SOLIDARITY HERE AND NOW
WOLONTARIAT NA RZECZ UCHODŹCÓW

Boisz się uchodźców, a może chciałbyś im pomóc, ale nie wiesz jak? Posłuchaj historii
wolontariuszy – przejmujących, radosnych, pełnych nadziei, niekiedy przeraźliwie smutnych.
Kilkunastu wolontariuszy z całego świata, pracujących z uchodźcami w różnych krajach
Europy, w listopadzie 2017 roku przybyło do Gdańska na zaproszenie Europejskiego
Centrum Solidarności, aby wziąć udział w pilotażowym projekcie SOLIDARITY HERE AND
NOW.

Uczestnicy projektu SOLIDARITY HERE AND NOW na wystawie stałej ECS
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ROZDZIAŁ I | SIŁA BERLINA
„Idea jest prosta: każdy, kto cieszy się wszystkimi dobrymi stronami Berlina, odpłaca się
społeczności poprzez kilka godzin wolontariatu (zauważcie proszę, trzy godziny = jedno
posiedzenie przy piwie ze znajomymi)” – szwedka Annamaria Olsson, która przeprowadziła się
w 2008 roku do Berlina, by studiować i pracować jako dziennikarka, pięć lat temu rzuciła na
Facebooku rękawice nowym obywatelom miasta.
Pisała m.in.: „Mieszkacie w Berlinie lub przyjeżdżacie tu, kiedy tylko macie trochę wolnego
czasu. […] Cieszycie się niskimi czynszami, dzielnicami multikulti i dynamiczną sceną
artystyczną. […] Kupujecie narkotyki od swoich lokalnych dealerów, śmiejecie się z zabawnych
psów i zwariowanych typów, pijecie piwo nad kanałem, kochacie się z nieznajomymi i

spotykacie ciekawych ludzi z całego świata. […] Jest jednak jeden problem z tą wolnością, bo
nie dotyczy wszystkich berlińczyków. W dzielnicach Kreuzberg i Neukölln, które są dla was
tak relaksujące, cool i tanie, dzieci otrzymują znacznie gorszą edukację, […] nie mogą sobie
pozwolić na szkolne wycieczki, lekcję pianina. […] Wiele z tych dzieciaków mówi słabo po
niemiecku, żyje, je i spędza czas w swojej własnej społeczności i ma bardzo mały kontakt z
tym, co większość uważa za »niemieckie społeczeństwo« […]”.
Odpłać się miastu
Open Music School (Otwarta Szkoła Muzyczna) czy Open Art Shelter (Otwarte Schronisko
Sztuki) to dwa z wielu projektów zainicjowanych przez organizację Give Something Back To
Berlin (Odpłać się Berlinowi), która powstała w 2012 roku jako platforma kreowania
twórczych relacji nowo przybyłych z miejscowymi berlińczykami.
Na ponad dwa lata przed nadejściem kryzysu migracyjnego w 2015 roku, który wzmógł
działania pomocowo-integracyjne w Niemczech i Europie, GSBTB miało już wypracowany
model i było przygotowane na przybycie nowych uchodźców. Dziś angażuje ekspatów i
uchodźców z ponad 60 różnych krajów oraz lokalnych Niemców.
Liczba migrantów próbujących dostać się do Europy, głównie nielegalnie przez Morze
Śródziemne, rosła od 2011 roku, kiedy przez kraje arabskie przetoczyła się fala rewolucji
zwanych Arabską Wiosną, a w Syrii wybuchła wojna domowa. Wojna w Iraku i powstanie tzw.
państwa islamskiego na terenie Syrii i Iraku pozbawiło domów kolejne rzesze ludzi.
Zdecydowana większość z nich – ponad cztery miliony – znalazło schronienie w obozach dla
uchodźców w Turcji, Libanie i Jordanii. Dla Europy przełomowy okazał się 2015 rok,
uznawany za początek kryzysu migracyjnego, kiedy w krajach Unii Europejskiej złożyło
wnioski o azyl milion dwieście tysięcy osób, głównie z Syrii, Afganistanu i Iraku, ponad dwa
razy więcej niż rok wcześniej.
Większość uchodźców to mężczyźni. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze – to oni w krajach
objętych wojną narażeni są na przymusowy udział w walkach, a w konsekwencji na śmierć. Po
drugie – w niebezpieczną podróż przez wodę ruszają silniejsi, by po uzyskaniu azylu, zgodnie z
prawem UE o łączeniu rodzin, sprowadzić kobiety i dzieci.
Uchodźcza męka
31-letni Eli Wael Khleifawi pochodzi z Damaszku. Przed ucieczką z ogarniętego wojną kraju
do Turcji był na studiach menedżerskich. Jako że reżim Baszara al-Asada kontrolował
Damaszek, groziło mu wcielenie do armii rządowej i konieczność walki przeciwko swoim
rodakom.
