Strefa Gazy,
Autonomia Palestyńska,
2010

Autonomia Palestyńska to tereny kontrolowane
przez Izrael, ale zamieszkane przez ludność
arabską. W skład Autonomii Palestyńskiej wchodzi
leżąca nad Morzem Śródziemnym Strefa Gazy oraz
Zachodni Brzeg Jordanu. Obszar ten zamieszkują
4 miliony ludzi, z czego 1,53 miliona Strefę Gazy.
Nazwa terytorium pochodzi od największego
miasta w rejonie, Gazy (452 tysiące mieszkańców).
Władze izraelskie nałożyły na Strefę Gazy restrykcje
związane z eksportem i importem towarów.
Mieszkańcy mają problemy ze sprowadzeniem
nie tylko materiałów budowlanych, potrzebnych
do odbudowy zniszczonych terenów, ale również
książek i lekarstw. Z powodu tych ograniczeń
oraz dużego przeludnienia, ogromna część
społeczeństwa pozostaje bez pracy.
Tereny Strefy położone są nad Morzem
Śródziemnym, dlatego część młodych
Palestyńczyków zajmuje się rybołówstwem.

Fot. Kuba Kamiński
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Jednak i w tej kwestii władze Izraela nałożyły
na rybaków obostrzenia – mogą poławiać najdalej
3 kilometry od brzegu.
Kąpiele w morzu są jedną z nielicznych
rozrywek okolicznej młodzieży, jednak
ze względu na zanieczyszczenia, zabawy
w wodzie nie są bezpieczne dla zdrowia
mieszkańców i mieszkanek Strefy Gazy.
System kanalizacji i odprowadzania ścieków
jest przestarzały – został zbudowany w latach
60. XX wieku – i w dużej mierze zniszczony
przez konflikty zbrojne. Codziennie do morza
oraz do zasobów wody pitnej trafiają więc
miliony litrów ścieków, w związku z czym tylko
5-10% wody w Strefie Gazy spełnia standardy
i nadaje się do spożywania. Taka sytuacja jest
fatalna w skutkach – zanieczyszczona woda
powoduje wzrost zachorowań, zwłaszcza wśród
najmłodszych.

Dystrykt Hebron,
Zachodni Brzeg,
Autonomia Palestyńska,
lipiec 2010

Hebron, czwarte co do wielkości miasto Autonomii
Palestyńskiej, położone jest około 35 kilometrów
od Jerozolimy. Działa w nim – podobnie jak na
całym Bliskim Wschodzie – UNRWA (Agencja
Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom
Palestyńskim na Bliskim Wschodzie). Agencja
stara się pomagać prawie 2 milionom uchodźców
w Autonomii Palestyńskiej. Prowadzi szkoły,
centra doskonalenia zawodowego, ośrodki zdrowia
i rehabilitacji.
Mimo że zamieszkują te same tereny
i borykają się z tymi samymi problemami,
nie wszyscy mieszkańcy Autonomii posiadają
status uchodźcy UNRWA, a więc nie mogą
korzystać z pomocy oferowanej przez
Agencję. Szczególnie poszkodowane są dzieci.
Organizacje z globalnej Północy specjalnie
dla nich przygotowują co roku ofertę zajęć
wakacyjnych, podczas których najmłodsi uczą
się nowych gier, zabaw, organizują wycieczki.

Fot. Kamila Tyniec
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Na zdjęciu widzimy dziewczynki, które wzięły
udział w wycieczce na basen w ramach
projektu: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez
aktywizację społeczną dzieci i młodzieży
z Dystryktu Hebron – Organizacja zajęć
dodatkowych”.
Lokalne przepisy przewidują oddzielne baseny
dla chłopców i dziewczynek. Te przeznaczone
dla dziewcząt nie są podobne do basenów,
jakie mamy w Polsce. Są płytkie, przypominają
brodziki. Młode amatorki wodnych zabaw
kąpią się więc w ubraniach, ponieważ kultura,
w której żyją, nie pozwala publicznie odsłaniać
ciała.

Marsabit w północnej
Kenii, wrzesień 2010

Mimo że położone w wygasłym wulkanie
Marsabit otaczają powulkaniczne jeziora
i niewielki las tropikalny, jego mieszkańcy
mają poważne trudności z dostępem do
zasobów wody zdatnej do picia. Z powodu
postępujących zmian klimatycznych i chorób
związanych z brakiem wody wzrasta liczba
ofiar niedożywienia i złych warunków
higienicznych.
Aby dostać się do jedynego w regionie
szpitala należy pokonać trudny pustynny
teren. Idealnie nadają się do tego

motocyklowe taksówki, zwane piki-piki. Motocykle należą do najtańszych
i najpopularniejszych środków transportu.
Mieszkańcy Afryki to prawdziwi mistrzowie
transportu. Taksówkami motocyklowymi lub
rowerowymi (boda-boda) przewożeni są nie
tylko ludzie (nierzadko całe rodziny!), ale
także cenne dla gospodarstwa domowego
materiały, takie jak arkusze blachy falistej,
a także kury, świnie itp.

Fot. Krzysztof Miękus

Marsabit to kilkunastotysięczne miasto
położone w północnej Kenii, najgorętszym
i najbardziej suchym rejonie kraju. Miasto
jest otoczone piaszczystą pustynią Chalbi,
w której okolicach często można zobaczyć
fatamorgany. W niedużej odległości od
Marsabit znajduje się jezioro Turkana,
nad którym odkryto najstarsze ludzkie
szczątki pochodzące sprzed 2 milionów lat.
Nieprzypadkowo więc Kenia nazywana jest
kolebką ludzkości.
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Przed szkołą
w miejscowości
Wonglei, Sudan
Południowy, 2011

Sudan Południowy jest najmłodszym
państwem Świata – swoją niepodległość
proklamował 9 lipca 2011 roku. Kraj boryka
się z licznymi wyzwaniami. Mieszkańcy
mają problem z dostępem do bezpiecznych
ujęć wody, co wiąże się z poważnymi
konsekwencjami: niedożywieniem,
chorobami, brakami w edukacji. 1/3 populacji
Sudanu Południowego nie potrafi czytać
i pisać.
W tym najmłodszym, a zarazem jednym
z najbiedniejszych krajów świata większość dzieci
nie chodzi do szkoły. Jednym z ich codziennych
obowiązków jest dostarczanie wody do
gospodarstwa domowego. Pokonywanie dużych
odległości do studni zabiera dzieciom czas, który
mogłyby poświęcić nauce.
W Sudanie Południowym brakuje również
odpowiedniej infrastruktury – elektryfikacji,

Fot. Paulina Szczygieł
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budynków szkolnych, kadry nauczycielskiej
– ponieważ przeważająca część szkół
znajdowała się na północnych terenach
Sudanu, które nie zostały objęte granicami
nowego państwa.
Nieliczne szkoły, które znajdują się na
południu, nie zawsze dysponują właściwymi
pomieszczeniami. Zajęcia często odbywają się
na dworze, w cieniu drzew, albo w budynkach,
które nie są murowane. Zazwyczaj szkoły
mieszczą się w tradycyjnych tukulach, czyli
chatach zbudowanych z powbijanych w ziemię,
klejonych ziemią patyków oraz krytych strzechą
z wysuszonych traw. Innym popularnym
rozwiązaniem jest „blaszak”, nazywany przez
miejscowych „ironsheet”, w całości zbudowany
z blachy falistej. Wyposażenie szkół jest bardzo
skromne: często zdarza się, że podręcznik
posiada tylko nauczyciel, a zeszyt należy dzielić
z kolegą lub koleżanką z ławki.

Jednym z najpopularniejszych
środków transportu w krajach
afrykańskich są rowery, dzięki
którym mieszkańcy mają
możliwość przemieszczania
się do szpitali, pracy czy szkoły.
Oczywiście rower służy również
do zabawy i rozrywki. Podobnie
jak dzieci w innych krajach, mali
Sudańczycy i małe Sudanki
urządzają zawody, organizują
rowerowe wyścigi i wycieczki.
Na zdjęciu widzimy sudańskich
chłopców podczas przerwy
w zajęciach szkolnych.

