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WNOP odcinek 047 - 22 marca 2015 r.
„Świat według Janki”, czyli inspirująca książka
o istocie pomocy humanitarnej
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/047

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek czterdziesty siódmy. Dzisiaj
opowiem o dylematach związanych z mądrym pomaganiem i o świetnej książce Janiny
Ochojskiej.
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 47. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”. Ja
nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby
pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie
realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej
i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie!
Dzień dobry! Zacznę nietypowo, coś Wam zacytuję: „Dzisiaj 24 tysiące ludzi umrze z głodu,
z czego 3/4 to będą dzieci poniżej 5 roku życia. Z powodu braku odpowiedniej opieki umrze 1440
kobiet w ciąży, 6000 dzieci umrze z powodu braku dostępu do wody pitnej, a kolejnych 30 000
dzieci umrze na uleczalne choroby. Takich strasznych liczb można by podać więcej, bo wiele
krajów wyniszczają wojny i czystki etniczne. W innych z kolei ludzie cierpią z powodu systemów
totalitarnych”.
Ten odcinek podcastu miał zawierać listę inspirujących mnie książek, takich, które
przeczytałem w ostatnim czasie, o każdej z nich chciałem Wam opowiedzieć po kilka zdań, po
to, żebyście mogli je świadomie wybrać. Coś ciekawego dla siebie. Ale wśród tych książek
była jedna, która mi tak bardzo nie pasowała, że zdecydowałem się poświęcić jej cały
dzisiejszy odcinek podcastu, bo to jest książka o trudnej dobroczynności, o niesieniu pomocy
humanitarnej w tych zakątkach świata, gdzie jest ona w danej chwili najbardziej potrzebna.
Ten cytat, który przed chwilą przeczytałem, pochodzi z książki pt. „Świat według Janki”
napisanej przez Janinę Ochojską.
Janina Ochojska to jest człowiek instytucja. Jedna z najbardziej znanych działaczek
społecznych. Twarz Polskiej Akcji Humanitarnej, założycielka. A z kolei PAH to jest
organizacja, która stoi za wspieranym przeze mnie Pajacykiem, czyli programem dożywiania
dzieci w polskich szkołach i na świecie.
PAH, jako organizacja, działa w bardzo wielu rejonach świata, ponad 40 krajach. Między
innymi na Filipinach, w Sudanie Południowym, w Syrii, Somalii, Korei Północnej − także tej
reżimowej. Teraz udzielają także wsparcia na Ukrainie, wszędzie tam, gdzie − jak pisze Janka
w swojej książce − „najgorsze zło spotyka się z największym dobrem”. PAH istnieje już ponad 20
lat.
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Pomagał także w trakcie wojny w Jugosławii, w Czeczenii, w Iraku, Afganistanie, także
w usuwaniu skutków tsunami na Haiti i Sri Lance. Być może część z Was, jak tego słuchacie,
to się wewnętrznie buntuje, bo zastanawiacie się, czy naprawdę ta pomoc, która jest niesiona
przez te organizacje, musi być ukierunkowana gdzieś tam daleko w świat, czy przypadkiem
nie powinno być tak, że pomagamy przede wszystkim Polakom w Polsce, bo tu też są
potrzebujący ludzie.
Jeśli takie pytanie w ogóle w Was się rodzi, to dobrze, bo to jest też dobry powód, żebyście
sięgnęli po tę książkę, o której chcę powiedzieć. Ja będę bardzo dużo dzisiaj fragmentów z tej
książki również cytował, bo uważam, że warto. A swoją drogą jest też tak, że Janina Ochojska
skończyła właśnie 60 lat, ja mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek podcastu będzie moim
skromnym prezentem urodzinowym także dla niej.
W tej książce jest takie jedno sformułowanie, które bardzo mi w duszy gra, można powiedzieć
rezonuje. Janka pisze o tym, że nawet jeżeli nie chcemy pomagać, to powinniśmy chociaż
wiedzieć, co się dzieje na świecie. Jak ten świat bardzo domaga się pomocy. I to, co mi się
szczególnie podoba, to to, że Janka przede wszystkim chce uświadamiać. I wierzy, że już samo
uświadamianie otworzy ludzkie serca.
Dla mnie ta książka to był też klucz do zrozumienia, z jak bardzo dużymi problemami muszą
się mierzyć organizacje niosące pomoc humanitarną. Ale zanim przejdę do samej książki, to
chcę Wam też opowiedzieć o tym, jak ja szukałem kogoś, kogo mógłbym wspierać
systematycznie. Dlaczego zdecydowałem się wesprzeć PAH w tych moich działaniach jako
bloger?