Z pomocą uchodźcom zetknął się jeszcze w ojczyźnie, do której przed wybuchem rewolucji
uciekali przed wojnami w swoich krajach Irakijczycy i Libańczycy.
– W Syrii pomoc jest oddolna, nie działają żadne organizacje – opowiada Eli Wael Khleifawi.
W październiku 2015 roku zdecydował się opuścić Turcję, bo nie mógł tam liczyć ani na
pozwolenie na pobyt, ani na pracę. Z Izmiru dopiero za trzecią próbą udało mu się dopłynąć
na greckie wyspy. Dalej ruszył najpopularniejszym uchodźczym szlakiem: przez Grecję,
Macedonię, Serbię, Chorwację, Słowenię i Austrię do Niemiec.
– Zrobiło na mnie duże wrażenie, jak wielu Polaków, Czechów, Słowaków, głównie młodych
ludzi, stara się pomóc migrantom przekraczającym granice – wspomina swoją drogę.

Po przyjeździe do Niemiec Eli Wael Khleifawi, ponieważ miał już spore doświadczenie,
włączył się w organizację życia w obozach dla uchodźców, do których trafiał – w Monachium,
Brandenburgu i pod Berlinem. Wprowadzał mieszkańców tych ośrodków w arkana procedur
urzędowych.
– Dzięki temu miałem co robić przez te długie miesiące, to sprawiało, że czułem się lepiej –
wyjaśnia.

Na początku 2016 roku Syryjczyk opuścił wreszcie obóz dla uchodźców i przeniósł się do
Berlina. Tu usłyszał, że nie ma wolnych kwater dla imigrantów. Przez trzy miesiące jako
bezdomny wędrował więc od urzędu do urzędu. „Uchodźcza męka” – jak mówi.
– Zyskałem dzięki temu nowe doświadczenia, które pozwoliły mi znacznie lepiej zrozumieć
Berlin – zauważa jednak pozytywy tej sytuacji.
I tak trafił do GSBTB.
– GSBTB to organizacja założona przez imigrantkę dla imigrantów. Założycielką i dyrektorką
generalną jest Szwedka, dyrektorką zarządzającą Brytyjka, a jedną z naszych wspaniałych
menedżerek Polka, Hania Hakiel – podkreśla.
Pomaga w tłumaczeniu, zachęca do udziału w lekcjach, opiekuje się dziećmi rodziców, którzy
uczęszczają na kurs języka niemieckiego. Dzień zaczyna w biurze ok. godziny 9 rano. W
zespole omawiają problemy, bieżące i przyszłe projekty. Koordynuje cotygodniowe spotkania
międzykulturowe berlińczyków i imigrantów przy kawie i herbacie.

Rodzice i siostra Waela wciąż żyją w Damaszku, nie chcą być uchodźcami, ale w pełni poparli
jego decyzję o wolontariacie i pomaganiu innym uchodźcom.
Dzięki rządowemu zasiłkowi dla uchodźców Eli Wael Khleifawi cały swój czas może
poświęcać na wolontariacką pracę.
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Gdyby dzieci nie karmiły gołębi
35-letnia Lindsay Bellinger jako dziecko wyemigrowała z rodzicami z Korei, mówi o sobie
„jestem ze Stanów Zjednoczonych”. Studiowała stosunki międzynarodowe, była dziennikarką
telewizyjną. Obecnie mieszka w Berlinie i dzięki mężowi, rodowitemu berlińczykowi ze stałą,
stabilną pracą, może sobie pozwolić na to, by większość swojego czasu poświęcać imigrantom.
Lindsay jest aktywna na wielu polach, m.in. uczestniczy z uchodźcami w wycieczkach do parku
czy nad jezioro albo zabiera dzieci do kina. Uczy ponadto syryjskich nastolatków języka
angielskiego i pomagam dzieciom w odrabianiu prac domowych. W ramach organizacji
charytatywnej Moabit hilft bierze udział w zbiórkach odzieży, sprzętu kuchennego i
wyposażenia domu. Przyjaźni się z imigrantami, więc jej życie osobiste przenika się z
wolontariatem, obchodzą np. wspólnie urodziny.
W ramach Otwartego Schroniska Sztuki wolontariusze GSBTB działają w obozie dla
uchodźców na terenie dawnego lotniska Tempelhof, które obecnie jest centrum wjazdowym
dla wszystkich uchodźców przybywających do Niemiec. Część osób mieszka tam tylko kilka
dni lub tygodni i jadą dalej, inni spędzają tam długie miesiące.