Szkoła podstawowa
Ducuum w miejscowości
Bor Pakwau, Sudan
Południowy, 2011

Brak dostępu do wody jest nie tylko przyczyną
chorób czy niedoboru żywności, ale uniemożliwia
również edukację najmłodszych członków rodziny,
ponieważ ich obowiązkiem jest dostarczanie
wody do domów. Z tego powodu ogromna część
mieszkańców najmłodszego kraju świata nie
potrafi czytać i pisać. Nieliczne szkoły, które
znalazły się na terenie Sudanu Południowego
po proklamacji niepodległości, są skromnie
wyposażone. Brakuje nauczycieli i materiałów
dydaktycznych.
Drugi punkt Milenijnych Celów Rozwoju zakłada,
że „do 2015 roku dzieci wszystkich krajów,
zarówno chłopcy jak i dziewczynki, powinny
mieć zapewnioną możliwość ukończenia szkoły
podstawowej w pełnym zakresie”. Organizacje
rozwojowe wspierają społeczności lokalne
w budowie i wyposażaniu nowopowstających
szkół. W 2010 roku Polska Akcja Humanitarna,
za pieniądze zebrane przez polskich uczniów

Fot. Paulina Szczygieł
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w ramach akcji „Studnia dla Południa”,
wybudowała studnię przy szkole podstawowej
w miejscowości Bor Pakwau. Pomogła
również w zakupie podręczników i szkolnego
wyposażenia. Dzięki temu szkoła mogła
uruchomić zapisy na kolejny semestr.
Sudańskie szkoły funkcjonują w systemie trzech
semestrów. Edukacja podstawowa trwa 8 lat,
a ponadpodstawowa 4 lata. Następnie można
kształcić się w systemie wyższym, mając do
wyboru uniwersytet (4 lata), politechnikę
(4 lata), studium nauczycielskie (3 lata) lub
kursy zawodowe (2 lata). Taka ścieżka edukacji
dostępna jest jednak tylko dla nielicznych.
Obecnie priorytetem jest powszechna dostępność
szkół podstawowych, tak by każde dziecko mogło
do nich uczęszczać.
Przerwy między lekcjami nie różnią się wiele
od przerw dzieci w innych zakątkach świata,

a zabawy tylko tym, że odbywają
się na powietrzu. Śmiech
i harmider wypełniają czas
między kolejnymi lekcjami.
Sudańscy chłopcy, podobnie jak
ich rówieśnicy w innych krajach,
z chęcią grają w piłkę nożną.
Warto podkreślić, że mimo
iż Sudan Południowy jest tak
młodym państwem, został już
przyjęty do CAF – Afrykańskiej
Konfederacji Piłkarskiej, członka
FIFA.

Petit Goave, Haiti,
8 stycznia 2011

Przed trzęsieniem ziemi na Haiti do szkoły
uczęszczało nie więcej niż 50% dzieci.
W haitańskiej rodzinie, mającej średnio 5 dzieci,
zazwyczaj tylko jedno pobierało naukę. Ponad
90% szkół było szkołami prywatnymi, a więc
płatnymi. Na czesne dla większej liczby dzieci
mogli sobie pozwolić tylko bogatsi rodzice.
Posłanie dziecka do szkoły publicznej również
pociągało za sobą niemały wydatek w postaci
opłaty za posiłek w szkole, zakupu mundurka
oraz przyborów szkolnych. Z tych powodów
prawie 40% mieszkańców Haiti powyżej 15 roku
życia nie potrafi czytać i pisać.
W wyniku katastrofy dostęp do edukacji
uległ dalszemu pogorszeniu. Większość
oświatowego zaplecza została zniszczona,

tysiące rodzin straciły dach nad głową,
a duża część dzieci uraciła w trzęsieniu ziemi
rodziców. Dziś, w wyniku działań podjętych
przez społeczność międzynarodową, większość
zniszczonych szkół została ponownie otwarta
i zaopatrzona w pomoce naukowe.
Na zdjęciu widzimy zajęcia w ramach projektu
Child Friendly Space, prowadzonego wspólnie
przez Polską Akcję Humanitarną i czeską
organizację People In Need dla dzieci, które
ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi. W ramach
projektu miały one zapewnioną opiekę w ciągu
dnia i edukację w podstawowym wymiarze.
Uczestniczyły również w grach i zabawach.

Fot. Bartek Wrześniowski

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti
w styczniu 2010 roku, przyniosło tak wiele
szkód, że ich konsekwencje są odczuwalne do
dzisiaj. Już przed katastrofą sytuacja w kraju
nie była łatwa – ograniczony był dostęp do
urządzeń sanitarnych i wody pitnej, opieka
medyczna nie była na najwyższym poziomie.
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Dzielnica
Dasht-e-Barchi, Kabul,
Afganistan,
3 listopada 2009

Na świecie prawie 72 miliony dzieci nie
uczęszczają do szkoły. Niepiśmiennych
dorosłych jest ponad 10 razy tyle. Większość
analfabetów stanowią dziewczynki i kobiety.
Taka sytuacja jest najczęściej skutkiem
ubóstwa, konfliktów zbrojnych oraz lokalnych
zwyczajów. Wszystkie te czynniki występują
w Afganistanie, kraju, który od ponad 30 lat jest
targany konfliktami wojennymi.
Ogromna część szkół została zniszczona.
Te, które ocalały, często są oddalone od
miejsc zamieszkania dzieci, mają braki
kadrowe i są skromnie wyposażone. Mimo
bogactw naturalnych, Afganistan należy do
najbiedniejszych krajów świata. Z powodu
trudnej sytuacji materialnej rodzice nie mogą
zazwyczaj kupić książek i przyborów szkolnych
dla dzieci, które zamiast do szkół idą do
pracy, aby pomóc w utrzymaniu gospodarstwa
domowego.

Fot. Marcin Suder
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Władze Afganistanu są świadome, że rozwój kraju
zależy od edukacji. W taką działalność angażuje
się także wiele zagranicznych organizacji
pozarządowych, których wysiłek skierowany
jest nie tylko na edukację dzieci, ale również ich
matek.
Na skutek działań wojennych wiele kobiet zostało
wykluczonych z rynku pracy. Organizowane są dla
nich kursy liczenia, czytania i pisania (w języku
angielskim, paszto i dari) oraz zawodowe,
np. krawiectwa. W czasie, gdy kobiety podnoszą
swoje kwalifikacje zawodowe, dzieci uczą się
nowych gier, zabaw i tańców. Na zdjęciu widzimy
dziewczynki podczas nauki żonglowania.
Dzięki takiemu systemowi nauki matki zdobywają
umiejętności, które w przyszłości mogą
wykorzystać, by zapewnić lepszy byt rodzinie,
a dzieci mają choć trochę czasu na beztroską
zabawę.

Dawne lotnisko Jasera
Arafata, Strefa Gazy,
prowincja Rafah,
Autonomia Palestyńska,
22 lipca 2010

W Strefie Gazy żyje 1 106 195 zarejestrowanych
palestyńskich uchodźców. Ponieważ ich
sytuacja jest bardzo trudna, objęci są
pomocą ze strony UNRWA (Agencja Narodów
Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom
Palestyńskim na Bliskim Wschodzie).
Przeludnienie, bezrobocie oraz ubóstwo
to wyzwania, z którymi zmagają się na co
dzień mieszkańcy regionu. UNRWA prowadzi
w Strefie Gazy ponad 200 szkół, a także ośrodki
zdrowia, ośrodki pomocy kobietom, centra
doskonalenia zawodowego itp.
W okresie letnim UNRWA organizuje
Summer Games, zajęcia dla najmłodszych
Palestyńczyków i Palestynek. Podczas wakacji
w prawie 300 lokalizacjach w Strefie Gazy
(w szkołach, szpitalach, domach dziecka)
organizowane są gry i zabawy dla dzieci.

Fot. Kamila Tyniec
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W czasie letnich igrzysk, poprzez sztukę, teatr,
sport, promowane są prawa człowieka
oraz równość płci.
W czasie 6 tygodni odbywają się 2-3 cykle
zajęć. Na koniec każdego turnusu młodzież
próbuje pobić rekord Guinessa w wybranej
dziedzinie. Na zdjęciu widzimy bicie rekordu
w jednoczesnym odbijaniu piłki koszykowej.
Kilka dni później dzieci pobiły również rekord
w największej ilości puszczanych jednocześnie
latawców. Wakacje 2011 roku przyniosły 4 nowe
rekordy!
Gazański projekt sprawia, że dzieci
palestyńskich uchodźców bawią się jak każde
inne i chociaż na chwilę zapominają o trudach
codziennego życia. Mogą też pokazać światu
siebie i swoje umiejętności.