Taką pierwszą obawą najpoważniejszą, którą miałem, i myślę, że to jest coś, co dotyczy
większości z nas, to jest pytanie o to, czy pomoc, której udzielamy takim organizacjom, to jest
pomoc dobrze ukierunkowana. Czy pieniądze, które ja przekazuję w formie darowizny, będą
wydane na dobry cel? Czy będą wydane mądrze, mówiąc w uproszczeniu.
Miałem różne oczekiwania względem tego, jak chciałbym pomagać, a raczej tego, jakie
powinny być, moim zdaniem, efekty tej pomocy. Bo zastanawiałem się, w jaki sposób mogę
wykorzystać ten potencjał medialny, można powiedzieć, jaki mam w tej chwili, do tego, żeby
większą liczbę osób, Czytelników bloga, Was – Słuchaczy podcastu, angażować w udzielanie
takiej pomocy.
Jak o tym myślałem, to tak dosyć egoistycznie do tego podchodziłem również, teraz sobie to
uświadamiam, bo np. zastanawiałem się, czy nie powinniśmy wspólnymi siłami zbudować np.
studni w Sudanie czy tam, gdzie one są potrzebne. Czyli zbierać pieniądze na jakiś bardzo
konkretny cel.
A z drugiej strony uświadamiałem sobie też, że tak naprawdę nawet jeżeli taki cel zostanie
wybrany, jak byśmy te pieniądze zbierali i zbieralibyśmy dużo wolniej, niż bym się spodziewał,
to mogłoby się okazać, że ten cel, który sobie określiliśmy na początku, nijak się ma do
pilnych palących potrzeb, które gdzieś na świecie są, na które takie organizacje niosące
pomoc, starają się odpowiadać.
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Czyli owszem, zbieralibyśmy np. na budowę takiej studni, ale mogłoby się okazać, że ktoś inny
dużo pilniej potrzebuje tej pomocy w innym miejscu świata, a ja bym nie miał serca, żeby tych
środków nie przekazać tam, gdzie one są pilniej potrzebne. Z drugiej strony taki dylemat mój,
jako blogera, skoro zbieramy środki na jakiś konkretny cel, to jak Wam później wytłumaczyć,
że zostały spożytkowane na coś innego?
Książka pomogła mi zrozumieć, że to moje podejście do tego tematu było dosyć…
egoistyczne, to jest dobre słowo. Czyli, z jednej strony miałem taką motywację, żebyśmy
wznieśli jakieś dzieło, żeby być może zawisła taka tabliczka: „Studnię ufundowano przez
Czytelników jakoszczedzacpieniadze.pl” i nawet bym sobie potrafił wytłumaczyć, że to jest
dobre, bo uważam, że liczy się efekt. To, czy rzeczywiście ta pomoc zostanie doręczona tym,
którzy jej potrzebują. Ale z drugiej strony nie mam tej wiedzy, która pozwoliłaby mi
zdecydować, czy ten cel jest celem najwłaściwszym w danej chwili.
Przez te dylematy prawie rok się zastanawiałem, komu pomocy udzielić a komu nie. Czy
wspomóc jakąś małą lokalną organizację, czy kogoś, kto ma potencjał, żeby robić duże rzeczy,
także wykraczające poza Polskę, w skali ogólnoświatowej? To było również pytanie o to, czy
ja jestem w stanie angażować osoby, które będą na siłach pomagać takiej organizacji.
Czyli nie chciałem też, żeby energia, którą ładuję w to, żeby promować ideę dobroczynności,
była bezskuteczna. Wręcz przeciwnie, zależy mi na jak największym efekcie. I oddzielnie też
musiałem odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób chcę prywatnie tej pomocy udzielać.
Czy powinienem robić to po cichu, tak jak dotychczas, czy może pokazywać, że wspieram
konkretną organizację? Czy może pokazywać kwoty darowizn, czy to będzie bardziej
inspirujące? Czy to będzie bardziej zaspokajało moje ego?
Jak w ogóle mądrze mówić o dobroczynności, żeby nie zamęczyć Was tym tematem? A z
drugiej strony, żeby Was zachęcać do pomocy. Jak nie robić błędów, jak nie wylać, można
powiedzieć, dziecka z kąpielą? I ta książka, którą przeczytałem, trochę mnie uspokoiła.
Przekonała mnie, że taka decyzja o tym, że dokonuję swoistego outsourcingu samego
wykonawstwa tej pomocy, to była dobra decyzja po prostu.
