnà. Od maja, dzi´ki poÊrednictwu Czerwonego
Krzy˝a, co miesiàc mo˝e rozmawiaç z córkà i oglàdaç, jak roÊnie jej wnuczka – Ina.
Wcià˝ ma nadziej´, ˝e pewnego dnia jej dzieci
wrócà do domu. W Serbii nie majà pracy, a ona
co miesiàc powtarza im, ˝e nie wyjedzie ju˝
z Donji Lapaca. „Tu jest mój dom“ – mówi. „Wróci∏am w 1998, zobaczy∏am, ˝e wcià˝ stoi i postanowi∏am, ˝e wi´cej go nie opuszcz´“. 

Kristen Schweizer jest niezale˝nà dziennikarkà.
Mieszka w Budapeszcie.
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Romowie: europejscy niedotykalni
Przystàpienie do Unii
Europejskiej mo˝e pomóc
Romom w Europie
Centralnej wyrwaç si´ z
zakl´tego kr´gu biedy i
izolacji, dopiero, gdy stanie
si´ faktem. Co mo˝e zrobiç
Czerwony Krzy˝?
SprawdzaliÊmy to w pi´ciu
krajach: Bu∏garii,
Czechach, na W´grzech,
S∏owacji i w Rumunii.

B

ieda panujàca wÊród Romów z Europy
Centralnej przywodzi na myÊl najbiedniejsze kraje Afryki. Romowie i nie-Romowie, „cyganie“ i „biali“ ˝yjà w zakl´tym kr´gu wykluczenia i wzajemnej niech´ci,
a jedynà formà kontaktu sà wzajemne oskar˝enia. W tej cz´Êci Europy wielu ludzi nie czuje
potrzeby ukrywania otwartej wrogoÊci wobec
Romów.
W∏adze, podejmujàce wysi∏ki dostosowania si´
do standardów Unii Europejskiej, cz´sto sà bezradne w obliczu lokalnych uprzedzeƒ. Mogà jedynie próbowaç rozwiàzaƒ si∏owych, co z kolei
grozi naruszeniem konstytucyjnych praw obywateli (przyk∏adem historia z czeskiego Usti
nad Labem, gdzie zbudowano mur, majàcy oddzieliç Romów od zamo˝nych obywateli miasta
– patrz artyku∏ Pod murem).
Wszystko to nale˝y wziàç pod uwag´ rozpatrujàc sytuacj´ w pi´ciu krajach, gdzie ˝yje wi´kszoÊç Romów z Europy Centralnej.
Sà i dobre wieÊci:
• Proces rozszerzenia Unii trwa i powinien
doprowadziç do poprawy ekonomicznej sytuacji Romów. Kwestie polityczne i prawne zosta∏y
uregulowane podczas przygotowaƒ do przystàpienia do UE.
• W zwiàzku z przystàpieniem do UE i ogólnie
procesem transformacji, kwestia romska zosta∏a
nag∏oÊniona na arenie mi´dzynarodowej jak
nigdy dotàd.
• Na poziomie lokalnym, do poprawy losu Romów w ogromnym stopniu przyczynia si´ Czerwony Krzy˝.

kulturalny, gdzie organizuje si´ kursy zawodowe dla doros∏ych, kursy wieczorowe, lekcje uzype∏niajàce dla dzieci, zaj´cia sportowo-rekreacyjne itp. Jest tam tak˝e dzieci´ca biblioteka, pralnia i darmowa kawiarenka internetowa. Laszlo
Teleki, pierwszy w´gierski minister ds. Romów
powiedzia∏ nam, ˝e jeszcze w tym roku na W´grzech zostanie wprowadzone prawo zabraniajàce dyskryminacji Romów. „Ten rzàd bardziej ni˝
wszystkie poprzednie skupia si´ na kwestii integracji Romów“ – powiedzia∏. „Komunikacja mi´dzy rzàdem a Romami znaczàco si´ poprawi∏a“.
OczywiÊcie W´gry sà jednym z krajów najlepiej przygotowanych do przystàpienia do UE.
Rozszerzenie Unii sprawia, ˝e kwestià romskà
zacz´li interesowaç si´ finansiÊci. „Zakl´ty kràg
biedy w którym zamkni´ci sà Romowie jest jednà z podstawowych kwestii które muszà rozwiàzaç kraje Europy Centralnej i Wschodniej przygotowujàce si´ do wstàpienia do UE“ – powiedzia∏ w czerwcu James Wolfensohn, prezes Banku Âwiatowego.
Wypowiedê Wolfensohna zbieg∏a si´ z publikacjà raportu przygotowanego przez bank na
temat Romów i prze∏omowà konferencjà w Budapeszcie na której spotkali si´ przywódcy Romów i premierzy krajów kandydujàcych do Unii.
Raport stwierdza, ˝e kluczowym czynnikiem
uniemo˝liwiajàcym Romom wyrwanie si´ z
kr´gu biedy jest bezrobocie, si´gajàce w niektórych rejonach jednego z krajów kandydackich –
S∏owacji – nawet 100%.
Obserwatorzy zauwa˝ajà, ˝e interwencja Banku Âwiatowego na rzecz Romów jest próbà „techni´cia ˝ycia“ w wysi∏ki krajów przyst´pujàcych
Lokalne uprzedzenia
w przysz∏ym roku do UE, zmierzajàce do popraProwadzone przez Bu∏garski Czerwony Krzy˝
wy ˝ycia mniejszoÊci. Najwa˝niejszym efektem
programy Uczestniczàcego Rozwoju Spo∏eczkonferencji w Budapeszcie zdaje si´ byç og∏oszenoÊci (URS) otwierajà nowe mo˝liwoÊci przed
nie „Dekady aktywizacji Romów“, majàcej
pogrà˝onymi w n´dzy spo∏ecznoÊciami Romów. zaczàç si´ w 2005 roku, w ramach której
Takimi jak ta, zamieszkujàca dzielnic´ Nadiezda paƒstwa majà opracowaç odpowiednie przepisy
w Sliven. To przemys∏owe miasto u podnó˝a gór, dzi´ki którym przerwany zostanie zakl´ty kràg
liczàce 100 tys. mieszkaƒców. Na jego wàskich
biedy i wykluczenia. A wi´c uwaga: Bruksela
ulicach ˝yje 15.000 Romów. Wi´kszoÊç nie ma
b´dzie uwa˝nie obserwowaç.
pracy, mieszkajà w domach bez kanalizacji. Bez
Tony Lockett, wysoki urz´dnik Komisji Euroubezpieczenia sà w∏aÊciwie pozbawieni opieki
pejskiej, zajmujàcy si´ kwestià dyskryminacji
medycznej. Dzi´ki pomocy Czerwonego Krzy˝a twierdzi, ˝e „Kwestia romska nie zniknie tylko
uda∏o si´ poprawiç warunki sanitarne w dzieldlatego, ˝e paƒstwa w których mieszkajà Romonicy s∏ynàcej z wysokiej ÊmiertelnoÊci wÊród
wie, wstàpià do UE“. Romowie z nowych paƒstw
dzieci. Stworzono plan oczyszczania, pojawi∏y
cz∏onkowskich Unii utracà dost´p do przed-aksi´ pojemniki na Êmieci, które przedtem zaÊcie- cesyjnego funduszu Phare, „ale wówczas b´dziela∏y ulice.
my staraç si´ poprawiç ich sytuacj´ korzystajàc
Na W´grzech, Czerwony Krzy˝ pracuje nad
z wewn´trznych Êrodków unijnych – Europejsintegracjà. W mieÊcie Orkeny, gdzie ponad 1/3
kiego Funduszu Socjalnego, Funduszu Rozwoju
z 5.000 mieszkaƒców to Romowie, w ramach
Regionalnego oraz samego Programu Anty-dysprogramu URS stworzono oÊrodek spo∏ecznokryminacyjnego“ – podkreÊla Lockett.