Lindsay pokazuje zdjęcia z zajęć grupy gitarowej Open Music School. Ubrany na czarno
chłopak w ramonesce, z kilkudniowym zarostem, gra na gitarze.
– To dla mnie bardzo osobiste. Gdy wyjechałam latem do Stanów, ten siedemnastoletni
chłopak z Afganistanu po prostu zniknął – Lindsay łamie się głos. – Nie wiem, gdzie on teraz
jest. Często chodziliśmy razem na obiad po lekcjach niemieckiego, przyjaźniliśmy się.
Lindsay delikatnie napomyka o niedogodnościach bytowych w ośrodku dla uchodźców na
Tempelhof, jak ciemne i zimne hangary. Sami uchodźcy nazywają to miejsce „zoo”. Skarżyli się
wielokrotnie na pozostawiające wiele do życzenia jedzenie oraz warunki mieszkaniowe – w
potężnych hangarach, w których za pomocą przepierzeń zaaranżowano boksy mieszkalne z
ciasno poustawianymi metalowymi piętrowymi pryczami, grasują myszy i szczury, gołębie
odchody zanieczyszczają łóżka.
„Gdyby dzieci nie karmiły gołębi, a drzwi do hangaru były zamknięte, nie byłoby w środku
ptaków. Myszy i szczurów by nie było, gdyby w pokojach uchodźcy nie trzymali jedzenia” –
usłyszała Hania Hakiel, Polka, która w 2015 roku założyła Otwartą Szkołę Muzyczną, a teraz
jest odpowiedzialna za projekt Otwarte Schronisko Sztuki, gdy zapytała personel ośrodka, co
można zrobić z wszechobecnymi zwierzętami.
Problem w tym, że uchodźcy nie mają lodówek, a posiłki w obozowej kantynie nie są
wystarczające.
Kobiety boją się w nocy wychodzić do toalety, bo wolontariusze i pracownicy socjalni obecni
są w ośrodku tylko za dnia. Zgłaszały problem molestowania seksualnego przez mieszkających
obok mężczyzn, ale i przez ochroniarzy.
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Przez żołądek do serca
30-letnia Amerykanka z Connecticut Maggie Simon od czterech lat mieszka w Berlinie i
zawodowo uczy dzieci jogi. Zajmuje się arteterapią, którą wykorzystuje w ramach
wolontariatu.
Nim Maggie Simon osiadła w stolicy Niemiec, nie wiedziała o uchodźcach szukających
schronienia w Europie. Podróżowała po świecie, ucząc języka angielskiego, była
wolontariuszką w Indiach i Tajlandii.
– Mój berliński wolontariat zaczął się dwa lata temu, gdy odwiedziłam mieszkanie, w którym
mieszkały dzieciaki, które dopiero co przyjechały do miasta, jeszcze nie chodziły do szkoły.
Przyniosłam swoją wielką torbę z przyborami plastycznymi i starałam się zmotywować je do
robienia sztuki. Po kilku miesiącach powoli przechodziliśmy w stronę picia kawy, herbaty i
gotowania.
To nauczyło ją, że trzeba zapomnieć o swoich oczekiwaniach wobec pomocy, odciąć się od
nich i po prostu być i słuchać potrzeb.
– Dwa lata temu zaczęłam współpracę z organizacją Über den Tellerrand (dosłownie: poprzez
talerz, metaforycznie: otwartość umysłu, brak uprzedzeń).
Organizacja powstała w 2013 roku. Ze studenckiego projektu rozrosła się w sieć
wielokulturowych wspólnot działających na rzecz integracji w trzydziestu miastach. Tę
organizację non profit finansuje wydawanie książek kucharskich, organizowanie płatnych
warsztatów kulinarnych, catering oraz fundusze państwowe i prywatne donacje.
Maggie zajmuje się terapią ekspresyjną, o której pisze pracę magisterską. Ekspresja pozwala
na wyrażenie wewnętrznych przeżyć poprzez sztukę – ruch, taniec, malowanie, wizualizacje,
poezję. W terapii sztukami kreatywnymi ważniejszy niż finalne dzieło jest proces tworzenia,
doświadczanie siebie tu i teraz, analiza stanu, w którym się znajdujemy. To pozwala na
kreatywne podejście do własnych potrzeb, otwiera na nowe możliwości. Wykorzystanie
działania różnych rodzajów sztuki daje całościowy efekt terapeutyczny.
– Prowadzę klasę gotowania dla nastolatków, zarówno uchodźców, jak i lokalnych
berlińczyków. Spotykamy się w czwartki na kilka godzin. Robimy zakupy, przygotowujemy
składniki, gotujemy, jemy – opowiada.
Maggie pozwala dzieciakom i młodzieży gotować według wybranych przez nich przepisów.