Ja się powinienem skoncentrować na tym, żeby powiększać zasięg, świadomość tego tematu,
uświadamiać być może, korzystać z tuby marketingowej, którą posiadam, a niekoniecznie
precyzować, w jaki sposób ta pomoc będzie realizowana. Ta książka jest o tym, jeszcze raz
przypomnę tytuł – „Świat według Janki”, o czym nie usłyszycie w mediach. Ona zawiera krok
po kroku opisy poszczególnych akcji humanitarnych realizowanych na przestrzeni lat przez
Polską Akcję Humanitarną, ale też w dosyć brutalny sposób obnaża i pokazuje detale tego, jak
to wygląda od kuchni. Tam nie ma koloryzowania, jest prawda na temat tego, co jest
skuteczne w oczach Janiny Ochojskiej, a co jest pomocą źle wycelowaną.
Są przykłady głupoty, pewnych działań prowadzonych np. przez Wojskowe Siły Stabilizacyjne,
które często bardziej koncentrują się na PR niż na niesieniu realnej pomocy. Książka też
niesamowicie precyzyjnie pokazuje, jak dużymi dobrami są takie podstawowe dobra, którymi
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dysponujemy: woda, jedzenie, schronienie, czyli dach nad głową. Uświadamia, w jak
kolosalnie świetnej sytuacji jesteśmy tutaj w Polsce.
Dam Wam pierwszy przykład prosto z brzegu. W połowie marca minęła czwarta rocznica
wojny w Syrii. Syria to jest taki kraj pomiędzy Turcją i Izraelem mniej więcej. Od 2011 roku
toczy się tam wojna wewnętrzna. Zaczęło się od tego, że było wewnętrzne powstanie – ruch
wolnościowy i w odróżnieniu od innych krajów, Zachód kompletnie nie reagował na to, co się
w Syrii dzieje. Do dzisiaj nie reaguje. Jedyną pomoc starają się nieść organizacje humanitarne.
W tej chwili tam kompletnie nie wiadomo, kto walczy z kim. Jest tam wojna wewnętrzna,
problem polega na tym, że w tym kraju, w którym mieszka, czy mieszkały 22 miliony ludzi −
kraj jest mniej więcej 2/3 wielkości Polski − ponad połowa mieszkańców, 12 milionów ludzi
musiało opuścić swoje domy w wyniku działań, które tam się toczą, a 4 miliony z tych osób to
są dzieci. Mieszkają w obozach dla uchodźców, czy to w Syrii, czy poza granicami, bo bardzo
wiele osób, ponad 3 miliony osób wyemigrowało do sąsiednich krajów.
Tam problemem jest absolutnie wszystko. Problemem jest woda, jedzenie, opieka medyczna.
PAH pomaga od 2012 roku, czyli rok po rozpoczęciu konfliktu w zasadzie, już w Syrii byli. Za
chwilę będę mówił, jak pomagają, ale jest jedna akcja, o której chcę wspomnieć. W marcu
ruszyła akcja, która się nazywa Listen For Syria, listenforsyria.pl. To jest serwis, który powstał
we współpracy PAH-u ze Spotify. Spotify to jest serwis, w którym możecie sobie za darmo
bądź odpłatnie słuchać piosenek. W Spotify jest około 4 milionów zapomnianych piosenek.
Takich piosenek, które zostały wgrane, ale nikt ich w tym serwisie nie odsłuchał. 4 miliony −
liczba zbieżna z liczbą dzieci w Syrii. Celem PAH i celem tej akcji jest zebranie pieniędzy na
zakup 25 ton mąki i przetransportowanie jej do Syrii. Z tej mąki piekarnie, które współpracują
z PAH-em już od lat na miejscu, będą w stanie wyprodukować chleb dla 75 tysięcy ludzi,
mówię w tej chwili z pamięci, nie wiem, czy podaję prawidłową liczbę.
Akcja listenforsyria.pl − możecie dać nowe życie piosenkom w Spotify, ale być może możecie
również ratować życie osobom, które głodują w Syrii, mówiąc zupełnie wprost. Ale w książce
znajdziecie również informację o tym, jak trudna jest działalność dobroczynna. Nawet jak
organizacji takiej jak PAH uda się zebrać pieniądze, to całkiem niełatwo jest je wydać.
Przeczytam Wam kilka fragmentów, mam nadzieję, że wydawnictwo mnie za to nie rozszarpie.