Miejscowość Bor
w Sudanie Południowym,
21 marca 2010

Zapewnienie dostępu do edukacji, godnych
warunków sanitarnych oraz podniesienie
standardu życia mieszkańców to jedne
z wielu wyzwań, które stoją przed Sudanem
Południowym.
W ponad 8 milionowym kraju większość
mieszkańców (44,4%) stanowią dzieci
poniżej 14 roku życia. Znaczna część z nich
nie ma wiele wolnego od pracy czasu na
szkołę i zabawę. Dzieci są odpowiedzialne za
dostarczanie wody do gospodarstw domowych.
Często opiekują się również młodszym
rodzeństwem i pomagają w codziennych
pracach. Okruchy wolnego czasu, który im

pozostaje, przeznaczają na organizowane
przez siebie zabawy: jazdę na rowerze albo
grę w piłkę nożną. Zabawki również wykonują
sami. Młodzież także musi wykazać się własną
inwencją.
Klimat Sudanu Południowego sprawia, że
większość wolnego czasu spędza się na
zewnątrz. Na zdjęciu widzimy bar na wolnym
powietrzu, w którym można grać w bilard.

Fot. Wojciech Grzędziński

Najmłodsze państwo świata, Republika Sudanu
Południowego, powstało 9 lipca 2011 roku
w wyniku referendum niepodległościowego.
Pokojowe porozumienie zakończyło trwający
ponad 50 lat konflikt pomiędzy arabskimi
mieszkańcami północy a ludnością z południa
kraju.

9

Miasto Khanyunis,
Strefa Gazy, Autonomia
Palestyńska,
24 czerwca 2011

Strefa Gazy to obszar należący do Autonomii
Palestyńskiej, który jest jednym z najgęściej
zaludnionych terenów na ziemi. Na 360
kilometrach kwadratowych mieszka około
1,5 miliona ludzi. Ponad 2/3 z nich stanowią
palestyńscy uchodźcy.
Według UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych
ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim
Wschodzie), palestyńskim uchodźcą jest osoba
(i jej potomkowie), która zamieszkiwała Palestynę
między czerwcem 1946 a majem 1948 roku
i w wyniku konfliktu arabsko-izraelskiego utraciła
swój dom.
Życie w obozach dla uchodźców nie jest lekkie.
Trudna sytuacja ekonomiczna, ograniczony
dostęp do bezpiecznych ujęć wody, przeludnienie
i brak poczucia bezpieczeństwa to wyzwania,
z którymi muszą się zmierzyć zamieszkujące je
rodziny.

Fot. Monika Korowajczyk-Sujkowska
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Codzienność dzieci i młodzieży ze Strefy Gazy
różni się od sytuacji ich rówieśników w Europie.
Nie mogą wyjeżdżać na wakacje ani odwiedzać
znajomych i przyjaciół, ponieważ jako mieszkańcy
obozów nie mają swobody osiedlania się
i przemieszczania. Nie mogą więc zobaczyć, jak
żyją ludzie nie tylko w dalekich zakątkach świata,
ale też w niedalekiej okolicy.
Dlatego tak cenny jest dostęp do Internetu. To
nie tylko sposób spędzania wolnego czasu, ale
również ważne źródło pozyskiwania informacji
i nawiązywania nowych znajomości. Umożliwia też
komunikowanie się z rówieśnikami z innych krajów.
Wśród młodych Palestyńczyków bardzo popularny
jest portal społecznościowy Facebook,
za pomocą którego użytkownicy nawołują do
zjednoczenia wszystkich palestyńskich ugrupowań.
Niestety dostęp do Internetu nie jest łatwy. Na
4 miliony mieszkańców Autonomii Palestyńskiej

korzysta z niego niespełna
360 tysięcy osób. Z powodu
sytuacji ekonomicznej komputer
jest dobrem luksusowym.
Dodatkowym problemem
jest dostęp do elektryczności,
spowodowany restrykcjami ze
strony izraelskiej. Około 90%
mieszkańców Strefy Gazy musi
znosić przerwy w dostawie prądu,
którego nie ma od 4 do 8 godzin
dziennie.
Internet daje młodym
Palestyńczykom i Palestynkom
namiastkę poczucia wolności –
dzięki niemu mogą, przynajmniej
wirtualnie, przekroczyć granice
i bariery swojego świata.
Mogą również o tym świecie
opowiedzieć nam.

Morogoro, Tanzania
2 września 2009

Prawie 10% populacji stanowią osoby
z niepełnosprawnością intelektualną. Z powodu
strachu i błędnych wyobrażeń są często odrzucane
przez lokalną społeczność. Ich problemów nie
dostrzegają również władze kraju, które nie czynią
starań w kierunku zapewnienia im odpowiedniej
opieki i stworzenia warunków, w których mogliby
pracować i żyć jak reszta Tanzańczyków. Dużą
część dzieci z niepełnosprawnością stanowią
sieroty. Ponieważ w Tanzanii nie istnieją domy
dziecka, w przypadku śmierci rodziców dziećmi
zajmują się albo krewni, albo zostają one
zmuszone do życia na ulicy.
Jednym z miejsc, w którym niepełnosprawne
dzieci mogą prowadzić możliwie normalne życie,
jest istniejące od 1995 roku Centrum Mehayo,

ośrodek położony w okolicach miasta Morogoro.
Mieszkańcy i mieszkanki Mehayo tworzą
wspólnotę. Razem mieszkają i pracują, hodują
drób, zajmują się ogrodem, gdzie uprawiają
drzewa bananowe, pomarańcze i papaje.
To swoista forma terapii – dzięki pracy czują się
potrzebni i niezależni, potrafią sami zarobić na
swoje utrzymanie.
Z Centrum Mehayo współpracują organizacje
rozwojowe i humanitarne z globalnej Północy,
które wysyłają wolontariuszy i wolontariuszki,
np. w ramach programu GLEN (Global Education
Network of Young Europeans). Wolontariusze
i wolontariuszki organizują podopiecznym
ośrodka czas wolny, prowadząc zajęcia
muzyczne, teatralne i fotograficzne, które
są doskonałą terapią. Dodatkowo, swoimi
działaniami uwrażliwiają lokalną społeczność
na potrzeby ich niepełnosprawnych sąsiadów.
Na zdjęciu widzimy uczestniczkę zajęć
fotograficznych dla dzieci z niepełnosprawnością,
organizowanych w ramach GLEN.

Fot. Iwona Frydryszak

Tanzania pod względem ekonomicznym należy do
najbiedniejszych krajów Afryki, a pod względem
demograficznym – do najmłodszych państw
świata. Prawie połowa populacji nie ukończyła
14 roku życia. Sytuacja dzieci w Tanzanii nie jest
łatwa. Codziennością są problemy z dostępem do
wody i żywności czy braki w wykształceniu.
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Obóz Petion Ville, Haiti,
5 stycznia 2011

Już przed trzęsieniem ziemi kraj ten borykał
się z poważnymi problemami, zarówno
społecznymi, jak i ekonomicznymi. Prawie
połowa dzieci nie uczęszczała do szkoły, nie
miała dostępu do czystej wody, żyła w trudnych
warunkach. Po katastrofie sytuacja uległa
pogorszeniu. 100 tysięcy dzieci zostało
osieroconych, 400 tysięcy straciło dach nad
głową. W gruzach legło 4,5 tysiąca szkół.
Dostęp do edukacji stał się jeszcze bardziej
utrudniony.
Jedną z rzeczy, które się nie zmieniły, jest
widok latawców na niebie. Ich puszczanie
należy do najpopularniejszych i najbardziej
lubianych zabaw haitańskich dzieci.

Przed katastrofą latawce były bardziej
kolorowe, zrobione z różnorodnych materiałów.
Po trzęsieniu ziemi mali konstruktorzy muszą
wykazać się większą kreatywnością. Nad
gruzami unoszą się więc latawce zrobione
z dostępnych materiałów – zużytych torebek
foliowych i worków na śmieci.