Zarejestrowani Romania
Kiedy w zapad∏ym rumuƒskim miasteczku
Marasesti lokalny oddzia∏ Czerwonego Krzy˝a zwróci∏ si´ do miejscowej s∏u˝by zdrowia
o zarejestrowanie romskich pacjentów, spotka∏ si´ z odmowà. „Cyganki pozwalajà swoim
dzieciom sikaç gdzie popadnie“, a poza tym,
„oni wszyscy Êmierdzà“.
Dyrektorka czerwonokrzyskiej placówki,
Rodica Davidean przeprowadzi∏a dyskretny
wywiad. Okaza∏o si´, ˝e personel szpitala zamyka∏ toalety na klucz, ˝eby dzieci nie mog∏y z nich korzystaç. Sprawa trafi∏a do gazet.
W koƒcu, Czerwony Krzy˝ poprosi∏ rodziców by upewnili si´, ˝e dzieci b´dà uwa˝aç,
a piel´gniarki i sprzàtaczki o minimum tolerancji.
Dzi´ki tej interwencji, lokalnej prasie i sympatycznemu lekarzowi, w miejscowej przychodni przyjmujà dziÊ tiganów (cyganów).
I wszyscy sà zadowoleni.
Program pomocy by∏ pierwszym, który skierowano bezpoÊrednio do Romów, miejscowemu oddzia∏owi Czerwonego Krzy˝a uda∏o
si´ uzyskaç wparcie finansowe z Unii Europejskiej.
W Europie Centralnej Romowie zazwyczaj
„nie istniejà“ oficjalnie. Rejestracja to dla
pomoc w zrobieniu „pierwszego kroku na
drodze do zmiany“ – mówi Davidean.
Rodzina Duracsów z Marasesti gnieêdzi si´
w dwupokojowym domku. Razem 10 osób:
ma∏˝eƒstwo z trójkà dzieci, siostry m´˝a
z dzieçmi i babcia. Duracsowie sà przeraêliwie biedni, ˝yjà z dorywczej pracy na far-
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Ale nie wszyscy sà przekonani, ˝e proces przystàpienia do UE przyniós∏ Romom jakieÊ wymierne korzyÊci. WàtpliwoÊci wyra˝ajà romskie
organizacje pozarzàdowe. „Przystàpienie do UE
to gra, a paƒstwa kandydackie nauczy∏y si´ jej
regu∏“ – powiedzia∏ nam w Bukareszcie Costel
Bercus, dyrektor Romani CRISS. „Np. od 2001
roku naciskamy na rzàd, ˝eby opracowa∏ jakiÊ
plan wprowadzenia dowodów osobistych dla
Romów. I nic. ˚adnego post´pu w tej sprawie“.
Romani CRISS – szanowana i powa˝na organizacja nie kryje sympatii do dzia∏aƒ rzàdu, który
musi uporaç si´ z katastrofalnym dziedzictwem
ery Ceaucescu by sprostaç politycznym i ekonomicznym kryteriom unijnym. „Rzàd si´ stara“ –
mówi Bercus. „Ale najwi´ksze problemy mamy
z w∏adzami lokalnymi – a wi´kszoÊç Romów
mieszka na prowincji“.
Europe’s Africa
Ostatnio, na zamówienie Programu Rozwoju
ONZ (UNDP) powsta∏ kolejny raport dotyczàcy
mniejszoÊci romskiej w Europie Centralnej.
Badaniem obj´to pi´ç krajów: Bu∏gari´, Czechy,
W´gry, Rumuni´ i S∏owacj´. Wnioski sà przygn´biajàce.
„Niemal po∏owa badanych Romów nie ma
pracy“ – podaje raport. „SzeÊç na dziesi´ç gospodarstw domowych posiada bie˝àcà wod´,
mniej ni˝ po∏owa wyposa˝ona jest w toalety.
Tylko 30% badanych ukoƒczy∏o szko∏´ podstawowà, 6% – Êrednià, a 1% rozpocz´∏o studia“.
Jozef Cervenak, prezes s∏owackiego RomaGemer, organizacji, której nazwa pochodzi od
regionu, w którym dzia∏a, stwierdzi∏, ˝e romskie getta mo˝na okreÊliç w kategoriach humanitarnych jako „Afryk´ w Europie“.
Cervenak twierdzi, ˝e wi´kszoÊç romskiej populacji jest uzale˝niona od pomocy humanitarnej. G∏ód, bezrobocie, choroby, analfabetyzm
i „upadek tradycyjnych wartoÊci“ – to wszystko
Romowie „zyskali“ na transformacji ustrojowej.
„To bolesny proces“ – mówi. „Ale jesteÊmy optymistami i wierzymy w lepszà przysz∏oÊç“.
Kolejne wa˝ne humanitarne aspekty kwestii
romskiej wià˝à si´ z migracjà i prawem do azylu. Paradoksalnie, liczba gazetowych kolumn
i d∏ugoÊç czasu antenowego poÊwi´cona romskim w´drówkom jest odwrotnie proporcjonalna do liczby Romów przekraczajàcych granice.
Zdaniem Locketta, kiedy paƒstwa Unii zastanawia∏y si´ nad kwestià migracji w rozszerzonej UE, sprawy Romów nie by∏y jeszcze „modnym tematem“. Pi´tnastka mog∏a zamknàç granice przed potencjalnymi migrantami z krajów
kandydackich a˝ na siedem lat, choç np. Wlk.

Pod murem Czech Republic
mie. Brakuje ˝ywnoÊci, jedyne meble w domu to sklecone napr´dce ∏ó˝ka. Nad Êpiàcymi niemowlakami unoszà si´ roje much,
od czasu do czasu odganianych przez doros∏ych. Czerwony Krzy˝ pomaga im zrobiç
„pierwszy krok“, pomagajàc w wyrobieniu
dowodów osobistych i rejestracji w przychodni zdrowia.
To Êwietny przyk∏ad przemyÊlanego dzia∏ania na szczeblu lokalnym, a choç dofinansowanie z UE skoƒczy∏o si´ w zesz∏ym roku,
program jest nadal kontynuowany. AW
Romska bieda – rodzina Duracsów, Marasesti. Fot. AW

Ze 150-metrowego muru, który zbudowano
wzd∏u˝ bocznej ulicy w czeskim mieÊcie
Usti nad Labem by oddzieliç komunalne
bloki zamieszka∏e przez Romów od prywatnych domów naprzeciwko, zosta∏y tylko
fundamenty. Mur zosta∏ zburzony decyzjà
czeskiego parlamentu cztery lata temu,
a rezydencje wykupione.
DziÊ mur wspomina si´ g∏ównie w kontekÊcie serii katastrofalnych b∏´dów pope∏nionych wówczas przez w∏adze miejskie.
Najpierw przesiedlono „trudnych lokatorów“ (tak˝e wielu Romów) z zaleg∏oÊciami
czynszowymi na jedno osiedle, a nast´pnie
w odpowiedzi na skargi sàsiadów zbudowano mur, który zosta∏ zburzony dopiero
w wyniku decyzji Parlamentu.
Do tego czasu, media narobi∏y wokó∏ tej
sprawy tyle szumu, ˝e w pewnym momencie – zdawa∏o si´ – mog∏o zaszkodziç Czechom w staraniach o cz∏onkostwo UE.
„Wielu polityków – Romów i nie-Romów –
zrobi∏o kariery na tym murze“ – mówi m∏ody wolontariusz, pracujàcy w czerwonokrzyskim oÊrodku opieki dla romskich dzieci. Podobnie myÊlà inni mieszkaƒcy Usti –
ich zdaniem sprawa zosta∏a rozdmuchana,
choç zgadzajà si´, ˝e rzeczywiÊcie Romów
i nie-Romów w Europie Centralnej dzieli
wysoki mur.
W ca∏ej tej sprawie kluczowà rol´ odegra∏a Nevena Cernohorska, kierowniczka lokalnego oddzia∏u Czeskiego Czerwonego Krzy˝a, która mimo nadciÊnienia i reumatyzmu

nadal sprawuje swojà funkcj´. „Wi´kszoÊç
naszych podopiecznych to samotne romskie matki“ – mówi. „KiedyÊ by∏am po∏o˝nà,
teraz staram si´ uczyç je macierzyƒstwa“.
SPodkreÊla, ˝e w tej chwili najwi´kszymi
problemami sà narkotyki i bezdomnoÊç
i ˝e wiele spraw da∏oby si´ rozwiàzaç, gdyby by∏y na to pieniàdze. I jeszcze to, ˝e Czerwony Krzy˝ zajmuje si´ kwestiami, których
inne organizacje wolà nie ruszaç.
Organizowane przez nià programy dla
romskich dzieci wywo∏a∏y oskar˝enia, ˝e
Cernohorska jest za bardzo „pro-cygaƒska“.
A kiedy zacz´∏a si´ awantura o mur, postanowi∏a po cichu robiç dalej to co zawsze –
pomagaç m∏odym matkom wychowywaç
dzieci i spokojnie doradzaç ludziom, by
zachowywali si´ po ludzku.
W tamtych czasach blisko wspó∏pracowa∏a z Jozefem Lacko, jednym z bardziej wp∏ywowych miejscowych Romów, który lubi
opowiadaç jak mur przy ulicy Maticni przyjecha∏ obejrzeç prezydent Havel.
„StaliÊmy dok∏adnie tutaj“ – mówi Lacko.
„Przed moim blokiem. Prezydent powiedzia∏: – Naprawd´ nie rozumiem, po co ten
mur“. W∏aÊnie.
DziÊ Lacko przywozi dzieci na organizowane przez Cernohorskà zaj´cia. Pomaga
równie˝ wolontariuszom pewnej czeskiej
organizacji pozarzàdowej, którzy przej´li
jeden z opuszczonych prywatnych domów.
O w∏aÊcicielach domów, którzy skar˝yli
si´ na ucià˝liwe sàsiedztwo mówi si´ tylko