Przykład pierwszy, budowa studni w Sudanie: „Jeśli np. chcemy zbudować studnię w Sudanie
Południowym za pieniądze przyznane z funduszu humanitarnego, powiedzmy Unii Europejskiej,
trzeba podeprzeć się naprawdę solidnym rozpoznaniem zarówno sytuacji ogólnej, jak
i szczegółowej w regionie, gdzie one mają być budowane. Wykazać się doświadczeniem,
kontaktami oraz posiadanymi zasobami, czyli tzw. capacity organizacji. Projekt musi między
innymi zawierać informację o tym, jak wybudowanie studni wpłynie na jakość życia ludności. To
oznacza, że trzeba uwzględnić śmiertelność dzieci i dorosłych, umieścić informację
o przemieszczaniu się ludzi, o naturalnych i sztucznych zbiornikach wody w okolicy itd. Będzie to
później potrzebne do sprawdzenia, czy budowa studni polepszyła sytuację w tym miejscu, czy nie.
Do pisania projektu potrzebna jest też wiedza o budowaniu budżetu według określonych reguł.
Obowiązują nas standardy PCM, czyli project cycle management i Sphere. Jest to dokument
zawierający minimalne wymagania, jakie musi spełniać pomoc. Te minimalne wymagania to
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w rzeczywistości bardzo szczegółowe wytyczne: na ile osób powinna być budowana studnia, ile
litrów wody na minutę powinna dawać, w jakiej odległości ma być od drzew, domów itd.
Organizacje pomocowe muszą pilnować takich spraw, żeby nie obniżać standardów działań”.
I teraz tak, my sobie możemy myśleć: to jest kwestia zebrania pieniędzy, zatrudnienia ekipy,
która studnię wybuduje i tyle. Czasami tak, a czasami nie. Jeżeli chce się uzyskać
dofinansowania z funduszy, które taką pomocą służą, to niestety cały proces robi się dużo
bardziej złożony. I teraz, jeżeli chcielibyście wiedzieć, czy rzeczywiście dostęp do wody pitnej
jest dużym problemem… mamy powszechne przeświadczenie, że 3/4 kuli ziemskiej to są
zbiorniki wodne, nie? No właśnie, ale tylko 1% z tej wody stanowi woda pitna.
I jeżeli koszt wybudowania jednej studni wynosi około 45 tysięcy złotych, może się wydawać,
że to jest duża suma, ale z drugiej strony taka studnia będzie służyła lokalnym
społecznościom przez jakieś 20 lat, tak to średnio wygląda. W książce też są podane
przeliczenia, że jeżeli z takiej studni korzysta średnio 1500 osób, to rzeczywiście po prostu
warto wydać te pieniądze.
Jest to tańsza metoda niż transportowanie wody do nich. A wody ludziom wcale nie potrzeba
tak wiele. W Polsce jest tak, że nie dokręcamy kranów i potrafi ta woda z naszego kranu kapać
i nakapać dokładnie tyle, ile mniej więcej potrzeba człowiekowi na zaspokojenie wszystkich
swoich potrzeb przez dobę. Taka racja humanitarna, o której się mówi, to że potrzeba nam 12
litrów wody na dobę.
Jeszcze o skali Wam powiem. Na świecie mamy ok. 7 miliardów ludzi w tej chwili, a szacuje
się, że obecnie ok. 900 milionów ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. I niestety ta liczba się
będzie powiększać, dlatego że ogólnie zasoby wody pitnej się zmniejszają. Wy się jeszcze
możecie zastanawiać, czy te 12 litrów to jest dużo czy mało. Według ONZ my średnio
zużywamy 115 litrów na dobę w takich krajach rozwiniętych.
Pomyślcie sobie tak, że dwukrotne spuszczenie wody w ubikacji to jest te 12-14 litrów, czyli
taka ilość, dwa zbiorniki, to jest ta minimalna racja humanitarna, która powinna wystarczyć
człowiekowi na cały dzień: na picie, na umycie się, na wszystko. Będę skakał z tematu na
temat w tym odcinku.
Inny cytat Wam podam… czy istnieje rozróżnienie na pomoc dobrą i złą? Czy da się to
rozróżnić? Intuicyjnie czujemy, że tak. Przeczytam Wam, co pisze Janka: „Czy istnieje pomoc zła
i dobra? Tak, musimy sobie zdawać sprawę z tego, czym te obie pomoce się od siebie różnią.
Celem pomocy nie jest uspokojenie naszych sumień, celem pomocy jest danie człowiekowi tego, co
pozwoli mu powrócić do normalnego życia, co pomoże mu uniezależnić się od naszych dobrych
serc i wziąć odpowiedzialność za swoje życie. A tym samym przywróci mu godność. Wreszcie jej
celem jest danie nadziei i perspektywy na przyszłość. Jakakolwiek pomoc humanitarna czy
charytatywna musi nie tylko zaspokajać pierwsze potrzeby w okresie konfliktu czy kataklizmu, ale
także otwierać możliwość rozwiązania sytuacji, w jakiej znalazły się ofiary”. I tutaj od tego
stwierdzenia rozpoczyna się bardzo długi opis na temat tego, co jest mądrą pomocą, a co jest
pomocą głupią bądź destrukcyjną.