Fot. Bartek Wrześniowski

12 stycznia 2010 roku Haiti nawiedziło
potężne trzęsienie ziemi, którego skutki były
katastrofalne. Ucierpiały prawie trzy miliony
ludzi. Większość z nich straciła dach nad
głową i została zmuszona do zamieszkania
w prowizorycznych obozach. Na zdjęciu
widzimy obóz Petion Ville, który powstał
w miejscu luksusowego pola golfowego.
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Słowo wstępu
Drogi Nauczycielu, Droga Nauczycielko!
Drogi Animatorze i Animatorko!
Przekazujemy w Twoje ręce narzędzie
edukacyjne, które można wykorzystać na
wiele sposobów. Znajdziesz w nim karty do
prowadzenia warsztatów oraz plakaty do
tworzenia prezentacji. Dołączyliśmy także
niewielki przewodnik, który właśnie trzymasz
w ręku, z propozycjami ćwiczeń, dyskusji
i działań. Nie jest to zamknięty podręcznik. Na
pewno znajdziesz wiele własnych ścieżek, które
pozwolą prowadzić ciekawe i rozwijające zajęcia.
Każda z 12 kart opatrzona jest opisem sytuacji,
w której zrobiono zdjęcie, oraz kontekstem
dotyczącym ukazanego kraju globalnego
Południa. Na kartach przedstawiliśmy zdjęcia
fotografów i fotografek zrobione w Afganistanie,
Autonomii Palestyńskiej, Haiti, Kenii, Sudanie
Południowym i Tanzanii. Zdjęcia pozwalają na
tworzenie różnego rodzaju zestawień: dwóch
sytuacji z jednego kraju (np. zabawy chłopców
i zabawy dziewcząt na Haiti), dwóch sytuacji
z różnych krajów, ale zbliżonych tematycznie
(np. przedstawiających środek transportu:
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dzieciaki z rowerem przed szkołą w Sudanie
Południowym i młody taksówkarz z zadbanym
motorem w Kenii) lub zdjęć przeciwstawnych
(kąpiel ubranych dziewcząt w basenie
podczas zorganizowanych zajęć oraz skoki do
zanieczyszczonej wody chłopców – w różnych
częściach Autonomii Palestyńskiej). Elementy
można ze sobą zestawiać, można też wybrać
jeden i stworzyć uczestnikami i uczestniczkami
warsztatów większą mapę tematyczną, do
której będą dołączali znalezione przez siebie
informacje, komentarze, pytania. Być może
przyniosą swoje zdjęcia z ulubionych gier,
sportów, zajęć?
Jest to kolejna wystawa plakatowa Polskiej Akcji
Humanitarnej po Dzieci chcą się uczyć, prezentującej
problem dostępu do edukacji w Afganistanie.
Zapraszamy do korzystania z naszych publikacji
edukacyjnych, które można pobrać lub zamówić
na naszej stronie www.pah.org.pl.
Zespół Działu Edukacji

1. Strefa Gazy,
Autonomia Palestyńska,
2010
Fot. Kuba Kamiński

Autonomia Palestyńska to tereny kontrolowane
przez Izrael, ale zamieszkane przez ludność
arabską. W skład Autonomii Palestyńskiej wchodzi
leżąca nad Morzem Śródziemnym Strefa Gazy oraz
Zachodni Brzeg Jordanu. Obszar ten zamieszkują
4 miliony ludzi, z czego 1,53 miliona Strefę Gazy.
Nazwa terytorium pochodzi od największego
miasta w rejonie, Gazy (452 tysiące mieszkańców).
Władze izraelskie nałożyły na Strefę Gazy restrykcje
związane z eksportem i importem towarów.
Mieszkańcy mają problemy ze sprowadzeniem
nie tylko materiałów budowlanych, potrzebnych
do odbudowy zniszczonych terenów, ale również
książek i lekarstw. Z powodu tych ograniczeń
oraz dużego przeludnienia, ogromna część
społeczeństwa pozostaje bez pracy.

Kąpiele w morzu są jedną z nielicznych
rozrywek okolicznej młodzieży, jednak
ze względu na zanieczyszczenia, zabawy
w wodzie nie są bezpieczne dla zdrowia
mieszkańców i mieszkanek Strefy Gazy.
System kanalizacji i odprowadzania ścieków
jest przestarzały – został zbudowany w latach
60. XX wieku – i w dużej mierze zniszczony
przez konflikty zbrojne. Codziennie do morza
oraz do zasobów wody pitnej trafiają więc
miliony litrów ścieków, w związku z czym tylko
5-10% wody w Strefie Gazy spełnia standardy
i nadaje się do spożywania. Taka sytuacja jest
fatalna w skutkach – zanieczyszczona woda
powoduje wzrost zachorowań, zwłaszcza wśród
najmłodszych.

Tereny Strefy położone są nad Morzem
Śródziemnym, dlatego część młodych
Palestyńczyków zajmuje się rybołówstwem.
Jednak i w tej kwestii władze Izraela nałożyły
na rybaków obostrzenia – mogą poławiać
najdalej 3 kilometry od brzegu.
A ty w co się bawisz?
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2. Dystrykt Hebron,
Zachodni Brzeg,
Autonomia Palestyńska,
lipiec 2010
Fot. Kamila Tyniec

Hebron, czwarte co do wielkości miasto Autonomii
Palestyńskiej, położone jest około 35 kilometrów
od Jerozolimy. Działa w nim – podobnie jak na
całym Bliskim Wschodzie – UNRWA (Agencja
Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom
Palestyńskim na Bliskim Wschodzie). Agencja
stara się pomagać prawie 2 milionom uchodźców
w Autonomii Palestyńskiej. Prowadzi szkoły,
centra doskonalenia zawodowego, ośrodki zdrowia
i rehabilitacji.
Mimo że zamieszkują te same tereny i borykają
się z tymi samymi problemami, nie wszyscy
mieszkańcy Autonomii posiadają status
uchodźcy UNRWA, a więc nie mogą korzystać
z pomocy oferowanej przez Agencję. Szczególnie
poszkodowane są dzieci. Organizacje z globalnej
Północy specjalnie dla nich przygotowują
co roku ofertę zajęć wakacyjnych, podczas
których najmłodsi uczą się nowych gier, zabaw,
organizują wycieczki. Na zdjęciu widzimy
5

dziewczynki, które wzięły udział w wycieczce
na basen w ramach projektu: „Rozwój zasobów
ludzkich poprzez aktywizację społeczną dzieci
i młodzieży z Dystryktu Hebron – Organizacja
zajęć dodatkowych”.
Lokalne przepisy przewidują oddzielne baseny
dla chłopców i dziewczynek. Te przeznaczone
dla dziewcząt nie są podobne do basenów,
jakie mamy w Polsce. Są płytkie, przypominają
brodziki. Młode amatorki wodnych zabaw kąpią
się więc w ubraniach, ponieważ kultura, w której
żyją, nie pozwala publicznie odsłaniać ciała.

Polska Akcja Humanitarna

3. Marsabit w północnej
Kenii, wrzesień 2010
Fot. Krzysztof Miękus

Marsabit to kilkunastotysięczne miasto
położone w północnej Kenii, najgorętszym
i najbardziej suchym rejonie kraju. Miasto
jest otoczone piaszczystą pustynią Chalbi,
w której okolicach często można zobaczyć
fatamorgany. W niedużej odległości od
Marsabit znajduje się jezioro Turkana,
nad którym odkryto najstarsze ludzkie
szczątki pochodzące sprzed 2 milionów lat.
Nieprzypadkowo więc Kenia nazywana jest
kolebką ludzkości.

teren. Idealnie nadają się do tego
motocyklowe taksówki, zwane piki-piki. Motocykle należą do najtańszych
i najpopularniejszych środków transportu.
Mieszkańcy Afryki to prawdziwi mistrzowie
transportu. Taksówkami motocyklowymi lub
rowerowymi (boda-boda) przewożeni są nie
tylko ludzie (nierzadko całe rodziny!), ale
także cenne dla gospodarstwa domowego
materiały, takie jak arkusze blachy falistej,
a także kury, świnie itp.