Czech Republic
Brytania i Irlandia nie skorzysta∏y z tej mo˝liwoÊci. Ale przynajmniej w teorii, dopóki rozszerzenie UE nie przyniesie poprawy losu zdesperowanych Romów, niektórzy z nich b´dà szukaç azylu w innych krajach Unii. Urz´dnicy
w Brukseli z pewnoÊcià ju˝ teraz ∏amià sobie
nad tym g∏owy.
Zdaniem Romani CRISS, rozwiàzanie problemu Romów w Europie Centralnej nie mo˝e polegaç na tym, ˝e b´dà mogli uzyskaç azyl w krajach Europy Zachodniej. Costel Bercus wspomina pogromy do jakich dochodzi∏o w Rumunii i i innych krajach w pierwszej po∏owie lat
90., kiedy ujawni∏y si´ napi´cia etniczne, uwolnione z komunistycznego gorsetu. Bercus Êwiadomie u˝ywa tego okreÊlenia. Wskazuje, ˝e
dopiero teraz zaczyna si´ Êcigaç winnych tych
incydentów, najcz´Êciej nieznanych mi´dzynarodowej opinii publicznej.
Jak wiele innych grup pracujàcych z poszukujàcymi azylu, Romani CRISS stoi na stanowisku,
˝e ich wnioski powinny byç rozpatrywane indywidualnie, a nie z miejsca odrzucane tylko
dlatego, ˝e wyst´pujà z nimi Romowie. „Ale na
Zachodzie Romowie zawsze b´dà obcokrajowcami“ – mówi Bercus. „A przecie˝ sà obywatelami tego kraju i tak powinni byç traktowani“. 

Alex Wynter mieszka w Londynie. Jest dziennikarzem i redaktorem oraz konsultantem Federacji ds. komunikacji.

Fot. Iva Zimova/Panos Pictures

Ilu ich jest?
Bu∏garia

576,927
500,000–800,000
700,000–800,000
800,000–1,000,000

Slovakia
MSW
Druker, 1997
Liegeois i Gheorghe, 1995
Brearly, 1996

Republika Czeska 145,738
150,000–300,000
250,000–300,000

w∏adze lokalne
Druker, 1997
Liegeois i Gheorghe, 1995

W´gry

400,000
550,000–600,000
550,000–800,000

spis z 1990
Liegeois i Gheorghe, 1995
Druker, 1997

Rumunia

430,000
1,410,000–2,500,000
1,800,000– 2,500,000

statystyki urz´dowe
Druker, 1997
Liegeois i Gheorghe, 1995

S∏owacja

253,943
458,000–520,000

w∏adze lokalne
Druker, 1997

Hungary

Romania

Dane dotyczàce liczebnoÊci Romów sà ma∏o precyzyjne. Niezale˝ni badacze cz´sto
podajà znacznie wy˝sze liczby ni˝ oficjalne statystyki. Dr Colin Clark, wyk∏adowca
Uniwersytetu w Newcastle upon Tyne zestawi∏ te cyfry (Liczenie wstecz: romska
wyliczanka). Przed 1989 oficjalne niedoszacowanie liczby Romów wynika∏o z przyczyn
ideologicznych, uwa˝a badacz, podczas gdy póêniej w gr´ wchodzi∏y pieniàdze. „JeÊli
statystyki 'nie wykazujà' Romów, to po co finansowaç dla nich specjalne programy?“

(Tabela umieszczona za zgodà Radical Statistics. Dane urz´dowe (przytoczone za Helsinki Watch)
i przedzia∏y wg badaczy znajdujà si´ w kolumnie Êrodkowej. Zwróç uwag´ na przypadek Rumunii.)

Bulgaria

Zmiana kursu S∏owacja
tyle, ˝e byli nietolerancyjni, choç otwarcie
nikt nie oskar˝a ich o rasizm. Cernohorska
opowiada o pewnym cz∏owieku, którego
nieruchomoÊç wyceniono na 2 miliony koron, a który musia∏ sprzedaç jà za mniej ni˝
10% tej sumy.
Mur, który zbudowano w Usti zdaje si´ symbolizowaç nie tylko sam problem, pokazuje
te˝ jak tolerancja i przede wszystkim zrozumienie mogà si´ przyczyniç do jego rozwiàzania. AW
Partnerstwo – Jozef Lacko i Nevena Cernohorska, Usti.

Fot. AW

Kuklov to ma∏e miasteczko na zachód od
Bratys∏awy. G∏ówne skupisko s∏owackich
Romów znajduje si´ na wschodzie, na drugim koƒcu kraju. Ale ok. 20% z mieszkajàcych tam 800 osób to Romowie. To bardzo
przybli˝ona liczba, bo – jak wsz´dzie w Europie Centralnej – wielu Romów nie przyznaje
si´ oficjalnie do swoich korzeni.
Niektórzy Romowie z Kuklova zyskali na
transformacji, znaleêli prac´ i zbudowali
domy w lepszej, nie-Romskiej dzielnicy.
Ale nie wszystkim si´ uda∏o.
Burmistrz Stefan Simkovic, zwolennik
i przyjaciel lokalnego oddzia∏u Czerwonego Krzy˝a beszta przywódców miejscowej
spo∏ecznoÊci romskiej. „ZbudowaliÊmy wam
∏adny przystanek na zim´ i co? RozebraliÊcie go i sprzedaliÊcie na z∏om!“ M´˝czyêni
wyglàdajà na zawstydzonych „Brakowa∏o
pieni´dzy“ – mówi jeden. „Co mieliÊmy
zrobiç?“
Simkovic mówi, ˝e Romowie, ca∏kowicie
uzale˝nieni od socjalistycznego paƒstwa
opiekuƒczego nie potrafià odnaleêç si´
w nowych warunkach, gdzie „kto pierwszy
ten lepszy“. Ostatnio dokonano znaczàcych ci´ç w relatywnie „hojnym“ systemie
zasi∏ków, który jego zdaniem „zdemotywowa∏ ludzi i wp∏ynà∏ na nich demoralizujàco“. Socjalistyczne paƒstwo próbowa∏o
nie dopuÊciç do powstania czysto romskich
osiedli – takich jak Kuklov. „W∏adze przekupywa∏y Romów, by ci wynieÊli si´ gdzie
indziej, „kupujàc“ od nich domy“ –

wyjaÊnia Veronika Kopunkova, prowadzàca
jeden z czerwonokrzyskich programów na
rzecz Romów – „Chocia˝ wszyscy wiedzieli,
ze chodzi∏o to, by ich rozproszyç“.
Kopunkova, jak wielu jej kolegów ze S∏owackiego Czerwonego Krzy˝a jest przekonana, ˝e przyzwyczajenie Romów do korzystania z pomocy humanitarnej by∏o b∏´dem.
Dlatego w∏aÊnie dzia∏ania SCK powinny skupiaç si´ przede wszystkim na promowaniu
wÊród Romów samodzielnoÊci.
Bez bie˝àcej wody, Kuklov. Fot. AW