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Na przykład kwestia taka, czy wyręczać miejscową ludność w poszczególnych pracach − np.
jeżeli budujemy wodociąg, to czy cała usługa powinna być zrealizowana przez akcję
humanitarną, czy może część albo większość prac powinna być wykonana przez miejską
ludność? PAH wybiera oczywiście to drugie rozwiązanie po to, żeby angażować, aktywizować
lokalną społeczność. Po to, żeby mieli swój udział w tym, co zostaje zrealizowane. W końcu
po to, żeby dbali o to, co zostało dla nich wybudowane.
Książka pokazuje również sytuacje obozów dla uchodźców. Tego, że kolosalne znaczenie ma
to, czy się uznaje, że one mają charakter tymczasowy, czyli np. nie buduje się tam trwałej
infrastruktury. Czy właśnie sankcjonuje się to, że te obozy będą istniały po wsze czasy, np.
poprzez budowę wodociągów, budowę domów, które nie mają tymczasowej konstrukcji itd.
Janina Ochojska pokazuje, że to drugie podejście generuje więcej problemów, bo wszędzie
tam, gdzie pojawiają się pewne zasoby rozpoczynają się również lokalne konflikty, lokalne
grupy próbują te zasoby przejąć, zdominować. Np. przejąć te punkty związane z dystrybucją
wody, pobierać za to opłaty itd. Gdzieś tam degeneracja się zaczyna.
Ogólnie obozy to jest coś, co człowieka wyjaławia i odbiera mu całą samodzielność życiową.
Z drugiej strony znowu pokazanie sytuacji, że tak naprawdę pewne duże organizacje, typu
ONZ itd., są zainteresowane tym, żeby takie obozy istniały. Dlaczego? Dlatego, że one dają
bardzo dużo etatów osobom, które w pewnym sensie niesienie takiej pomocy traktują jako
roczną, dwuletnią, trzyletnią przygodę gdzieś tam w ciekawym zakątku świata z ich
perspektywy. Za dobrą pensję!
Tak że świat nie jest jednokolorowy, czarno-biały, jak się nam wydaje. I również ta pomoc
humanitarna ma różne oblicza. To jest również kwestia tego, czy w działalności humanitarnej
zachowana jest zasada neutralności. Czy pomoc rzeczywiście jest niesiona tym, którzy jej
potrzebują, bez względu na to, jakie mają wyznania, za którą opcją polityczną się opowiadają?
Tu znowu Wam przeczytam cytat: „Teoretycznie to jest bardzo proste. Organizacja humanitarna
nie powinna opowiadać się po żadnej stronie konfliktu. Nie powinna angażować się w spory
religijne, rasowe, polityczne. Nie powinna wybierać, komu pomaga, używając innych kryteriów niż
kryterium potrzeb ludzi dotkniętych przez katastrofę humanitarną. Upraszczając: organizacja
powinna po prostu pomagać osobom potrzebującym, niestety nie zawsze jest łatwo ten postulat
zrealizować”.
Tu jest podany również przykład Ukrainy, znowu cytat: „Kiedy na przełomie 2013 i 2014 roku
trwały demonstracje antyrządowe na kijowskim Majdanie, byliśmy wielokrotnie pytani, czy
zamierzamy pomagać Ukraińcom. Strzelano wtedy do ludzi, była zima, wiele osób chciało
wesprzeć protestujących. Dla nas było od razu jasne, że tam nie pojedziemy. Po pierwsze dlatego,
że nie mieliśmy do czynienia z katastrofą humanitarną, Majdan – przecież środek funkcjonującego
miasta. Ludzie mieli dostęp do wody, żywności, dachu nad głową itd. Po drugie nie mogliśmy
wspierać protestujących, bo to był spór polityczny. Ścierały się ze sobą różne partie, opcje
polityczne i nie wyobrażam sobie, żeby w tej sytuacji akcja humanitarna miała stawać po jednej
czy po drugiej stronie. Nie chcę powiedzieć, że samo pomaganie w takich okolicznościach jest złe.