Mimo że położone w wygasłym wulkanie
Marsabit otaczają powulkaniczne jeziora
i niewielki las tropikalny, jego mieszkańcy
mają poważne trudności z dostępem do
zasobów wody zdatnej do picia. Z powodu
postępujących zmian klimatycznych i chorób
związanych z brakiem wody wzrasta liczba
ofiar niedożywienia i złych warunków
higienicznych.
Aby dostać się do jedynego w regionie
szpitala należy pokonać trudny pustynny
A ty w co się bawisz?
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4. Przed szkołą
w miejscowości Wonglei,
Sudan Południowy, 2011
Fot. Paulina Szczygieł

Sudan Południowy jest najmłodszym państwem
świata – swoją niepodległość proklamował
9 lipca 2011 roku. Kraj boryka się z licznymi
wyzwaniami. Mieszkańcy mają problem
z dostępem do bezpiecznych ujęć wody, co
wiąże się z poważnymi konsekwencjami:
niedożywieniem, chorobami, brakami
w edukacji. 1/3 populacji Sudanu Południowego
nie potrafi czytać i pisać.
W tym najmłodszym, a zarazem jednym
z najbiedniejszych krajów świata większość dzieci
nie chodzi do szkoły. Jednym z ich codziennych
obowiązków jest dostarczanie wody do
gospodarstwa domowego. Pokonywanie dużych
odległości do studni zabiera dzieciom czas, który
mogłyby poświęcić nauce.
W Sudanie Południowym brakuje również
odpowiedniej infrastruktury – elektryfikacji,
budynków szkolnych, kadry nauczycielskiej
– ponieważ przeważająca część szkół
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znajdowała się na północnych terenach
Sudanu, które nie zostały objęte granicami
nowego państwa.
Nieliczne szkoły, które znajdują się na południu, nie
zawsze dysponują właściwymi pomieszczeniami.
Zajęcia często odbywają się na dworze, w cieniu
drzew, albo w budynkach, które nie są murowane.
Zazwyczaj szkoły mieszczą się w tradycyjnych
tukulach, czyli chatach zbudowanych
z powbijanych w ziemię, klejonych ziemią patyków
oraz krytych strzechą z wysuszonych traw.
Innym popularnym rozwiązaniem jest „blaszak”,
nazywany przez miejscowych „ironsheet”,
w całości zbudowany z blachy falistej. Wyposażenie
szkół jest bardzo skromne: często zdarza się,
że podręcznik posiada tylko nauczyciel, a zeszyt
należy dzielić z kolegą lub koleżanką z ławki.

się do szpitali, pracy czy szkoły. Oczywiście rower
służy również do zabawy i rozrywki. Podobnie jak
dzieci w innych krajach, mali Sudańczycy i małe
Sudanki urządzają zawody, organizują rowerowe
wyścigi i wycieczki. Na zdjęciu widzimy sudańskich
chłopców podczas przerwy w zajęciach szkolnych.

Jednym z najpopularniejszych środków transportu
w krajach afrykańskich są rowery, dzięki którym
mieszkańcy mają możliwość przemieszczania
Polska Akcja Humanitarna

5. Szkoła podstawowa
Ducuum w miejscowości
Bor Pakwau, Sudan
Południowy, 2011
Fot. Paulina Szczygieł

Brak dostępu do wody jest nie tylko przyczyną
chorób czy niedoboru żywności, ale uniemożliwia
również edukację najmłodszych członków rodziny,
ponieważ ich obowiązkiem jest dostarczanie
wody do domów. Z tego powodu ogromna część
mieszkańców najmłodszego kraju świata nie potrafi
czytać i pisać. Nieliczne szkoły, które znalazły się
na terenie Sudanu Południowego po proklamacji
niepodległości, są skromnie wyposażone. Brakuje
nauczycieli i materiałów dydaktycznych.
Drugi punkt Milenijnych Celów Rozwoju zakłada, że
„do 2015 roku dzieci wszystkich krajów, zarówno
chłopcy jak i dziewczynki, powinny mieć zapewnioną
możliwość ukończenia szkoły podstawowej
w pełnym zakresie”. Organizacje rozwojowe
wspierają społeczności lokalne w budowie
i wyposażaniu nowopowstających szkół. W 2010
roku Polska Akcja Humanitarna, za pieniądze
zebrane przez polskich uczniów w ramach akcji
„Studnia dla Południa”, wybudowała studnię przy
A ty w co się bawisz?

szkole podstawowej w miejscowości Bor Pakwau.
Pomogła również w zakupie podręczników
i szkolnego wyposażenia. Dzięki temu szkoła mogła
uruchomić zapisy na kolejny semestr.
Sudańskie szkoły funkcjonują w systemie trzech
semestrów. Edukacja podstawowa trwa 8 lat,
a ponadpodstawowa 4 lata. Następnie można
kształcić się w systemie wyższym, mając do wyboru
uniwersytet (4 lata), politechnikę
(4 lata), studium nauczycielskie (3 lata) lub
kursy zawodowe (2 lata). Taka ścieżka edukacji
dostępna jest jednak tylko dla nielicznych. Obecnie
priorytetem jest powszechna dostępność szkół
podstawowych, tak by każde dziecko mogło do nich
uczęszczać.

lekcjami. Sudańscy chłopcy, podobnie jak ich
rówieśnicy w innych krajach, z chęcią grają w piłkę
nożną. Warto podkreślić, że mimo iż Sudan
Południowy jest tak młodym państwem, został
już przyjęty do CAF – Afrykańskiej Konfederacji
Piłkarskiej, członka FIFA.

Przerwy między lekcjami nie różnią się wiele od
przerw dzieci w innych zakątkach świata, a zabawy
tylko tym, że odbywają się na powietrzu. Śmiech
i harmider wypełniają czas między kolejnymi
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6. Petit Goave, Haiti,
8 stycznia 2011
Fot. Bartek Wrześniowski

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti
w styczniu 2010 roku, przyniosło tak wiele szkód,
że ich konsekwencje są odczuwalne do dzisiaj.
Już przed katastrofą sytuacja w kraju nie była
łatwa – ograniczony był dostęp do urządzeń
sanitarnych i wody pitnej, opieka medyczna nie
była na najwyższym poziomie.
Przed trzęsieniem ziemi na Haiti do szkoły
uczęszczało nie więcej niż 50% dzieci.
W haitańskiej rodzinie, mającej średnio 5 dzieci,
zazwyczaj tylko jedno pobierało naukę. Ponad
90% szkół było szkołami prywatnymi, a więc
płatnymi. Na czesne dla większej liczby dzieci
mogli sobie pozwolić tylko bogatsi rodzice.
Posłanie dziecka do szkoły publicznej również
pociągało za sobą niemały wydatek w postaci
opłaty za posiłek w szkole, zakupu mundurka
oraz przyborów szkolnych. Z tych powodów
prawie 40% mieszkańców Haiti powyżej 15 roku
życia nie potrafi czytać i pisać.

dach nad głową, a duża część dzieci uraciła
w trzęsieniu ziemi rodziców. Dziś, w wyniku działań
podjętych przez społeczność międzynarodową,
większość zniszczonych szkół została ponownie
otwarta i zaopatrzona w pomoce naukowe.
Na zdjęciu widzimy zajęcia w ramach projektu
Child Friendly Space, prowadzonego wspólnie
przez Polską Akcję Humanitarną i czeską
organizację People In Need dla dzieci, które
ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi. W ramach
projektu miały one zapewnioną opiekę w ciągu
dnia i edukację w podstawowym wymiarze.
Uczestniczyły również w grach i zabawach.

W wyniku katastrofy dostęp do edukacji uległ
dalszemu pogorszeniu. Większość oświatowego
zaplecza została zniszczona, tysiące rodzin straciły
9
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7. Dzielnica
Dasht-e-Barchi, Kabul,
Afganistan,
3 listopada 2009
Fot. Marcin Suder

Na świecie prawie 72 miliony dzieci nie
uczęszczają do szkoły. Niepiśmiennych
dorosłych jest ponad 10 razy tyle. Większość
analfabetów stanowią dziewczynki i kobiety.
Taka sytuacja jest najczęściej skutkiem
ubóstwa, konfliktów zbrojnych oraz lokalnych
zwyczajów. Wszystkie te czynniki występują
w Afganistanie, kraju, który od ponad 30 lat
jest targany konfliktami wojennymi.
Ogromna część szkół została zniszczona.
Te, które ocalały, często są oddalone od
miejsc zamieszkania dzieci, mają braki
kadrowe i są skromnie wyposażone. Mimo
bogactw naturalnych, Afganistan należy do
najbiedniejszych krajów świata. Z powodu
trudnej sytuacji materialnej rodzice nie mogą
zazwyczaj kupić książek i przyborów szkolnych
dla dzieci, które zamiast do szkół idą do
pracy, aby pomóc w utrzymaniu gospodarstwa
domowego.
A ty w co się bawisz?