Np. kurs piel´gniarski przeznaczony dla
romskich kobiet okaza∏ si´ wielkim sukcesem, choç z poczàtku trudno by∏o utrzymaç
dyscyplin´. W tej chwili czerwonokrzyski
dyplom jest uznawany w pobliskiej Austrii,
co wszyscy uwa˝ajà za du˝à szans´.
„Cel jest zawsze ten sam – zmniejszyç bezrobocie“ – mówi Kopunkova – „ale indywidualne programy – nawet prowadzone
przez najlepszych specjalistów, nie za∏atwià
wszystkiego. Potrzebna jest interwencja
paƒstwa“. Dawna presja, by si´ dostosowaç
do wi´kszoÊci znikn´∏a, a wraz z nià bezpieczeƒstwo. Romowie potrzebujà pomocy,
by móc odnaleêç si´ w nowych warunkach.
Wiele dzieci ucz´szczajàcych na czerwonokrzyskie zaj´cia ujawnia niezwyk∏à, cygaƒskà pomys∏owoÊç i artystyczne talenty.
„Âwietnie rysujà i Êpiewajà, majà smyka∏k´
do muzyki“ – mówi Kopunkova. „Dla doros∏ych najwa˝niejsza jest praca, a dla dzieci –
edukacja“.
Pierwsza pomoc na weso∏o? Bronislava
Danihelova, kipiàca energià dziesi´ciolatka
çwiczy banda˝owanie ∏okcia swojej kole˝anki Heleny, która bez rezultatu próbuje
udawaç zestresowanà pacjentk´.
Walàce si´, napr´dce sklecone domki na
romskim osiedlu w Kuklovie, zelektryfikowane choç pozbawione kanalizacji nie napawajà zbytnim optymizmem. Ale rozeÊmiane dzieci, które codziennie wracajà do
nich po szkole pozwalajà z nadziejà myÊleç
o przysz∏oÊci. AW
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Forum
Wspó∏czesny paradoks
W Europie Ârodkowej
Czerwony Krzy˝
musi walczyç na dwóch
frontach – by przystosowaç
w∏asne struktury do nowej
rzeczywistoÊci i zrobiç
to na tyle szybko,
by móc sprostaç
rosnàcym potrzebom
spo∏eczeƒstwa.

C

zerwony Krzy˝ cz´sto dzia∏a w sytuacjach ekstremalnych, tam gdzie nie
mogà lub nie chcà dotrzeç w∏adze.
Szuka rozwiàzaƒ dla problemów takich jak g∏ód, utrata pracy, zdrowia, domu,
godnoÊci.
Ale w Europie Ârodkowej, Stowarzyszenia
CK muszà zmagaç si´ z nowymi, wcià˝ rosnàcymi potrzebami ludnoÊci, a jednoczeÊnie
przystosowaç w∏asne struktury i sposoby dzia∏ania do nowej sytuacji. Zazwyczaj majà zbyt
ma∏o Êrodków by udzieliç pomocy wszystkim
potrzebujàcym lub indywidualnie zmierzyç
si´ z takimi problemami jak HIV, gruêlica, narkomania, handel ˝ywym towarem.
Stowarzyszenia majà k∏opoty finansowe
a ich struktura oparta jest na socjalistycznych
wzorcach. A liczby sà zatrwa˝ajàce: w niektórych krajach bezdomnoÊç i bezrobocie si´ga
40%, wzrasta iloÊç alkoholików i narkomanów
oraz liczba zachorowaƒ na AIDS i gruêlic´.
W 2001 roku rozpocz´to regionalny program zdrowotno-opiekuƒczy, by wspomóc
15 Stowarzyszeƒ regionu. Umo˝liwi∏ on m.in.
wymian´ wiedzy i doÊwiadczeƒ mi´dzy organizacjami. Jego celem jest pomoc ka˝demu
z Narodowych Stowarzyszeƒ regionu w staniu si´ wiarygodnym partnerem dla w∏asnego rzàdu w kwestii opieki zdrowotnej i spo∏ecznej.
ZapytaliÊmy cztery osoby kierujàce pracà
miejscowych Stowarzyszeƒ o kwesti´ pomocy
spo∏ecznej i o to, jak Czerwony Krzy˝ podo∏a
przysz∏ym wyzwaniom.

Dlaczego opieka spo∏eczna wcià˝ jest priorytetem dla Czerwonego Krzy˝a?
Srecko Zajc, Sekretarz Generalny S∏oweƒskiego Czerwonego Krzy˝a: To paradoks wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa w tym regionie: roÊnie przepaÊç mi´dzy ma∏à grupà ludzi gromadzàcych bogactwa i biedniejàcà wi´kszoÊcià,
która nic nie zyska∏a na transformacji. W S∏owenii zmieni∏a si´ struktura spo∏eczeƒstwa,
malejà pensje, bankrutujà firmy.
Bogdan Telgarsky, Sekretarz Generalny S∏owackiego Czerwonego Krzy˝a: Na S∏owacji,

Srecko Zacj:
Zale˝ymy
od mediów,
które
wp∏ywajà
na opini´
publicznà.

Annamari
Raikkola:
Problem gruêlicy
pokazuje,
jaki jest stan
zdrowia
spo∏eczeƒstwa.

Jakie wyzwania uwa˝acie za najwa˝niejsze?
Telgarsky: JeÊli chodzi o pomoc spo∏ecznà, to
w pracy organizacji pozarzàdowych – w tym
tak˝e Czerwonego Krzy˝a – najwi´kszà przeszkodà jest prawo. Na S∏owacji mamy du˝y
problem z podatkami. Brakuje zrozumienia
dla roli Czerwonego Krzy˝a, co hamuje nasze
wysi∏ki. ˚ycie toczy si´ coraz szybciej, coraz
trudniej te˝ o wolontariuszy.
Zajc: Nasza dzia∏alnoÊç wymaga sponsorów.
Zale˝ymy od mediów, które wp∏ywajà na opini´ publicznà. Niestety w S∏owenii nie jesteÊmy postrzegani jako odpowiedzialna organizacja, potrafiàca pomagaç potrzebujàcym.
Zamiast interesowaç si´ tym co robimy teraz,
media nag∏aÊniajà nasze k∏opoty, odziedziczone po poprzednim systemie. Musimy odzyskaç dobre imi´, co umo˝liwi poszerzenie naszej oferty. Na tym etapie rozwoju liberalnego
kapitalizmu w naszym kraju, wszystko przelicza si´ na pieniàdze, a my musimy szukaç
sposobów by upowszechniaç wartoÊci humanitarne.
Raikkola: Niekiedy czujemy si´ bezradni
w obliczu coraz to nowych, pojawiajàcych si´
problemów. Zapewniamy opiek´ domowà, ale
co z bezdomnymi? Pomagamy staruszkom,
a opuszczone dzieci? Walczymy z AIDS, a tu

Bogdan
Telgarsky:
Najgorsze
jest to,
˝e wielu ludzi
nas nie
rozumie.

paƒstwo nie radzi sobie z bezrobociem i biedà
– szczególnie wÊród starszych ludzi. A jednoczeÊnie ogranicza dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych, np. przez podatki.

atakuje gruêlica. Ograniczone fundusze zmuszajà nas do Êcis∏ego trzymania si´ wyznaczonych priorytetów.

Annamari Raikkola, Regionalny Delegat ds.
Zdrowia i Opieki: Problem gruêlicy pokazuje,

Jakie sà perspektywy rozwoju programów
pomocy spo∏ecznej?

jaki jest stan zdrowia spo∏eczeƒstwa. W Europie Ârodkowej sytuacja wyglàda wr´cz katastrofalnie. Gruêlica pojawia si´ wraz z biedà i kryzysem – iloÊç zachorowaç w europie Centralnej jest alarmujàca. Najgorzej jest w Rumunii:
w zesz∏ym roku zanotowano 20.000 nowych
przypadków.

Jakie rozwiàzania macie do zaproponowania?
Telgarsky: Robimy co mo˝emy, ale brak funduszy zmusza nas do ci´ç. Pomagamy pacjentom w szpitalach i chorym w domach, w czerwonokrzyskich sto∏ówkach ˝ywià si´ najbiedniejsi, którym brakuje na chleb. Mamy te˝ oÊrodki opieki dziennej dla samotnych matek,
upoÊledzonych dzieci, bezdomnych i ofiar przemocy domowej. Nasze priorytety to honorowe
krwiodawstwo, edukacja zdrowotna i pierwsza pomoc.
Riina Kabi, Sekretarz Generalny Estoƒskiego
Czerwonego Krzy˝a: Skupiamy si´ na edukacyjnych i prewencyjnych programach zdrowotnych i opiekuƒczych, które zastàpi∏y dystrybucj´ odzie˝y i ˝ywnoÊci z poczàtku lat 90.
Szkolenia pierwszej pomocy, przygotowanie
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na wypadek katastrof (równie˝ wypadków),
edukacja nt. HIV/AIDS i letnie obozy dla dzieci
– w ten sposób pomagamy ludziom, by nauczyli si´ samowystarczalnoÊci. Zgodnie z prawem
przyj´tym w 1992 roku, do Czerwonego Krzy˝a
trafia 3,9% dochodów z hazardu.
Raikkola: Obszar opieki spo∏ecznej jest bardzo wra˝liwy na zmiany spo∏eczno-ekonomiczne. Regionalne Stowarzyszenia skupiajà
si´ na walce z gruêlicà i AIDS oraz narkomanià. Chorwacki Czerwony Krzy˝ ma du˝e doÊwiadczenie na polu redukcji zagro˝eƒ zwiàzanych z narkotykami. Bu∏garski Czerwony Krzy˝
rozpoczà∏ ostatnio prewencyjny program integracyjny dla m∏odych Romów. W ca∏ym regionie Êwietnie dzia∏a system wizytujàcych
sióstr Czerwonego Krzy˝a.