Społeczeństwo polskie chciało pomóc tak, jak nam pomagano w czasach Solidarności, kiedy
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dostawaliśmy kserokopiarki i sita, żebyśmy mogli drukować nielegalne ulotki. To był naturalny
odruch poparcia dla tych, którzy protestowali przeciw opresyjnym rządom. Ale w przypadku
organizacji humanitarnej takie działania nie wchodzą w grę. Gdyby na Ukrainie odcięto dostawy
prądu, żywności, zniszczono ujęcia wody, wtedy oczywiście czulibyśmy się w obowiązku, żeby
zareagować. Po kilku miesiącach od protestów na Majdanie sytuacja na wschodzie Ukrainy bardzo
się pogorszyła. Walki doprowadziły do poważnych zniszczeń, nadchodziła zima. Wtedy zaczęliśmy
pomagać pokrzywdzonym w obwodach ługańskim i donieckim. Ale w tym przypadku znowu
kierowaliśmy się potrzebami ludzi, a nie ich przynależnością narodową czy poglądami
politycznymi”. O ile taką zasadę neutralności dosyć łatwo jest zachować… łatwo – mówię
z perspektywy osoby, która niewielkie pojęcie o tym ma. Ale po lekturze tej książki mówię, że
łatwo jest zachować się w takich miejscach, które są dotknięte katastrofami naturalnymi.
Czyli tak jak na Filipinach, gdzie tajfun zmiótł domy, dużo łatwiej jest działać. Tak, tę zasadę
neutralności trudno jest zachować, szczególnie w tych państwach, gdzie są otwarte konflikty
wojenne.
Takim krajem, który uchodzi za bardzo niebezpieczny, również dla organizacji humanitarnych,
jest Somalia. To jest jedyny kraj, jak pisze Janka, w którym pracownicy humanitarni
zobowiązani są do poruszania się z ochroną. To poruszanie się z ochroną także jest według
pewnych zasad, które mają zwiększyć bezpieczeństwo. Paradoksalnie, zwiększyć
bezpieczeństwo. Przykład Wam podam: „W Somalii organizacje nie mają własnych samochodów.
Kiedy wynajmujemy ochroniarzy, wynajmuje się też ludzi z samochodami. Pracownik humanitarny
nie może jechać w jednym pojeździe razem z osobami uzbrojonymi, więc ochroniarze jadą
oddzielnie. Z tego powodu nie zabieramy po drodze obcych ludzi, którzy mogliby mieć broń.
Z ochroniarzami nie prowadzimy rozmów, nie mamy z nimi prawie żadnych kontaktów, oni po
prostu obstawiają teren, a my ich nawet nie znamy. Kiedy planujemy wyjazd, zamawiamy ich
obstawę na konkretny dzień, ale bez podawania szczegółów. Dowiadują się, dokąd jedziemy,
w dniu podróży. Tak samo kierowcy. Co więcej – jeśli jeździ się regularnie w to samo miejsce, np.
do obozu dla uchodźców, trzeba za każdym razem zmieniać trasę. Jeśli pracownikowi nie chce się
ciągle zmieniać trasy, postanawia sobie, że będzie jeździł za każdym razem tą samą drogą, wtedy
ułatwia się zastawienie zasadzki i porwanie”. Ta separacja, czyli oddzielne podróżowanie osób
z bronią i pracowników humanitarnych ma również zwiększać albo umożliwiać w ogóle
zbudowanie zaufania pomiędzy lokalnymi mieszkańcami a pracownikami humanitarnymi.
Dlaczego? Dlatego, że to zaufanie często ratuje życie pracowników takich organizacji jak PAH.
Kolejny cytat Wam przeczytam: „W miejscowościach czy obozach, w których pomagamy, jesteśmy
lubiani i lubimy ludzi z tych wiosek. Kontakt jest bardzo żywy, dlatego tam, wśród beneficjentów,
czujemy się bezpiecznie. To jest bardzo ważna cecha pracownika humanitarnego, żeby lubił ludzi.
Może się to wydawać oczywiste, ale w praktyce spotykałam się niejednokrotnie z taką postawą, że
niby lubią, ale tak naprawdę czasem nieświadomie trochę gardzą osobami, którym pomagają. Na
przykład dlatego, że to ludzie prości i niewykształceni. A w Somalii oni są dla nas bardzo dużą
gwarancją bezpieczeństwa, jeśli mamy z nimi dobre relacje. Wtedy im zależy, żeby nam się nic nie
stało albo nas ostrzegą wcześniej przed niebezpieczeństwem, albo jeśli pojawi się już zagrożenie,
są w stanie negocjować, ukryć nas, zaprowadzić nas do budynku, żeby nie było nas widać
z zewnątrz itd. Nazywamy to miękkimi zasadami bezpieczeństwa, one są naprawdę bardzo
skuteczne”.