Biesiadując, poznają wzajemnie inne kultury.
– Nasze spotkania to nie tylko terapia. Dużą ich częścią jest po prostu dobra zabawa.
„Nie” dla nazistów, „tak” dla uchodźców
Wioska kontenerowa zlokalizowana jest w południowowschodniej części miasta, na
peryferiach dawnego Berlina wschodniego, dziś największej dzielnicy stolicy zjednoczonych
Niemiec, nazywanej „płucami Berlina”.
– W sąsiedztwie mamy klub młodzieżowy, przedszkole, podstawówkę. Wokół jest las i jezioro.
W miejscu, gdzie stoi wioska, wcześniej też był las. Sąsiedztwem są bloki z lat 70.,
zamieszkane głównie przez rodziny, które żyją tam od samego początku – opowiada 31-letnia
Linda Massino, koordynatorka wolontariuszka, absolwentka politologii i europeistyki, która
wspieraniem uchodźców zajmuje się od 2009 roku.
Wioskę kontenerową powołała do życia organizacja Internationaler Bund, która powstała w
1949 roku, aby działać na rzecz młodzieży, edukacji, wolontariatu, pomocy bezdomnym i

uchodźcom. Zatrudnia czternaście tysięcy pracowników w siedmiuset różnych miejscach w
Niemczech. Działa też w innych państwach, w Polsce prowadzi fundację. W Berlinie ma sześć
obiektów mieszkalnych dla uchodźców.
Budowa wioski trwała tylko czterdzieści cztery dni. Protestowali neonaziści, którzy przyjechali
z całych Niemiec na marsz z pochodniami. Internationaler Bund powołała w związku z tymi
wydarzeniami fundację Allende 2 hilft, aby zorganizowała grupę ludzi, którzy będą pomagać
uchodźcom. Okazało się, że wyszli w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom lokalnych
mieszkańców, którzy po protestach neonazistów chcieli wesprzeć uchodźców. Dołączył
lokalny Kościół, inicjując zbiórkę odzieży.
21-letni Denis La Plat, który sam jest wolontariuszem, studiuje fizykę na Uniwersytecie
Humboldta w Berlinie. Protesty neonazistów obserwował przez kuchenne okno. Widok
ubranych na czarno ludzi z pochodniami był dla niego szokiem. Jeszcze niedawno uczył się o
nazistach w szkole. Dlatego postanowił zostać w wiosce wolontariuszem, poświęca na ten cel
dwie – trzy godziny tygodniowo. Jego wolontariat spotkał się ze wsparciem rodziców, a
nawet zainspirował ich do udziału w innych projektach pomocowych.
Pierwsi uchodźcy zamieszkali w kontenerowej wiosce w grudniu 2014 roku. Wokół dwóch
budynków, zbudowanych z poustawianych piętrowo i pomalowanych na kolorowo morskich
kontenerów, jest ogród, plac zabaw, stacja rowerowa.
Obecnie mieszka tam trzysta osiemdziesiąt osób, w tym trzydzieści dwoje dzieci, w większości
małe, trochę nastolatków i dużo młodych mężczyzn
– Mamy piętnastu pracowników: dyrektora, liderów grup, sześciu pracowników socjalnych,
dwie osoby odpowiedzialne za administrację, dwoje wychowawców, dwoje menedżerów
budynku. No i jestem ja, koordynatorka, i nasi wolontariusze – opowiada Linda Massino.
Większość wolontariuszy to emeryci z sąsiedztwa, mieszkający tam od lat 70. XX wieku, jak
67-letnia Ingrid Mägdefrau, z wykształcenia inżynier mechanik, która na emeryturze realizuje
się jako nauczycielka języka niemieckiego, poświęcając imigrantom połowę swojego wolnego
czasu.
– Lokalni wolontariusze z sąsiedztwa często zaprzyjaźniają się z naszymi uchodźcami i
pozostają z nimi w stałym kontakcie po wyprowadzce. To bardzo budujące – opowiada Ingrid.
W wiosce działa niepubliczne przedszkole, organizowane są mecze piłkarskie, lekcje muzyki
dla dzieci we współpracy z publiczną szkołą muzyczną, spotkania kobiet (żeby miały one czas
dla siebie, w czasie spotkań wolontariusze zajmują się ich dziećmi), prace ogrodnicze
prowadzone we współpracy z centrum ogrodniczym, warsztaty naprawy rowerów, pływanie
dla kobiet. A w piątki są spotkania przy kawie mieszkańców pokomunistycznych bloków z
mieszkańcami morskich kontenerów. Organizowane są wspólne wyjścia na wydarzenia
kulturalne i wycieczki.