Władze Afganistanu są świadome, że rozwój kraju
zależy od edukacji. W taką działalność angażuje
się także wiele zagranicznych organizacji
pozarządowych, których wysiłek skierowany
jest nie tylko na edukację dzieci, ale również ich
matek.
Na skutek działań wojennych wiele kobiet zostało
wykluczonych z rynku pracy. Organizowane są dla
nich kursy liczenia, czytania i pisania (w języku
angielskim, paszto i dari) oraz zawodowe,
np. krawiectwa. W czasie, gdy kobiety podnoszą
swoje kwalifikacje zawodowe, dzieci uczą się
nowych gier, zabaw i tańców. Na zdjęciu widzimy
dziewczynki podczas nauki żonglowania.
Dzięki takiemu systemowi nauki matki zdobywają
umiejętności, które w przyszłości mogą
wykorzystać, by zapewnić lepszy byt rodzinie,
a dzieci mają choć trochę czasu na beztroską
zabawę.
10

8. Dawne lotnisko
Jasera Arafata, Strefa
Gazy, prowincja Rafah,
Autonomia Palestyńska,
22 lipca 2010
Fot. Kamila Tyniec

W Strefie Gazy żyje 1 106 195 zarejestrowanych
palestyńskich uchodźców. Ponieważ ich
sytuacja jest bardzo trudna, objęci są
pomocą ze strony UNRWA (Agencja Narodów
Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom
Palestyńskim na Bliskim Wschodzie).
Przeludnienie, bezrobocie oraz ubóstwo
to wyzwania, z którymi zmagają się na co
dzień mieszkańcy regionu. UNRWA prowadzi
w Strefie Gazy ponad 200 szkół, a także ośrodki
zdrowia, ośrodki pomocy kobietom, centra
doskonalenia zawodowego itp.
W okresie letnim UNRWA organizuje
Summer Games, zajęcia dla najmłodszych
Palestyńczyków i Palestynek. Podczas wakacji
w prawie 300 lokalizacjach w Strefie Gazy
(w szkołach, szpitalach, domach dziecka)
organizowane są gry i zabawy dla dzieci.
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W czasie letnich igrzysk, poprzez sztukę, teatr,
sport, promowane są prawa człowieka
oraz równość płci.
W czasie 6 tygodni odbywają się 2-3 cykle
zajęć. Na koniec każdego turnusu młodzież
próbuje pobić rekord Guinessa w wybranej
dziedzinie. Na zdjęciu widzimy bicie rekordu
w jednoczesnym odbijaniu piłki koszykowej.
Kilka dni później dzieci pobiły również rekord
w największej ilości puszczanych jednocześnie
latawców. Wakacje 2011 roku przyniosły 4 nowe
rekordy!
Gazański projekt sprawia, że dzieci
palestyńskich uchodźców bawią się jak każde
inne i chociaż na chwilę zapominają o trudach
codziennego życia. Mogą też pokazać światu
siebie i swoje umiejętności.
Polska Akcja Humanitarna

9. Miejscowość Bor
w Sudanie Południowym,
21 marca 2010
Fot. Wojciech Grzędziński

Najmłodsze państwo świata, Republika Sudanu
Południowego, powstało 9 lipca 2011 roku
w wyniku referendum niepodległościowego.
Pokojowe porozumienie zakończyło trwający
ponad 50 lat konflikt pomiędzy arabskimi
mieszkańcami północy a ludnością z południa
kraju.
Zapewnienie dostępu do edukacji, godnych
warunków sanitarnych oraz podniesienie
standardu życia mieszkańców to jedne
z wielu wyzwań, które stoją przed Sudanem
Południowym.

organizowane przez siebie zabawy: jazdę na
rowerze albo grę w piłkę nożną. Zabawki również
wykonują sami. Młodzież także musi wykazać się
własną inwencją.
Klimat Sudanu Południowego sprawia, że
większość wolnego czasu spędza się na
zewnątrz. Na zdjęciu widzimy bar na wolnym
powietrzu, w którym można grać w bilard.

W ponad 8 milionowym kraju większość
mieszkańców (44,4%) stanowią dzieci poniżej
14 roku życia. Znaczna część z nich nie ma wiele
wolnego od pracy czasu na szkołę i zabawę.
Dzieci są odpowiedzialne za dostarczanie wody
do gospodarstw domowych. Często opiekują się
również młodszym rodzeństwem i pomagają
w codziennych pracach. Okruchy wolnego
czasu, który im pozostaje, przeznaczają na
A ty w co się bawisz?
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10. Miasto Khanyunis,
Strefa Gazy, Autonomia
Palestyńska,
24 czerwca 2011
Fot. Monika Korowajczyk-Sujkowska

Strefa Gazy to obszar należący do Autonomii
Palestyńskiej, który jest jednym z najgęściej
zaludnionych terenów na ziemi. Na 360 kilometrach
kwadratowych mieszka około 1,5 miliona ludzi.
Ponad 2/3 z nich stanowią palestyńscy uchodźcy.
Według UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych
ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim
Wschodzie), palestyńskim uchodźcą jest osoba (i jej
potomkowie), która zamieszkiwała Palestynę między
czerwcem 1946 a majem 1948 roku i w wyniku
konfliktu arabsko-izraelskiego utraciła swój dom.
Życie w obozach dla uchodźców nie jest lekkie.
Trudna sytuacja ekonomiczna, ograniczony dostęp
do bezpiecznych ujęć wody, przeludnienie i brak
poczucia bezpieczeństwa to wyzwania, z którymi
muszą się zmierzyć zamieszkujące je rodziny.
Codzienność dzieci i młodzieży ze Strefy Gazy różni
się od sytuacji ich rówieśników w Europie. Nie mogą
13

wyjeżdżać na wakacje ani odwiedzać znajomych
i przyjaciół, ponieważ jako mieszkańcy obozów nie
mają swobody osiedlania się i przemieszczania.
Nie mogą więc zobaczyć, jak żyją ludzie nie tylko
w dalekich zakątkach świata, ale też w niedalekiej
okolicy.

dobrem luksusowym. Dodatkowym problemem
jest dostęp do elektryczności, spowodowany
restrykcjami ze strony izraelskiej. Około 90%
mieszkańców Strefy Gazy musi znosić przerwy
w dostawie prądu, którego nie ma od 4 do 8 godzin
dziennie.

Dlatego tak cenny jest dostęp do Internetu. To
nie tylko sposób spędzania wolnego czasu, ale
również ważne źródło pozyskiwania informacji
i nawiązywania nowych znajomości. Umożliwia też
komunikowanie się z rówieśnikami z innych krajów.
Wśród młodych Palestyńczyków bardzo popularny
jest portal społecznościowy Facebook, za pomocą
którego użytkownicy nawołują do zjednoczenia
wszystkich palestyńskich ugrupowań.

Internet daje młodym Palestyńczykom
i Palestynkom namiastkę poczucia wolności – dzięki
niemu mogą, przynajmniej wirtualnie, przekroczyć
granice i bariery swojego świata. Mogą również
o tym świecie opowiedzieć nam.