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I teraz tak: ja, jak czytam te słowa, to po prostu aż się zastanawiam, jacy ludzie jeżdżą na
takie misje? W jaki sposób PAH szuka takich pracowników? Kto tam w ogóle jest
zdecydowany jechać, żeby pomagać innym, narażając stale, w zasadzie, swoje życie? Książka
pokazuje też, że w trudnych sytuacjach kłody pod nogi PAH-owi i innym takim organizacjom
rzucane są w zasadzie z każdej strony.
Przykład z misji w Afganistanie, gdzie stacjonowało również polskie wojsko, pokazuje, że te
sytuacje potrafią być bardzo skomplikowane. Kolejny fragment przeczytam: „Dlaczego
obecność żołnierzy była tak jednoznacznie źle odbierana przez Afgańczyków? Przecież wojsko też
prowadziło tam projekty pomocowe”. I pani Janina odpowiada: „Mówi się o tym, że wojsko
zbudowało Afgańczykom drogi, ale to były drogi dla wojska, miejscowym nie wolno było ich
używać, ze względu na bezpieczeństwo żołnierzy. Wykopano w obozie dla uchodźców studnię,
tylko że obóz powinien być z definicji tymczasowy. Budowanie studni czy jakiejkolwiek trwałej
infrastruktury oznacza, że osadza się tam ludzi. Do obozów wodę powinno się dowozić, właśnie po
to, żeby zachować ich tymczasowy charakter. Żołnierzom zdarzało się też po prostu rozdawać to,
co mieli. Czyli dosyć przypadkowe gadżety, takie jak plecaki czy koszulki z logiem ISAF-u, czyli
Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa. To tworzyło ogromne zagrożenie. Niestety, kiedy
Talibowie po wejściu do jakiejś wioski znajdowali te rzeczy, palili domy i zabijali ludzi, których
uważali za współpracujących z okupantem”.
To jest właśnie absurd pomocy źle ukierunkowanej. Książka opowiada również o tym, jak
gigantyczną rolę mają media w zbieraniu środków na pomoc. Niestety mamy do czynienia ze
skrajnymi zachowaniami, bo z jednej strony najbardziej medialne są gwałtowne katastrofy,
kataklizmy, a z drugiej strony istnieje bardzo wiele miejsc, w których pomoc jest potrzebna
systematycznie, a sam fakt, że jakieś wydarzenie znika z czołówek gazet i ze stacji
telewizyjnych, powoduje, że napływ tych środków na pomoc po prostu się zmniejsza.
Tu Janka też tak dosyć precyzyjnie diagnozuje to, co się w mediach dzieje w chwili obecnej.
Mówi ona tak, że: „Główną misją mediów powinno oczywiście być informowanie i komentowanie
wydarzeń, ale w taki sposób, który pozwala zrozumieć, co się dzieje na świecie. Jakie problemy są
ważne? Skąd się biorą? I jak można je rozwiązywać? Media powinny równać w górę, edukować,
a nie zaspokajać niską ciekawość na temat życia gwiazd i gwiazdeczek, publikując plotki
i sensacje.
Pamiętam wywiad, w którym Grzegorz Miecugow mówił o tym, że media są takie, jakich chcą
odbiorcy. Ale tę relację można odwrócić. Coraz więcej ludzi sięga po gazety regionalne, słucha
regionalnego radia, bo tam są jakieś konkretne informacje o tym, co się dzieje w okolicy. Inni
wchodzą na portale zagranicznych pism i stacji i tam szukają wiedzy o świecie i ważnych
wydarzeniach. A dziennikarzom ogólnopolskich mediów zostają ci odbiorcy, do których trafiają
nasze zachciankowe awantury. Być może jest to faktycznie grupa najliczniejsza, ale dziennikarze
nie robią też zbyt dużo, żeby czytelnika czy widza sobie wychować. Kiedyś mieliśmy telewizję
edukacyjną. Poziom rozmów w mediach o wiele wyższy i później dzwonili do studia zaangażowani
widzowi i zadawali mądre pytania.
Ta relacja jest jednak dwustronna, nie można spocząć na laurach i tylko sprawdzać słupków
oglądalności. Niestety świat przedstawiany w mediach jest światem o wiele gorszym niż świat,
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który istnieje w rzeczywistości. W mediach mamy świat wojen, przestępstw, przekrętów. Wydarzeń,
które budzą w nas sprzeciw, ale podobno lubimy się o nich dowiadywać, a media lubią o nich
donosić.
Tymczasem jestem głęboko przekonana, że gdyby komuś udało się wiernie opisać jeden dzień
z życia na ziemi, okazałoby się, że mamy do czynienia z większą ilością dobra niż zła. Nie wiem
dlaczego, ale jestem tego pewna”. No i jak tu się nie zgodzić? Ja się definitywnie z tym
zgadzam.