Czas pobytu uchodźców w wiosce jest zależy od wielu czynników, np. od tego, czy cała
rodzina jest już razem. Wielu po wyprowadzce pozostaje w dobrych kontaktach, przychodzą
w piątki na kawę. Niektórzy uchodźcy wracają, by zostać wolontariuszami.

ROZDZIAŁ II | ZMAGANIA W MOSKWIE
– W zeszłym roku rosyjskie władze przyznały zaledwie trzydziestu dziewięciu osobom status
uchodźcy – o sytuacji w swoim kraju opowiada 29-letnia Waleria Pawłowa, koordynatorka
wolontariatu i nauczania języka angielskiego w „Kids are Kids”, Centrum Integracyjnym dla
Dzieci Uchodźców i Migrantów „Takie same dzieci” w Moskwie, absolwentka dziennikarstwa.
– Porównaliśmy to z liczbą osób uznanych za uchodźców na Malcie. Było ich tam sto
sześćdziesiąt pięć. Zważywszy, że Malta jest najmniejszym państwem w Europie, zestawienie
tych liczb daje pojęcie, co się dzieje obecnie w Rosji.
Jako duży problem jawi się w Rosji edukacja dzieci imigrantów. Dlaczego? Obowiązuje
bowiem bardzo rygorystyczny system zdobywania edukacji. W Moskwie i obwodzie
moskiewskim, żeby posłać dziecko do szkoły, trzeba je zarejestrować drogą elektroniczną. W
przypadku migrantów wymagany jest oficjalny status imigracyjny. Tymczasem w Rosji status
uchodźcy posiada tylko pięćset dziewięćdziesiąt osiem osób. Trzeba też posiadać polisę
zdrowotną, ale aby ją uzyskać, trzeba legitymować się statusem imigranta. Dodatkowo, żeby
dziecko zostało przyjęte w Rosji do szkoły, musi mówić po rosyjsku. I tak koło się zamyka.
Dzieci są takie same
W Moskwie i w obwodzie moskiewskim liczba dzieci migrantów waha się od czterdziestu do
sześćdziesięciu tysięcy. Centrum „Takie same dzieci” obecnie opiekuje się siedemdziesięcioma
z Bliskiego Wschodu (Syria, Jemen), Kaukazu (Gruzja, Azerbejdżan), Azji Środkowej
(Afganistan, Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan), Afryki (Kongo, Nigeria, Kamerun, Zimbabwe).
Wiele z nich nie mówi po rosyjsku, są więc wykluczone z systemu edukacji, zaległości szkolne
wciąż rosną, wiele dzieci wymaga pomocy psychologicznej. Liczba podopiecznych zmienia się
każdego roku.
– Staramy się integrować dzieci z rosyjskim społeczeństwem, ale to nie jest łatwe. Wielu
imigrantów w ogóle nie mówi po rosyjsku, mają bardzo różne tradycje i mentalności. No i
bardzo smutno to przyznać – Ajgerima Mambetaliewa, koordynatorka edukacji przedszkolnej,
z zawodu menedżerka pochodząca z Kirgistanu, mająca własne doświadczenia adaptacyjne,
ścisza głos, jakby się wstydziła tego, co mówi – ale w Rosji jest rasizm.
Centrum nie ma wsparcia finansowego ze strony rządu, więc każdego miesiąca musi walczyć o
fundusze, nie dysponuje własnym budynkiem, musi korzystać z gościnności bibliotek czy
muzeów. Siłą organizacji jest więc siedemdziesięciu zaangażowanych wolontariuszy.
Centrum „Takie same dzieci” realizuje sześć programów. Oferta adresowana jest m.in. do
dzieci, które nie chodzą do szkoły, i do dzieci, które chodzą do szkoły, ale potrzebują pomocy
w odrabianiu prac domowych. Organizowane są wycieczki, warsztaty, wspólne wizyty w
teatrze czy muzeum. Najbardziej kreatywny jest program Laboratorium, którego temat
zmienia się co semestr, w zależności od potrzeb dzieci, przybierając np. formę zajęć
teatralnych czy kursu poznawania zawodów.
W Rosji nie ma oficjalnych, państwowych programów integracji imigrantów. W centrum
„Takie same dzieci” języka rosyjskiego uczą się także rodzice.
Korzenie centrum „Takie same dzieci” sięgają drugiej połowy lat 90. XX wieku, kiedy na skutek
wojen czeczeńskich przyjechało do Moskwy wielu uchodźców z Kaukazu, a mer miasta

zdecydował o obowiązkowej rejestracji w celu zapisania dziecka do szkoły. Wtedy grupa
moskiewskich studentów skrzyknęła się, by dokształcać małych uchodźców w domach,
kawiarniach, parkach. Ich motto to: „Wierzymy, że każdy powinien mieć dzieciństwo bez
względu na kolor skóry i język ojczysty. Wierzymy, że wszystkie dzieci w Rosji mogą i muszą
uczyć się razem w szkołach”.