Kabi: Nasze programy edukacyjne ujawni∏y
potrzeb´ zapewnienia wsparcia psychologicznego, które pozwoli lepiej znosiç stres. W najbli˝szym czasie mamy zamiar wprowadziç
tego typu szkolenia.
Raikkola: Potrzebujemy ÊciÊlejszej wspó∏pracy z naszymi partnerami i w∏adzami. W czasach komunizmu, aktywnoÊç nie by∏a koniecznoÊcià. Teraz musimy walczyç o poparcie naszych planów przez ministerstwa zdrowia,
edukacji, pomocy spo∏ecznej i innych partnerów, bo od tego zale˝y nasza egzystencja.
Nasi pracownicy muszà jasno okreÊliç swojà
rol´. Na poziomie lokalnym mo˝emy promowaç interakcj´ mi´dzy ró˝nymi programami:
eksperci od pomocy spo∏ecznej mogà zajmowaç si´ te˝ katastrofami lub uczestniczàcym
rozwojem spo∏ecznoÊci.
Zajc: Jestem przekonany, ˝e nadszed∏ czas,
by Stowarzyszenia, które dziesi´ç lat temu
dzia∏a∏y w obr´bie jednego paƒstwa, zacieÊni∏y swojà wspó∏prac´. Potrzebujemy te˝
takiej wspó∏pracy z innymi sàsiadami: Austrià czy W´grami. Zawsze przedk∏ada∏em
wspó∏prac´ nad rywalizacj´. Jestem przekonany, ˝e w dzisiejszych warunkach, Czerwo-

ny Krzy˝ powinien pos∏ugiwaç si´ metodami
obowiàzujàcymi w biznesie.

Jak m∏odzie˝ odnajduje si´ w nowej
sytuacji?
Telgarsky: Czerwonokrzyska M∏odzie˝ to
cz´Êç naszego Stowarzyszenia i dzia∏a bardzo
aktywnie w ca∏ym kraju. Prowadzà w∏asny
program honorowego krwiodawstwa, przygotowujà kampanie Dnia G∏odu, zajmujà si´
edukacjà zdrowotnà dzieci i m∏odzie˝y – tak˝e na temat HIV/AIDS.
Zajc: M∏odzi ludzie szukajà swojego miejsca
w spo∏eczeƒstwie. Kapitalizm narzuca wszystkim swoje prawa, zwyci´˝ajà wartoÊci materialne. Czerwony Krzy˝ pomaga m∏odzie˝y
odnaleêç si´ w dzia∏aniach humanitarnych,
ale do tego trzeba nowych programów, nowego podejÊcia.
Raikkola: M∏odzie˝ powinna bardziej zaanga˝owaç si´ w pomoc spo∏ecznà. Muszà
mieç mo˝liwoÊç realizowania w∏asnych planów. Pomoc spo∏eczna to nie tylko staruszkowie, chodzi równie˝ o dzieci, ich problemy
w szkole, „trudnà m∏odzie˝“. Trzeba aktywizowaç m∏odych, szanowaç i wspieraç ich
inicjatywy.
Jakiego rodzaju dzia∏aƒ wymaga sytuacja?
Kabi: Nowa sytuacja wymaga wspó∏pracy
z biznesem. W tym roku po raz pierwszy uda∏o nam si´ podpisaç d∏ugoterminowà umow´
z producentem kawy. Czerwony Krzy˝ dostanie 50 centów od ka˝dego sprzedanego opakowania. Pieniàdze przeznaczymy na prezenty Êwiàteczne i ˝ywnoÊç dla potrzebujàcych
dzieci. Takie dzia∏anie powinno byç normà.
Zajc: Paczki ˝ywnoÊciowe i okazyjna, tymczasowa pomoc ju˝ nie wystarczajà. PowinniÊmy bardziej aktywnie pomagaç ludziom
w znalezieniu pracy w ramach naszych programów. Mogà to byç na przyk∏ad przedsi´wzi´cia komercyjne przy których zatrudnia
si´ bezrobotnych, a cz´Êç zysków przeznacza
na dzia∏alnoÊç humanitarnà.

Riina Kabi:
Nowa
sytuacja
wymaga
nawiàzania
wspó∏pracy
z biznesem.
Raikkola: Trwa dyskusja nad tym, czy nie
zrezygnowaç z niektórych tradycyjnych dzia∏aƒ. Na pewno musimy szukaç nowych mo˝liwoÊci, poparcia i pomocy. To jeden z powodów w∏àczenia metody Uczestniczàcego Rozwoju Spo∏ecznoÊci do programów spo∏ecznych
i wciàgni´cia do wspó∏pracy tych, którym
chcemy pomóc.
Czy potrzeby spo∏eczeƒstwa zmienià si´
wraz z rozszerzeniem UE?
Telgarsky: MyÊl´, ˝e wstàpienie S∏owacji do
Unii tylko pog∏´bi problemy spo∏eczne. Zwi´kszy si´ liczba migrantów i poszukujàcych
azylu. Ale otworzà si´ te˝ nowe mo˝liwoÊci –
zarówno jeÊli chodzi o wspó∏prac´ mi´dzynarodowà, jak i nowe êród∏a finansowania.
Zajc: Unia oznacza dla nas nowe zobowiàzania i wzrost konkurencji. Nie rozwià˝e istniejàcych problemów, a mo˝e nawet stworzyç nowe. Ale te˝ wymusi na nas koniecznoÊç wspó∏pracy, tworzenia sieci powiàzaƒ,
umo˝liwiajàcych popraw´ jakoÊci i wydajnoÊci naszych programów. U∏atwi rzeczywistà wspó∏prac´ mi´dzynarodowà. To mi si´
najbardziej podoba, bo spoÊród wszystkich
grzechów najgorszy jest nacjonalizm, budujàcy mur mi´dzy ludêmi. 

Wokó∏ nas
Kampania
Razem przeciwko g∏odowi

W

niektórych krajach Europy
Ârodkowej 16 paêdziernika,
czyli Âwiatowy Dzieƒ ˚ywnoÊci obchodzi si´ jako Dzieƒ G∏odu. Mimo wcià˝ rosnàcych wskaêników ekonomicznych, w regionie wcià˝ obserwuje si´ post´pujàce ubo˝enie spo∏eczeƒstwa.
Wg szacunków UNDP, jeden na
szeÊciu Litwinów ˝yje w n´dzy.
„Co ∏àczy 15 milionów mieszkaƒców Afryki p∏d., 2 miliony polskich dzieci, 530 tysi´cy litewskich
emerytów i tysiàc uczniów z litewskiego Kazlu Ruda“? – pyta∏
Litewski Czerwony Krzy˝ w specjalnym apelu wystosowanym
z okazji Dnia G∏odu. Odpowiedê
brzmi: g∏ód i bieda.
Âwiatowy Dzieƒ ˚ywnoÊci obchodzi si´ od ponad dwudziestu
lat w rocznic´ powstania FAO –
specjalnej agendy ONZ ds. wy˝ywienia i rolnictwa. W 2003 roku
Êrodkowoeuropejskie stowarzyszenia Czerwonego Krzy˝a ju˝ po
raz trzeci zorganizowa∏y tego dnia
akcj´ na rzecz milionów biednych i niedo˝ywionych ludzi. Od
Ba∏tyku po Adriatyk: w Albanii,
Bu∏garii, Macedonii, Polsce, Rumunii, S∏owenii, Serbii i Czarnogórze, na ¸otwie, Litwie i S∏owacji, czerwonokrzyscy wolontariusze upomnieli si´ o tych, którzy
w wyniku rozpadu istniejàcych
do tej pory systemów pomocy
pozostali bez opieki.
Âwiatowy Dzieƒ ˚ywnoÊci i tak
przypomina o niedoborze po˝ywienia w rozwijajàcym si´ Êwiecie. Ale Stowarzyszenia Czerwonego Krzy˝a z tych 10 centralnoeuropejskich krajów chcà uÊwiadomiç wspólnocie mi´dzynarodowej, ˝e bieda i g∏ód to tak˝e problem europejski, który mimo planowanego rozszerzenia Unii
Europejskiej mo˝e si´ jeszcze
pog∏´biç.
Tegoroczny raport Organizacji
Narodów Zjednoczonych podaje,
˝e ponad 6% Europejczyków