Niestety dostęp do Internetu nie jest łatwy. Na
4 miliony mieszkańców Autonomii Palestyńskiej
korzysta z niego niespełna 360 tysięcy osób.
Z powodu sytuacji ekonomicznej komputer jest
Polska Akcja Humanitarna

11. Morogoro, Tanzania
2 września 2009
Fot. Iwona Frydryszak

Tanzania pod względem ekonomicznym należy do
najbiedniejszych krajów Afryki, a pod względem
demograficznym – do najmłodszych państw
świata. Prawie połowa populacji nie ukończyła
14 roku życia. Sytuacja dzieci w Tanzanii nie jest
łatwa. Codziennością są problemy z dostępem do
wody i żywności czy braki w wykształceniu.
Prawie 10% populacji stanowią osoby
z niepełnosprawnością intelektualną. Z powodu
strachu i błędnych wyobrażeń są często odrzucane
przez lokalną społeczność. Ich problemów nie
dostrzegają również władze kraju, które nie czynią
starań w kierunku zapewnienia im odpowiedniej
opieki i stworzenia warunków, w których mogliby
pracować i żyć jak reszta Tanzańczyków. Dużą część
dzieci z niepełnosprawnością stanowią sieroty.
Ponieważ w Tanzanii nie istnieją domy dziecka,
w przypadku śmierci rodziców dziećmi zajmują się
albo krewni, albo zostają one zmuszone do życia na
ulicy.
Jednym z miejsc, w którym niepełnosprawne
dzieci mogą prowadzić możliwie normalne życie,
jest istniejące od 1995 roku Centrum Mehayo,
A ty w co się bawisz?

ośrodek położony w okolicach miasta Morogoro.
Mieszkańcy i mieszkanki Mehayo tworzą
wspólnotę. Razem mieszkają i pracują, hodują
drób, zajmują się ogrodem, gdzie uprawiają
drzewa bananowe, pomarańcze i papaje. To
swoista forma terapii – dzięki pracy czują się
potrzebni i niezależni, potrafią sami zarobić na
swoje utrzymanie.
Z Centrum Mehayo współpracują organizacje
rozwojowe i humanitarne z globalnej Północy,
które wysyłają wolontariuszy i wolontariuszki,
np. w ramach programu GLEN (Global
Education Network of Young Europeans).
Wolontariusze i wolontariuszki organizują
podopiecznym ośrodka czas wolny, prowadząc
zajęcia muzyczne, teatralne i fotograficzne,
które są doskonałą terapią. Dodatkowo, swoimi
działaniami uwrażliwiają lokalną społeczność
na potrzeby ich niepełnosprawnych sąsiadów.
Na zdjęciu widzimy uczestniczkę zajęć
fotograficznych dla dzieci z niepełnosprawnością,
organizowanych w ramach GLEN.
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12. Obóz Petion Ville,
Haiti, 5 stycznia 2011
Fot. Bartek Wrześniowski

12 stycznia 2010 roku Haiti nawiedziło
potężne trzęsienie ziemi, którego skutki były
katastrofalne. Ucierpiały prawie trzy miliony
ludzi. Większość z nich straciła dach nad
głową i została zmuszona do zamieszkania
w prowizorycznych obozach. Na zdjęciu widzimy
obóz Petion Ville, który powstał w miejscu
luksusowego pola golfowego.

Przed katastrofą latawce były bardziej kolorowe,
zrobione z różnorodnych materiałów.
Po trzęsieniu ziemi mali konstruktorzy muszą
wykazać się większą kreatywnością. Nad gruzami
unoszą się więc latawce zrobione z dostępnych
materiałów – zużytych torebek foliowych i worków
na śmieci.

Już przed trzęsieniem ziemi kraj ten borykał się
z poważnymi problemami, zarówno społecznymi,
jak i ekonomicznymi. Prawie połowa dzieci nie
uczęszczała do szkoły, nie miała dostępu do
czystej wody, żyła w trudnych warunkach. Po
katastrofie sytuacja uległa pogorszeniu. 100 tysięcy
dzieci zostało osieroconych, 400 tysięcy straciło
dach nad głową. W gruzach legło 4,5 tysiąca
szkół. Dostęp do edukacji stał się jeszcze bardziej
utrudniony.
Jedną z rzeczy, które się nie zmieniły, jest widok
latawców na niebie. Ich puszczanie należy do
najpopularniejszych i najbardziej lubianych zabaw
haitańskich dzieci.
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Praca ze zdjęciami
– ćwiczenia do wystawy

A Ty w co się

bawisz?

A ty w co się bawisz?
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A ty w co się bawisz?
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Cele:
– uzyskanie podstawowych informacji dotyczących życia codziennego najmłodszych mieszkańców
i mieszkanek wybranych krajów globalnego Południa;
– uświadomienie uczniom i uczennicom, że interpretacja danej sytuacji zależy od naszego stanu wiedzy
oraz informacji, które posiadamy.

Czas: 20 minut
Dobierz uczniów w 4-5 osobowe zespoły. Zaklej opisy na odwrocie kart i każdej z grup rozdaj po jednej
z nich. Zadaniem uczniów i uczennic jest zastanowienie się w grupach nad przedstawioną na fotografii
sytuacją. W celu ułatwienia rozdaj uczniom pytania pomocnicze zapisane na kartkach: co przedstawia
fotografia? kto jest na zdjęciu? gdzie mogło zostać zrobione? jakie uczucia towarzyszą przedstawionym
na nich postaciom? czy bohaterowie i bohaterki na zdjęciach są szczęśliwi?
Następnie uczniowie i uczennice zapoznają się z zaklejonym opisem zdjęcia. Jedna osoba z grupy
prezentuje reszcie klasy fotografię oraz przedstawia zdobyte informacje. Klasa wspólnie nadaje zdjęciu
tytuł.
W ramach podsumowania zapytaj uczniów i uczennice czy to zadanie sprawiło im trudność. Czy było coś
mylącego? Czy było coś zaskakującego w opisach zdjęć? Jakie mieli odczucia, oglądając fotografie po
raz pierwszy? Zwróć uczniom i uczennicom uwagę, iż sposób przedstawiania sytuacji w danym rejonie
świata wpływa na naszą o nim wiedzę.
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Cele:
– uzyskanie informacji dotyczących różnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież
w różnych krajach;
– uświadomienie podobieństw między dziećmi i młodzieżą z różnych krajów;
– uświadomienie uniwersalności potrzeby zabawy, aktywności i uczenia się nowych umiejętności.

Czas: zdobycie informacji: tydzień; przebieg ćwiczenia 30-45 minut
Pierwsza część ćwiczenia polega na pracy domowej. Poproś uczniów i uczennice o przyniesienie
z domowych albumów fotograficznych zdjęć przedstawiających dzieci podczas różnego rodzaju zabaw.
Zdjęcia mogą być zarówno starsze, jak i te współczesne (fotografie mogą zostać wykonane specjalnie do
tego ćwiczenia). Dodatkowym zadaniem będzie uzyskanie od starszego rodzeństwa, rodziców, dziadków
informacji dotyczących ich ulubionych zabaw z dzieciństwa.
Z przyniesionych zdjęć i zebranych materiałów zorganizujcie prezentację. Możecie pogrupować
fotografie w kategorie (np: zabawy indywidualne, zabawy grupowe, zadania sportowe, ulubione zabawki).
Włączcie do prezentacji również fotografie przedstawiające dzieci z krajów globalnego Południa.
Rozpocznij dyskusję o podobieństwach i różnicach pomiędzy grami i zabawami znanymi uczestnikom
i uczestniczkom warsztatów, a zabawami ich rodziców, dziadków i rówieśników z innych krajów. Jakie
zabawy, które dzisiaj poznali, wydają im się szczególnie interesujące? Gdyby mieli zorganizować dla innych
całodzienny festiwal: jakie gry, zabawy i warsztaty zaproponowaliby? Dlaczego uważają je za cenne?
Może uczniowie i uczennice spróbują też wykorzystać zdobytą wiedzę praktycznie, np. wzorem dzieci
z Haiti wykonają na zajęciach praktycznych latawce?
A ty w co się bawisz?
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Cele:
– uwrażliwienie na trudną sytuację dzieci i młodzieży w krajach Południa;
– zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed młodymi mieszkańcami i mieszkankami
krajów Południa;
– zdobycie podstawowych informacji o sytuacji danego kraju.

Czas: 45 minut
Podziel uczniów i uczennice na 4-5 osobowe grupy. Rozdaj każdej po 1 karcie. Zespoły zapoznają
się z fotografią oraz jej opisem. Następnie reprezentant lub reprezentantka grupy w ciągu minuty
prezentuje zdobyte informacje reszcie klasy.
Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień daj uczniom i uczennicom chwilę na przyjrzenie się jeszcze raz
wszystkim fotografiom. Następnie poproś grupy o wykonanie plakatu, prezentującego podobieństwa
pomiędzy bohaterami fotografii. Po ich wykonaniu powieście plakaty na ścianach. Daj uczniom
i uczennicom chwilę na obejrzenie prac kolegów i koleżanek z innych grup.
Rozpocznij dyskusję na temat życia codziennego dzieci i młodzieży w krajach Globalnego Południa.
Zastanówcie się nad wyzwaniami, które stoją przed ich rówieśnikami. Podajcie przykłady w których
najmłodsi z krajów Globalnego Południa próbują poprawić sytuację, w której się znaleźli.
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Cele:
– kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową;
– uświadomienie podobieństw pomiędzy młodymi mieszkańcami różnych krajów;
– skłonienie do refleksji nad sytuacją dzieci i młodzieży w różnych krajach.