Pomocowy gigant
Jewgenij Jasterbow ma dwadzieścia sześć lat, żyje z udzielania lekcji języka angielskiego.
Pochodzi z Rosji, ale studiował Rozwój Międzynarodowy na Uniwersytecie Wschodniej Anglii.
To tam zyskał pierwsze doświadczenie z wolontariatem w organizacjach British Council i
AIESEC.
Obecnie jest wolontariuszem Obywatelskiego Komitetu Pomocy, służy jako tłumacz w
urzędach, sądach czy komisariatach, ale często zmuszony jest też podjąć rolę mediatora, czy
wesprzeć imigranta.
– Pomagamy głównie uchodźcom, ale zgłosić się do nas może każdy, kto ma problemy. W
ubiegłym tygodniu przyszedł do nas z prośbą o pomoc obywatel brytyjski – opowiada
Jasterbow.
Obywatelski Komitet Pomocy to pierwsza niedochodowa organizacja charytatywna w Rosji,
działa od 1990 roku. Zawiązała ją spontanicznie grupa moskwian, by pomagać ormiańskim
uchodźcom z wojny z Azerbejdżanem, pierwszym uchodźcom po upadku ZSRR.
Dziś pomaga nie tylko uchodźcom, ale też migrantom ekonomicznym – w rejestracji,
uzyskaniu statusu uchodźcy, prawa pobytu, obywatelstwa, zdobyciu środków na start i w
sprawach prawnych, w których pomoc świadczą współpracujący z komitetem prawnicy z
Centrum Praw Człowieka „Memoriał”. Zaangażowany jest w bardzo wiele projektów, m.in.
pomoc żywnościową, edukację, ochronę zdrowia i pomoc językową, prowadzi szkołę dla
syryjskich dzieci.
W przeciwieństwie do centrum „Takie same dzieci”, Obywatelski Komitet Pomocy nie walczy
co miesiąc o fundusze, jest gigantem branży pomocowej. Finansuje go głównie Wysoki
Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), którego jest oficjalnym
przedstawicielem, oraz wiele fundacji i organizacji charytatywnych z Rosji i zagranicy, od
Caritas Francja po George’a Sorosa.
ROZDZIAŁ III | LUDZIE WIARY
W 2015 roku w Belgradzie wokół dworca autobusowego w centrum miasta gromadziły się
tysiące uchodźców z Bliskiego Wschodu i Azji.
– Mijaliśmy ich codziennie z żoną i zastanawialiśmy się, jak możemy pomóc? – wspomina 41letni Dragan Stanojlovic, pastor, serbski Rom. – Sami przecież żyjemy skromnie, nie mamy
zbyt wiele.
Tymczasem zatelefonował przyjaciel Dragana, pastor z północnej Serbii. Dysponował dwoma
tysiącami euro darowizny na rzecz uchodźców w Belgradzie i szukał kogoś, kto pomógłby je
rozdysponować.
– Powiedziałem mu: już masz, nas! I tak zaczęliśmy pomagać uchodźcom. Bóg nas do tego
wezwał. Zaczęliśmy od robienia codziennie kanapek i gotowania zupy.
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Zrodzone z serca
– Jest mi bardzo wstyd za Serbię, bo bardzo mało ludzi pomaga uchodźcom. Nie wiem czemu,
może się boją? Niestety, nie mamy też zrozumienia i wsparcia wśród naszej romskiej
społeczności. Cyganie twierdzą, że są w gorszej sytuacji niż uchodźcy, co nie jest prawdą – z
żalem mówi Dragan Stanojlovic.
Sam datuje swoją przemianę na czas wojny na Bałkanach w latach 90. XX wieku.
– W czasie bombardowań spędziliśmy z rodziną wiele nocy w podziemnym schronie, bez
jedzenia i innych potrzebnych rzeczy. W tym czasie ludzie dzielili się wzajemnie wszystkim, co
mieli. I to zrodziło w moim sercu dużą potrzebę pomagania innym – Dragan Stanojlovic
opowiada o swoich przesłankach.
W Kościele, w którym jest pastorem, z żoną Danielą od wielu lat zajmują się biednymi
romskimi dziećmi. Zaczęli też pomagać uchodźcom z Kosowa, również muzułmanom.
– Na początku było ciężko, ale w końcu nam zaufali. Rodzice oddawali swoje dzieci na kilka
dni, na organizowane przez nas obozy letnie i zimowe.