mieszka w slumsach, podczas
gdy przeci´tny dochód narodowy
brutto na mieszkaƒca w najbardziej rozwini´tych krajach przyst´pujàcych w tym roku do Unii
Europejskiej stanowi ledwie 40%
takiego dochodu w krajach Pi´tnastki.
„Alarmujàce wskaêniki i ch´ç
poprawy sytuacji przyciàgn´∏y do
naszej akcji lokalne w∏adze, prominentne postacie Êwiata kultury
i spo∏eczeƒstwo jako ca∏oÊç“ – mówi Virginia Sereikaite, szefowa
Dzia∏u M∏odzie˝owego Litewskiego Czerwonego Krzy˝a. „W tym
roku by∏o nas wi´cej, a ludzie
znali ju˝ nasz przekaz z zesz∏ego
roku. To u∏atwi∏o zgromadzenia
funduszy“ – dodaje Serekaite.
Opóêniony rozwój i niedo˝ywienie – te problemy dotyczà a˝ 39%
dzieci mieszkajàcych w slumsach
albaƒskich miast. W mieÊcie Korca, czerwonokrzyscy wolontariusze zacz´li dzieƒ od rozdawania
w romskiej dzielnicy chleba podarowanego przez miejscowà piekarni´. Do koƒca dnia zebrano
m.in. 200 kg màki, 200 kg cukru,
700 kg makaronu i 50 l oleju,
które nast´pnie zosta∏y rozdane
wÊród najbardziej potrzebujàcych – dzieci i osób starszych.
W Polsce, gdzie 1 na 6 doros∏ych
pozostaje bez pracy, kampania na
rzecz walki z g∏odem uzyska∏a wymiar ogólnokrajowy. W tym roku,
800 restauracji zgodzi∏o si´ zbieraç pieniàdze na rzecz Polskiego
Czerwonego Krzy˝a. W tysiàcu
polskich szkó∏ has∏em dnia by∏o:
„Podziel si´ kanapkà z kolegà“.
W ramach akcji „Kultura przeciwko g∏odowi“, aktorzy przekazali
swoje zarobki z tego dnia na rzecz
PCK. W Warszawie wydano najbardziej potrzebujàcym 20.000
darmowych posi∏ków.
Plakaty Bu∏garskiego Czerwonego Krzy˝a g∏osi∏y: „Ju˝ czas, ˝ebyÊ
wspomóg∏ kampani´ przeciwko
niedo˝ywieniu i biedzie!“, zach´-

Dzieƒ G∏odu w Kownie, Litwa. Fot.Dinas Dambrauskas, sekretarz kowi e ƒs ki e g o CK

cajàc do przekazywania pieni´dzy na ˝ywnoÊç dla najbiedniejszych. Ponad 20% spoÊród 1,4 mln
bu∏garskich dzieci ˝yje w n´dzy,
ocenia si´, ˝e ponad po∏owa wszystkich romskich dzieci mieszkajàcych w Bu∏garii jest niedo˝ywiona. W ramach Dnia G∏odu, Bu∏garski Czerwony Krzy˝ rozda∏ dzieciom i osobom starszym 2.500 goràcych posi∏ków
W siedmiu rumuƒskich miastach czerwonokrzyskie kuchnie
polowe wyda∏y 5.000 obiadów.
Wolontariusze Macedoƒskiego
Czerwonego Krzy˝a oprócz rozdawania przygotowanych specjal-

W´gry
Medal Florence Nighthingale

W

Êród odznaczonych w tym
roku medalem Florence
Nighthingale – najwy˝szym
odznaczeniem piel´gniarskim –
znalaz∏a si´ 88-letnia siostra Czerwonego Krzy˝a z W´gier. „Anci
neni sprawi∏a, ˝e jesteÊmy dumni
z humanitarnych osiàgni´ç Czerwonego Krzy˝a“ – powiedzia∏ prezes w´gierskiego Stowarzyszenia,
Andics Laszlo. „To dla nas historyczne wydarzenie“ – doda∏. Pani
Farago osobiÊcie pogratulowa∏ tak˝e w´gierski premier, Peter Medgyesi.
W´grzy rzadko u˝ywajà jej prawdziwego nazwiska. Nazywajà jà po
prostu „Anci neni“ – okreÊleniem
zarezerwowanym dla cz∏onków
najbli˝szej rodziny.
Pani Farago rozpocz´∏a prac´
w szpitalu po ukoƒczeniu czerwonokrzyskiego kursu piel´gniarskiego pod koniec drugiej wojny Êwiatowej. Piel´gnowa∏a rannych, pisa∏a dla nich listy, organizowa∏a
im krótkie wycieczki rekreacyjne.
Póêniej wróci∏a do pracy jako
nauczycielka w szkole podstawowej w Jaszarokszallas, ma∏ym
miasteczku pod Budapesztem,
gdzie mieszka do dziÊ. Wcià˝ jest
czerwonokrzyskà wolontariuszkà,
troszczy si´ przede wszystkim o
najbardziej potrzebujàce dzieci.

„Przez ca∏e ˝ycie sz∏am za g∏osem
serca“ – mówi.
Mi´dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy˝a przyznaje medal
Florence Nighthingale co dwa lata,
nagradzajàc piel´gniarki i wolontariuszy, którzy wykazali si´ „niezwyk∏à odwagà, niosàc pomoc rannym, chorym lub niepe∏nosprawnym oraz cywilnym ofiarom konfliktów lub katastrof – zarówno
w czasie wojny, jak pokoju“.

nie z tej okazji paczek ˝ywnoÊciowych, sprzedawali specjalne znaczki pocztowe. Uzyskane z ich sprzeda˝y pieniàdze zostanà przeznaczone na ˝ywnoÊç dla szkó∏, szpitali, schronisk i kuchni polowych.
„To niesamowita kampania“ –
mówi Tina Nemanic, regionalny
delegat – koordynatorka Federacji
ds. m∏odzie˝y. „Nie chodzi tylko
o zbiórk´ pieni´dzy, ale o uÊwiadomienie ludziom problemu, który inaczej prawdopodobnie pozosta∏by niezauwa˝ony. Stale poszerzajàc zakres kampanii, Czerwony Krzy˝ sprawia, ˝e jego humanitarny apel jest g∏oÊniejszy“.

W specjalnym przemówieniu
wyg∏oszonym 16 paêdziernika
Sekretarz Generalny ONZ, Kofi
Annan powiedzia∏, ˝e jedynie
„mi´dzynarodowa koalicja przeciwko g∏odowi" pomo˝e nakarmiç 840 milionów g∏odujàcych
ludzi. „Mimo ˝e wspó∏czesny
Êwiat mo˝e poszczyciç si´ niezwyk∏ymi osiàgni´ciami w dziedzinie techniki i rolnictwa, staro˝ytna dolegliwoÊç g∏odu wcià˝
pozostaje jednym z najwa˝niejszych problemów naszych czasów“ – doda∏. 

Rita Plotnikova

Rocznice
Celebrujàc histori´
W 2003 roku nagrodzono ponad
40 osób z 18 krajów – w tym: Polski, S∏owacji, Rosji i Ukrainy. Pani
Farago jest ju˝ 51 obywatelem W´gier, który otrzyma∏ to odznaczenie, po raz pierwszy przyznane
w 1920 roku. 