Jest też w książce sporo o pieniądzach, są przykłady przemian, które przechodzą osoby, które
angażują się w dobroczynność, w niesienie pomocy. Naprawdę wartościowa książka. Tych
cytatów pewnie mógłbym jeszcze wiele Wam podać, ale istotne jest takie najważniejsze
przesłanie. To, że świat można naprawiać, po prostu poprawiając go samodzielnie, powodując,
że będzie to lepsze miejsce do życia i dzieląc się tym, co mamy najlepszego z innymi.
Ostatni cytat, który Wam przeczytam, to jest zakończenie praktycznie jej książki i dobrze ją
podsumowuje: „Nie da się wyeliminować całego zła. Jeżeli ktoś ma narzędzia i umiejętności, żeby
łagodzić skutki krwiożerczości rekinów finansowych czy nieprzemyślanych posunięć polityków,
niech to robi. Ale chyba prostszym i skuteczniejszym sposobem jest praktykowanie codziennej
dobroczynności. Każdy z nas ma taką możliwość, a to daje mi powody do optymizmu, bo ludzie są
dobrzy. Chcą być dobrzy. Kiedy skupiamy się na krytyce wielkich instytucji, firm czy polityków,
często czujemy się bezradni. To nas wpędza w bierność, a bierność też jest źródłem zła. Dzisiaj,
w porównaniu z przeszłością, mamy większe możliwości, większą świadomość mechanizmów
działających w świecie. Korzystajmy z tego. Jeśli będzie nas wielu, to uda nam się zmienić nawet
wielkie instytucje, ale musimy zacząć od samych siebie. To jest podstawą każdej pozytywnej
zmiany w każdej dziedzinie życia. I pamiętajmy, że dobra jest jednak więcej”.
Ja więcej nie mówię, bardzo trudno było mi nagrać ten odcinek, bo trudno jest streścić taką
książkę, jest za dużo emocji w środku. Mam dwie prośby do Was. Pierwsza: kupcie tę książkę!
Kupcie książkę pt. „Świat oczami Janki”. Tak się składa, że Janina Ochojska cały dochód ze
sprzedaży tej książki przeznacza na pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych. Druga prośba
jest taka, w tej chwili trwa najlepszy okres wypełniania PIT-ów rocznych. Tak czy siak, bez
żadnych kosztów dla Was, możecie przekazać 1% swojego podatku dowolnej organizacji
dobroczynnej bądź humanitarnej. Ja oczywiście zachęcam do wsparcia PAH. W notatkach do
tego odcinka podcastu znajdziecie informacje o tym, jakie dane wpisać w Waszego PIT-a,
żeby ten 1% trafił do Polskiej Akcji Humanitarnej, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką
organizację wybierzecie. Grunt, żebyście wybrali jakąkolwiek organizację pozarządową. Tę,
która odzwierciedla Wasze oczekiwania w stosunku do sposobu, w jaki pomoc powinna być
niesiona. To Was nic nie kosztuje, przypominam o tym, że warto to zrobić. Mam nadzieję, że
ten odcinek podcastu, pomimo dość ciężkiej tematyki, był jednak dla Was ciekawy.
Przypominam, że notatki do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem
jakoszczedzacpieniadze.pl/047, tak jak 47. odcinek podcastu. Przypominam też, że możecie
ściągnąć z mojego bloga dwa e-booki, w których znajdziecie zapis pierwszych czterdziestu
odcinków tego podcastu. To jest łącznie ponad 750 stron zarówno moich monologów, jak
i wszystkich inspirujących wywiadów, które miałem okazję przeprowadzić.

Strona 9

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

Ostatnia prośba: jeśli to, o czym dzisiaj mówiłem, w jakikolwiek sposób Was poruszyło, to
bardzo Was proszę o podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Tak jak mówi Janka:
powinniśmy chociaż wiedzieć. Już to będzie gigantycznym krokiem. Ja od siebie dodam tylko,
że jestem niesamowicie wdzięczny i Jance, i wszystkim innym cichym pracownikom Polskiej
Akcji Humanitarnej i wszystkim innym pracownikom wszystkich akcji dobroczynnych, za ten
gigantyczny wysiłek. Trud mądrej pomocy, którą realizują. Wiem doskonale, że ja bym tak nie
potrafił, chociaż czasami mi się wydaje, że czemu nie? Ale ja bym tak nie potrafił. Tym
bardziej szanuję to, co oni robią i właśnie ten sposób, w jaki zmieniają świat na lepsze.
Każdego dnia. Na tym dzisiaj zakończę.
Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów
finansowych na wyższy poziom, oby jak najwyższy! Do usłyszenia!
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