Dragan pokazuje zdjęcia z magazynów za stacją kolejową w centrum Belgradu, w których
zamieszkali na dziko uchodźcy. Na jednym z nich trzyma kartony z pieczywem. Za nim szara,
obdrapana, wilgotna ściana z odręcznym napisem w języku angielskim: Czy kiedykolwiek
trzymałeś swojego zwierzaka w takich warunkach?
– Spędzam w tym miejscu całe dnie, od rana do późnej nocy. Wielu uchodźców nazywa mnie
„wielki tata” lub „wujek”. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, kiedy jakiś uchodźca ma zamiar
wyjechać z Serbii, powinien zapytać mnie. Bo wielu przychodzi i mówi: Hej bracie, jutro chcę

spróbować przekroczyć granicę (nielegalnie), czy możesz się za mnie pomodlić? – opowiada
Dragan Stanojlovic.
W magazynach Dragan poznał m.in. wolontariuszy z Polski i Czech.
Kolejne zdjęcie z archiwum wolontariusza powstało na wielopoziomowym parkingu, na
którym koczowali uchodźcy. Między samochodami siedzi po turecku trójka opatulonych
mężczyzn. Przed nimi na papierach rozłożony mizerny posiłek.
– Ci mężczyźni jedzą cebulę, chleb i biały ser. Przyszliśmy ich odwiedzić, a oni chcieli się z
nami tym skromnym jedzeniem podzielić. Można było poczuć ich miłość – wzrusza się Dragan.
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Aktywność Dragana i Danieli nie ogranicza się tylko do pomocy materialnej i modlitwy,
pomagają oni również w organizowaniu czasu (lektury, projekcje filmów, zabawy z dziećmi,
kursy zawodowe). Dla dzieci romskich i uchodźczych prowadzą warsztaty rękodzieła, teatr,
zabawiają w stroju klowna. Na jednym ze zdjęć Dragan przebrany za pandę rozdaje prezenty.
– To jest mój kostium, który dzieci bardzo lubią, ale to jest prawdziwe – śmieje się i pokazuje
na odstający brzuch pandy.
Obecnie uchodźcy nie koczują już w magazynach, zostali przesiedleni do obozów rozsianych
po całym kraju. W jednym z nich żona Dragana, która jest fryzjerką, prowadzi bezpłatne kursy
zawodowe – fryzjerstwa i wytwarzania biżuterii. Po ukończeniu kursu kobiety dostają
certyfikat zdobycia zawodu.
Zrobioną na warsztatach biżuterię Daniela i Dragan wysłali do zaprzyjaźnionego kościoła w
Holandii. Połowę dochodu z jej sprzedaży dostały kobiety, za drugą połowę kupiono narzędzia

potrzebne do wyrabiania biżuterii, aby w Niemczech lub innych krajach, do których kobiety
pojadą, mogły same zarabiać pieniądze.
– Nie dawajmy uchodźcom ryb do jedzenia, nauczmy ich je łowić – apeluje pastor.
W planach mają otwarcie własnej organizacji pomocowej oraz ośrodka dziennego i
przedszkola dla uchodźczych dzieci i żyjących na ulicy, zwłaszcza romskich.
Dla Dragana budująca jest świadomość, że Bóg ma sprawy pod kontrolą i wysłuchuje modlitw.
Bywało tak, że nie miał czym podzielić się z ponad tysiącem potrzebujących uchodźców,
modlił się o wsparcie i nagle pojawiali się na przykład wolontariusze z Czech z transportem
darów.
Niezależni
35-letni Michał Oczkowski jest przedstawicielem handlowym z Wisły. Podczas kongresu
misyjnego w Niemczech w 2013 roku miał okazję ponad dwie godziny rozmawiać z młodym
uchodźcą z Pakistanu. Poruszyła go jego historia. Poczuł, że to zadanie dla niego od Boga, by
pomagać uchodźcom i zmieniać nastawienie do nich w Polsce.
Dołączył do niezależnej grupy czeskich wolontariuszy, bo na swoim terenie nie znalazł
podobnej inicjatywy. Prawnicy, nauczyciele, pastorzy, emeryci, studenci… Wobec
wolontariuszy mają trzy wymagania: ukończone osiemnaście lat, ponieważ każdy jest
odpowiedzialny za siebie, otwarte serce dla uchodźców i respektowanie wartości
chrześcijańskich, gdyż w większości są ludźmi skupionymi wokół różnych Kościołów
protestanckich.
Na przestrzeni półtora roku Michał wziął udział w ośmiu akcjach wyjazdowych.
– Zajmujemy się pomocą bezpośrednią, jeździmy w różne miejsca w Europie: do Bułgarii,
Serbii, Grecji – opowiada Michał Oczkowski.