Rita Plotnikova
Pani Farago w otoczeniu przyjació∏
z Czerwonego Krzy˝a

W

paêdzierniku 2003 dwa najstarsze europejskie Stowarzyszenia Czerwonego Krzy˝a – bu∏garskie i chorwackie – obchodzi∏y 125-lecie istnienia.
„Jestem szcz´Êliwa, widzàc, ˝e
humanitarne zasady, którymi staraliÊmy si´ kierowaç podczas wojny, sà wcià˝ ˝ywe w codziennej
pracy Bu∏garskiego Czerwonego
Krzy˝a“ – powiedzia∏a czerwonokrzyska weteranka, Hristina Petkova na spotkaniu z udzia∏em
przedstawicieli w∏adz i pracowników Czerwonego Krzy˝a. Spotkanie to odby∏o si´ pod sofijskim
pomnikiem, upami´tniajàcym
1400 czerwonokrzyskich lekarzy
i piel´gniarek, którzy oddali ˝ycie
podczas wojen XX wieku.
Obchodom towarzyszy∏o te˝
wydarzenie specjalne, którego
goÊciem by∏ prezydent kraju –
Gheorgi Purvanov. W najlepszej
bu∏garskiej sali koncertowej –
Filharmonii Bu∏garskiej – odby∏
si´ specjalny, bezp∏atny koncert
bu∏garskiej muzyki klasycznej,
poprzedzony przemówieniami
prominentnych postaci Ruchu.
Podobna gala odby∏a si´ w filharmonii im. Vatroslava Lisinskiego
w Zagrzebiu. Koncert i przedstawienie w wykonaniu miejskiego teatru Komedija obejrza∏o

niemal 2000 wolontariuszy, pracowników Czerwonego Krzy˝a,
krwiodawców i przedstawicieli
innych organizacji humanitarnych. Prezydent Chorwacji Stjepan Mesic zaprosi∏ na specjalne
przyj´cie 380 honorowych krwiodawców.
Rocznica powstania Chorwackiego Czerwonego Krzy˝a sta∏a
si´ równie˝ okazjà do specjalnej
prezentacji w Chorwackim parlamencie. George Weber, honorowy prezydent Mi´dzynarodowej Federacji Czerwonego Krzy˝a
przypomnia∏ „niezwykle znaczàce“ osiàgni´cia Chorwackiego
Czerwonego Krzy˝a w pracy
z uchodêcami i przesiedleƒcami
w latach 90. „Rzàd, który promuje dzia∏ania humanitarne, w ogromnym stopniu przyczynia si´
do rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego“ – powiedzia∏. Ocenia si´, ˝e z programu Chorwackiego Czerwonego Krzy˝a
„Ocalmy ˝ycie“, rozpocz´tego
podczas konfliktu ba∏kaƒskiego
skorzysta∏o niemal 17% ca∏ej
populacji Chorwacji. 

Vlasta Vidovic, Chorwacki
Czerwony Krzy˝, Natalia
Dimitrova, Bu∏garski Czerwony
Krzy˝
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Dzieci i transformacja

Ciàg dalszy ze strony 1

W Europie Centralnej
– podobnie jak
w Zachodniej – rodzice
obawiajà si´ o edukacj´
dzieci i ich kariery,
niepokojà si´ narkotykami
i rosnàcym kosztem ˝ycia
w spo∏eczeƒstwie,
którym kiedyÊ rzàdzi∏a
partia a teraz – pieniàdz.

w kampani´ antynarkotykowà, ale narkomania jest z natury problemem ukrytym i nie
wszystkie Stowarzyszenia sà przygotowane do
tego, by stawiç mu czo∏a.
Mocnà stronà S∏owackiego Czerwonego Krzy˝a jest praca z najm∏odszymi i prewencja AIDS.
Uwag´ opinii publicznej zwróci∏y marsze ze
Êwiecami, wyra˝ajàce solidarnoÊç z chorymi,
podczas których rozdawano m∏odzie˝y ulotki
informacyjne. Ale Stefanik mówi, ˝e cz´sto pojawia si´ pytanie dlaczego Czerwony Krzy˝ nie
robi wi´cej dla narkomanów. „80% naszych
wolontariuszy ma mniej ni˝ 18 lat i bezpoÊrednia praca z narkomanami mog∏aby byç dla
nich niebezpieczna“ – wyjaÊnia. „Sà po prostu
za m∏odzi“.
Generalnie „dopóki dzieci sà w szkole, mo˝emy do nich dotrzeç“ – argumentuje Stefanik. „Ale coraz bardziej martwi´ si´ o wagarowiczów“. IloÊç dzieci, które nie chodzà do szko∏y martwi równie˝ innych, ale z innego powodu. Litewski Czerwony Krzy˝ podaje, ˝e w tym
niewielkim kraju zamieszkiwanym przez 3,5
mln ludzi, codziennie 6.000 dzieci opuszcza
zaj´cia. G∏ównà przyczynà jest bieda.
Mroczne zakamarki
By jak najlepiej spo˝ytkowaç skàpe fundusze
na pomoc socjalnà, Czerwony Krzy˝ stara si´
dotrzeç do dzieci i m∏odzie˝y zamieszkujàcych
zapad∏e wioski, popadajàce w ruin´ regiony
przemys∏owe, które w czasach komunizmu
by∏y mocno dotowane przez paƒstwo, niebezpieczne ulice wielkich miast i Romskie getta.
W ca∏ym regionie wcià˝ ˝ywa jest tradycja
organizowania czerwonokrzyskich obozów
letnich dla m∏odzie˝y. Potrzeby wcià˝ rosnà –
szczególnie w obliczu rosnàcych obaw (np.
w Czechach) jeÊli chodzi o bezpieczeƒstwo

dzieci wysy∏anych na prywatne obozy, które
zastàpi∏y te, organizowane przez dawne socjalistyczne zwiàzki zawodowe.
Ogólnie rzecz bioràc, rodzice dzieci z Europy
Centralnej i Zachodniej obawiajà si´ o to samo:
edukacj´ dzieci, ich kariery, narkotyki i rosnàce koszty w spo∏eczeƒstwie gdzie w∏adz´ Partii
zastàpi∏y rzàdy pieniàdza. Martwià si´ seksem
i przemocà w TV.
Rumuƒskie gazety przynios∏y ostatnio wstrzàsajàcà wiadomoÊç – nastolatek (w stanie „tymczasowej niepoczytalnoÊci“) zamordowa∏ swojego koleg´ po tym, jak wspólnie obejrzeli film
Matrix Reloaded. Choç nikt nie t´skni za komunistycznym, koszmarnym (choç „bezpieczniejszym“) programem telewizyjnym nadawanym
zaledwie przez dwie godziny na dob´, zdarzenie to wywo∏a∏o goràcà debat´ publicznà.
SpoÊród wszystkich krajów regionu, Rumunia za sprawà szaleƒczej polityki demograficznej Ceaucescu zyska∏a z∏à spraw´ jako kraj sierociƒców i bezdomnych dzieci. Ale jednoczeÊnie kraj ten mo˝e poszczyciç si´ wielkimi sukcesami, jeÊli chodzi o prac´ z dzieçmi w okresie transformacji – zlikwidowano wi´kszoÊç
z ponurych sierociƒców, które 13 lat temu,
kiedy po raz pierwszy wpuszczono do Êrodka
ekipy telewizyjne, przyciàgn´∏y uwag´ ca∏ego
Êwiata. Nie pojawiajà si´ ju˝ opinie – najcz´Êciej wyra˝ane przez skorumpowanych dyrektorów tych placówek – ˝e sieroty nale˝y „sprzedawaç“ do adopcji za granic´.
„Czerwony Krzy˝ tradycyjnie skupia swojà
uwag´ na dzieciach nie korzystajàcych z zinstytucjonalizowanej pomocy“ – mówi Cristina
Balteanu, dyrektorka Departamentu Komunikacji Zarzàdu G∏ównego w Bukareszcie. „Teraz
bardziej ni˝ kiedykolwiek staramy si´ zapobiec
kierowaniu ich do tego typu placówek“.

Nie mo˝na powiedzieç, ˝e uda∏o si´ do koƒca
zlikwidowaç nawyki wynikajàce z dawnego
systemu – mówi Balteanu. Duch starego systemu przejawia si´ w pasywnoÊci, która jest
dominujàcà postawà w spo∏eczeƒstwie, co
przyspARZA Czerwonemu Krzy˝owi dodatkowych k∏opotów w jego nie∏atwej misji.
Os∏abienie systemu edukacji
Dzieci i m∏odzie˝ niewàtpliwie majà szans´
skorzystaç z efektów transformacji. JeÊli da
im si´ szans´, sà w stanie szybko przyswoiç
sobie najwa˝niejsze umiej´tnoÊci – nauczyç
si´ korzystaç z komputera, poznaç j´zyki. Ale
sà równie˝ nara˝one na wiele
niebezpieczeƒstw.
„Najbardziej martwi mnie os∏abienie systemu edukacyjnego“ – konkluduje Kotoaro, nazywajàcy siebie „zmartwionym optymistà“.
„Ogólnie, transformacja wyrzàdzi∏a wielkie
szkody edukacji – mog∏em to zobaczyç w krajach WNP pod koniec lat 90.“ – mówi. „Zamykano szko∏y, skracano lekcje, nauczyciele nie
dostawali pensji itp. Nie ma wàtpliwoÊci – poziom nauczania mocno si´ obni˝y∏. Niektóre
dzieci – szczególnie Romskie i te pochodzàce
ze wsi, w ogóle pozostajà poza zasi´giem systemu edukacji i opieki spo∏ecznej“.
Tyle, jeÊli chodzi o „zmartwienia“.
„Ale równoczeÊnie, kiedy patrzy si´ na dzieci,
na ich podejÊcie do ˝ycia, trudno nie byç optymistà. Widz´ energi´ i entuzjazm, a w Czerwonym Krzy˝u mocne zaanga˝owanie, które owocuje rozwojem i promowaniem nowych dzia∏aƒ, które polepszà ˝ycie najbardziej potrzebujàcych“. 