Czas: 20 minut
Porozmawiaj z uczniami i uczennicami o ich hobby, o spędzaniu wolnego czasu, o tym, co szczególnie
lubią robić, z kim i w jakich okolicznościach. Ile pracy włożyli w to, żeby nauczyć się ulubionych
umiejętności?
Rozdaj uczniom i uczennicom po jednej fotografii (jeśli klasa jest liczniejsza, skseruj wcześniej brakujące
karty). Poproś ich o zapoznanie się z opisem karty.
Następnie poproś, aby młodzież spróbowała wcielić się w bohatera ze zdjęcia i dokończył w jego imieniu
zdanie „W wolnym czasie lubię…” bądź „W wolnym czasie chciałabym/chciałbym…”
Podsumuj ćwiczenie. Zapytaj uczniów i uczennice, czy są zaskoczeni ilością podobieństw pomiędzy
swoimi zabawami a zabawami dzieci z Południa? Czego nowego mogliby nauczyć się od swoich
rówieśników z Południa?

A ty w co się bawisz?
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Cele:
– kształtowanie wrażliwości na potrzeby dzieci i młodzieży w różnych rejonach świata;
– uzyskanie informacji o sytuacji mieszkańców w krajach Południa;
– uświadomienie, że każdy może mieć wpływ na poprawę sytuacji i wskazanie dobrych praktyk działania.

Czas: 20-30 minut
Zapytaj uczniów o role komputera i Internetu, jakie spełniają w ich życiu. Do jakich zajęć wykorzystują te
narzędzia? Jak spędzają wolny czas wykorzystując Internet i komputer? Poproś, aby wyobrazili sobie, że
nagle dostęp do Internetu zostaje odcięty. Jak by się wtedy poczuli? Co by robili w wolnym czasie?
Następnie podziel uczniów i uczennice w pary. Każda z nich losuje jedną fotografię (jeśli par jest więcej
niż fotografii, przygotuj wcześniej więcej kopii). Młodzież zapoznaje się z nią oraz z jej opisem.
Wcielając się w bohatera ze zdjęcia, ich zadaniem jest napisanie e-maila (muszą skorzystać z rzadkiej
okazji dostępu do Internetu) do swoich rówieśników i rówieśniczek w Polsce, przedstawiając swoją
sytuację.
Uczniowie i uczennice prezentują napisane e-maile. Podsumowując ćwiczenia, zapytaj młodzież
co mogliby zrobić, gdyby dostali taki list. Jaki mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników
z Południa? Co mogą zrobić sami, co pomogłoby im osiągnąć lepsze rezultaty? Zwróć uwagę uczniom
na przykłady dobrych praktyk działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe, a także
organizacje i władze lokalne.

23

Polska Akcja Humanitarna

Cele:
– zdobycie podstawowych informacji dotyczących edukacji w wybranych krajach;
– poznanie czynników wpływających na stan edukacji w wybranych krajach;
– wypracowanie propozycji działań, które mogą poprawić sytuację w dostępie do edukacji.

Czas: 30-45 minut
Podziel uczniów i uczennice na 3-4 osobowe grupy. Rozdaj im po jednej fotografii dotyczącej szkoły
i edukacji. Po zapoznaniu się z opisami grupy przedstawiają reszcie klasy zdobyte informacje na temat
ograniczeń dostępu do edukacji.
Na tablicy wypiszcie i nazwijcie problemy, z którymi borykają się mieszkańcy i mieszkanki krajów
Południa, a które dotyczą dostępu do edukacji. Wspólnie zastanówcie się nad ich przyczynami.
Następnie poproś, aby każda grupa wykonała plakat, przedstawiający sposób w jaki można zaradzić
ograniczeniom w dostępie do edukacji (np.: budowa szkół, studni, dróg, wyposażenie klas). Po
zakończonej pracy rozwieście plakaty w klasie. Daj uczniom i uczennicom chwilę na prezentację prac.
Podsumowując ćwiczenie zapytaj młodzież o działania, które podejmują sami mieszkańcy krajów
Południa, aby wpłynąć pozytywnie na swój los (np: aby zdobyć wykształcenie są w stanie wędrować wiele
kilometrów, często w trudnych warunkach, itp.)

A ty w co się bawisz?
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PODSUMOWANIE

Dobierając zdjęcia kierowaliśmy się nie tylko ich
walorem artystycznym i edukacyjnym. Chcieliśmy
stworzyć dla Ciebie oraz Twoich uczniów
i uczennic zestaw zdjęć, przedstawiających dzieci
i młodzież globalnego Południa w pozytywnym,
niestereotypowym świetle. Szukaliśmy tych
elementów życia codziennego, które unaoczniają,
jak bardzo bliscy są nam ludzie żyjący w strefach
konfliktu lub kryzysu i jak bardzo starają się
zachować normalność w pełnym ograniczeń
świecie. Ich zainteresowania często są podobne
do naszych i tak jak my są ciekawi świata. To,
w jaki sposób spędzają czas wolny i jak wyrażają
siebie i swoje marzenia, może stanowić sposób
na integrację społeczną i rozwój osobisty.
Zwłaszcza gdy mają ograniczony dostęp do
edukacji.
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Świetnie jeśli w trakcie warsztatów lub po
ich zakończeniu zdecydujecie się podzielić
swoimi spostrzeżeniami z innymi. W tym celu
w pakiecie znajduje się 6 dużych plakatów
z wybranymi zdjęciami. Uczniowie i uczennice
mogą stworzyć własną wersję wstępu do
wystawy. Zachęcamy do zorganizowania
ekspozycji, jeśli jednak nie masz takiej
możliwości, powiększone zdjęcia są także
narzędziem dla prowadzącego: pozwalają na
wybranie 1-2 zdjęć i przygotowanie prezentacji
lub dyskusji z większą grupą uczestników
i uczestniczek.
Zespół Działu Edukacji
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Jak
wykorzystać
wystawę zdjęć
„A ty w co się
bawisz?”
Po przeprowadzeniu zajęć z wykorzystaniem
fotografii zaproponuj uczniom zorganizowanie
w Waszej szkole wystawy. Dzięki temu dzieci
i młodzież z innych klas oraz inne osoby
odwiedzające szkołę zapoznają się z tematem
edukacji i rozwoju dzieci na świecie.

A ty w co się bawisz?
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Zastanówcie się:
– komu chcecie pokazać wystawę? (koleżankom
i kolegom z innych klas, z innych szkół,
rodzicom, gościom odwiedzającym Waszą
szkołę...)
– kiedy chcecie zorganizować wystawę? (np.
Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej,
dzień otwarty w Waszej szkole, Święto Szkoły,
zebranie z rodzicami)
– gdzie umieścicie wystawę? (w sali lekcyjnej,
w sali gimnastycznej, na korytarzu, w auli)
– w jaki sposób wyeksponujecie wystawę i jakie
materiały będą do tego potrzebne?
– w jaki sposób będziecie informować
o wystawie? jakich zasobów do tego
potrzebujecie?

Wystawie mogą towarzyszyć różne wydarzenia,
dzięki którym zarówno uczniowie, jak
i zwiedzający poszerzą swoją wiedzę na
temat krajów globalnego Południa. Oto kilka
pomysłów:
– uroczysty wernisaż z wprowadzeniem w temat
wystawy przygotowanym przez uczniów
– uczniowie-przewodnicy oprowadzający
po wystawie, odpowiadający na pytania
zwiedzających
– pokaz filmu połączony z dyskusją
– ankieta lub quiz, sprawdzające wiedzę
– opracowanie ulotek informacyjnych lub szkolnej
gazetki
– lekcje lub prezentacje we wszystkich klasach
w szkole

– ile czasu będzie trwała wystawa?
– w jaki sposób będziecie informować o celu
wystawy?
– w jaki sposób podzielicie się osiągnięciami
i informacjami zdobytymi podczas zajęć?
– w jaki sposób sprawdzicie, czego dowiedzieli się
oglądający wystawę?
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