Alex Wynter mieszka w Londynie i jest
niezale˝nym dziennikarzem i redaktorem.

Perspektywa

Martin Hahn

Chroƒmy swój znak
Tak w czasie wojny,
jak i pokoju,
Czerwony Krzy˝ musi
zabezpieczyç
trzy elementy:
swoich ludzi,
swoje Podstawowe Zasady
i integralnoÊç swojego
wyjàtkowego znaku.

T

o by∏o lato 2002 roku. Moje pierwsze
dni w Europie Centralnej. Przylecia∏em
prosto z Bliskiego Wschodu, po kilku
latach sp´dzonych na terytorium Izraela i Palestyny. Jecha∏em przez centrum du˝ej
europejskiej stolicy i nie mog∏em uwierzyç
w to, co zobaczy∏em. Czerwone krzy˝e by∏y
wsz´dzie: na budynkach, samochodach, ci´˝arówkach, aptekach, gabinetach dentystycznych. Wszelkie instytucje pomocy spo∏ecznej
wykorzystywa∏y czerwone krzy˝e rozmaitych
wzorów i rozmiarów.
Miarka przebra∏a si´, kiedy wyprzedzi∏ mnie
du˝y samochód dostawczy. Z ty∏u widnia∏ napis: „Natychmiastowa pomoc – naprawa zmywarek do naczyƒ“, umieszczony pod czerwonym krzy˝em – dok∏adnie takim, jaki widnia∏
na Landroverach MKCK, którymi jeszcze niedawno przemierza∏em bezdro˝a Zachodniego
Brzegu i Gazy.
„B´dzie zabronione w ka˝dym czasie u˝ywanie znaku przez osoby prywatne, towarzystwa
lub domy handlowe zarówno publiczne, jak
i prywatne, inne ni˝ uprawnione“ I Konwen-

cja Genewska, art. 53
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Musz´ przyznaç, ˝e nie spodziewa∏em si´, ˝e
czerwonokrzyski emblemat jest tak popularny
w sercu Europy. Na Bliskim Wschodzie, ten znak
by∏ skarbem. By∏ gwarancjà bezpieczeƒstwa
dla Narodowych Stowarzyszeƒ i MKCK, b´dàc
niekiedy jedynà os∏onà ich pracowników. Czerwony krzy˝ lub pó∏ksi´˝yc oznacza∏, ˝e reprezentujà oni Êwiatowy Ruch, dzia∏ajàcy zgodnie
z najwy˝szymi etycznymi standardami; organizacj´, która zawsze neutralnie i bezstronnie
pomaga potrzebujàcym.
Pami´tam, jak któregoÊ dnia wojskowy posterunek na Zachodnim Brzegu zatrzyma∏ niewinnie wyglàdajàcy prywatny samochód.
W∏aÊciciel wozu namalowa∏ na drzwiach profesjonalnie wyglàdajàcy czerwony pó∏ksi´˝yc,
a w Êrodku wióz∏ koktajle mo∏otowa przezna-

czone dla jednej z grup zamachowców. Próbowa∏ po prostu wykorzystaç do swoich celów
dobrà reputacj´ i powa˝anie jakim cieszy∏ si´
emblemat. Z∏apano go, ale na kilka miesi´cy
bardzo powa˝nie utrudni∏ ˝ycie kierowcom
stu ambulansów Czerwonego Pó∏ksi´˝yca i 75
delegatom MKCK. Nagle ˝o∏nierze przestali uznawaç emblemat za gwarancj´ dzia∏alnoÊci
humanitarnej. IntegralnoÊç znaku zosta∏a powa˝nie naruszona – byç mo˝e postrzegano go
nawet jako symbol zagro˝enia. Przywrócenie
dobrego imienia znakowi Czerwonego Pó∏ksi´˝yca kosztowa∏o nas wiele wysi∏ku i nie jestem
pewien, czy si´ w ogóle uda∏o.
„Zabronione jest nieuprawnione u˝ywanie
znaku rozpoznawczego czerwonego krzy˝a“

I Protokó∏ Dodatkowy, art. 38
PomyÊla∏em – nie ma si´ czym martwiç.
W Europie Centralnej w koƒcu panowa∏ pokój
i trudno by∏o spodziewaç si´ w najbli˝szym
czasie wybuchu jakiegoÊ konfliktu. Ale przypomnia∏em sobie raporty z krajów, w których
dosz∏o do katastrof naturalnych. Co z tymi
organizacjami, które pojawiajà si´ wtedy jak
grzyby na deszczu, by udzielaç pomocy? Nie
zrozumcie mnie êle, wiele z nich robi du˝o
dobrego, ale wi´kszoÊç wykorzystuje prawnie
chroniony emblemat Czerwonego Krzy˝a. I to
w∏aÊnie jest problem.
Zamieszanie dotyczàce tego, który Czerwony
Krzy˝ jest prawdziwy, przyciàga uwag´ opinii
publicznej, ale i mediów, które nie raz przeprowadza∏y wywiady z ludêmi, którzy pos∏ugiwali si´ emblematem Czerwonego Krzy˝a,
a których stronniczoÊç przysporzy∏a danemu
Stowarzyszeniu wielu problemów. Kto z widzów siedzàcych przed telewizorem odró˝ni
prawdziwego przedstawiciela Czerwonego
Krzy˝a od kogoÊ, kto nielegalnie wykorzystuje
znak? Jakie sà konsekwencje takich dzia∏aƒ,
jeÊli chodzi o obraz Ruchu i dzia∏aƒ humanitarnych w ogóle?

Gdziekolwiek dzia∏a Czerwony Krzy˝ i Czerwony Pó∏ksi´˝yc, podczas wojny czy w czasie
pokoju, ich sukces zale˝y od tego, czy wzbudzajà zaufanie. Ludzie muszà wiedzieç, ˝e
„jeÊli na zewnàtrz jest znak czerwonego krzy˝a, w Êrodku jest Czerwony Krzy˝“.
Ka˝dy musi zdaç sobie spraw´ z tego, ˝e symbolu czerwonego krzy˝a nie mo˝na u˝ywaç
wed∏ug uznania. Jest on chroniony prawem
mi´dzynarodowym. W Êlad za tym idzie legislacja krajowa – równie˝ w Europie Centralnej,
a Stowarzyszenia Czerwonego Krzy˝a powinny
optowaç za wprowadzeniem u siebie odpowiednich przepisów. Niektóre z nich – np., w Australii, Szwecji i Kanadzie, dysponujà Êwietnymi systemami kontroli wykorzystywania emblematu, w których niepoÊlednià rol´ odgrywajà wolontariusze. Ci, którzy bezprawnie stosujà symbol, zrazu sà ∏agodnie napominani –
wi´kszoÊç z nich nie zdaje sobie sprawy z tego,
˝e czynià coÊ niew∏aÊciwego.
„Wysokie Umawiajàce si´ Strony (...) podejmà
niezb´dne Êrodki dla zapobie˝enia i Êcigania
nadu˝yç znaku w ka˝dym czasie“ I/II

Konwencja Genewska, art. 54/55
DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e w wi´kszoÊci
wypadków, taka instytucja czy firma raz upomniana, stosuje si´ do zaleceƒ. Dalsze dzia∏ania
prawne nale˝y podejmowaç tylko w trudniejszych sytuacjach. Brak tu miejsca na przedstawienie odpowiedniego, ca∏oÊciowego planu
dzia∏ania, ale zarówno MKCK, jak i Federacja
mogà s∏u˝yç pomocà Narodowym Stowarzyszeniom, które odczuwajà koniecznoÊç wzmo˝enia ochrony emblematu.
Jeden z wolontariuszy powiedzia∏ kiedyÊ: „Tak
w czasie wojny, jak i pokoju, Czerwony Krzy˝
musi zabezpieczyç trzy elementy: swoich ludzi,
swoje Podstawowe Zasady i integralnoÊç swojego wyjàtkowego znaku. To najwa˝niejsze, co
mamy“.
Mia∏ racj´. 