Organizują też spotkania i kampanie edukacyjne, by przedstawiać uchodźców w innym
świetle, niż robią to państwowe media w Polsce.
– Spotkania odbywają się głównie w kościołach, ale także w muzeum w moim małym mieście
Wiśle. Często po spotkaniach ludzie podchodzą do nas i mówią, że mieli całkiem inny punkt
widzenia, a to, co zobaczyli i usłyszeli, zmieniło ich zdanie – opowiada.
Latem 2016 roku pięć osób pojechało do małej miejscowości Kelebija na granicy serbskowęgierskiej. Najstarsza w grupie była 77-letnia Helenka (na zdjęciu elegancka starsza pani z
ciemnowłosym malcem w pampersie na rękach), która ledwie tydzień przed wyjazdem w
podróż wyszła ze szpitala.
– Była niesamowita. Wykonywała więcej fizycznej pracy niż młodzi ludzie! Nie mogliśmy jej
od tego odgonić. Otwierała serca dzieciaków i dorosłych, bo wielu uchodźców ma wielki
szacunek do starszych ludzi. To było wspaniałe mieć ją w drużynie – wspomina Michał
Oczkowski.
Chcąc przełamać lody w nowym miejscu, wolontariusze zazwyczaj zaczynają od rozdania
dzieciom balonów i słodyczy, by następnie rozpoznać potrzeby. W Kelebiji koczowało ponad
trzysta pięćdziesiąt osób. Ludzie gotowali na ogniskach, w całym obozie było tylko jedno
ujęcie wody. Na zdjęciach Michała widać ciasno przytulone, jakby chciały się ogrzać,
najróżniejsze namioty, zabezpieczone przed deszczem i wiatrem plandekami, foliami i deskami.

– Ale nie wszyscy mieli namioty, niektórzy tylko koc rozwieszony na kijach. A lipiec był
deszczowy…
Wolontariusze kupili dużo mocnej folii, pocięli ją na płachty, aby zabezpieczyć namioty przed
wodą. Gdy wrócili po pół roku do obozu, część namiotów nadal była osłonięta ich folią.
Kupowali też codziennie wielką liczbę bananów, by dzieciaki dostały porcję energii i witamin.
– Wierzcie mi, nie jest łatwo kupić taką liczbę bananów każdego dnia – śmieje się
wolontariusz. – Oblatywaliśmy wszystkie sklepy w mieście.
Michał wylicza kolejne działania grupy: wywoływanie zdjęć paszportowych potrzebnych do
dokumentów, zabawy z dziećmi, wsparcie psychiczne, wspólna modlitwa.
Na jeden z kolejnych wyjazdów do drużyny Michała dołączył jego 73-letni ojciec. Młodzi
uchodźcy bardzo cenili jego obecność, tęsknili za swoimi rodzicami i rodzinami, więc chętnie
spędzali z nim czas, obejmowali i słuchali jego opowieści przekazywanych na migi, bo senior
nie mówił po angielsku. Stawał się dla nich na moment brakującym ojcem.
W czasie tych pomocowych wypraw było również wiele bolesnych momentów. Przede
wszystkim wówczas, gdy potrzeby ludzi były znacznie większe niż możliwości ich
zaspokojenia. A także wtedy, gdy wolontariusze dosłownie ocierali się o cierpienie i śmierć.
Jak w obozie w Idomeni, gdzie na skutek trudnych warunków ciężarna kobieta straciła przy
wolontariuszach dziecko albo ktoś, kogo poznali na poprzednim wyjeździe, zginął w drodze,
bo nie udzielono mu pomocy. Serce boli, gdy patrzy się na ludzi żyjących w nieludzkich
warunkach, śpiących przy minus piętnastu stopniach w pomieszczeniach bez ogrzewania, w
których grasują szczury i wszy.
Zasmucająca i zaskakująca dla Michała jest ludzka obojętność. To, że uchodźcy często nie
otrzymują pomocy od lokalnej społeczności, choć na miejscu są kościoły i wszystkiego w bród.
Słyszy czasem od takich wiernych, że oni będą się modlić za uchodźców.
– To nie jest prawdziwe chrześcijaństwo – twierdzi Michał.
Każdy ma coś wyłącznie dla siebie
W podobny sposób jak Michał Oczkowski działa 47-letni Marcin Pilch, na co dzień pastor w
Kościele Ewangelickim Braci Czeskich w Czeskim Cieszynie. Zanim został duchownym,
studiował medycynę i teologię.
Gdy zrobiło się głośno w Europie i Polsce na temat uchodźców, postanowił wyjechać im na
spotkanie i sprawdzić, jak można pomóc. Dołączył do nieformalnej grupy ludzi związanej z
różnymi Kościołami na Śląsku Cieszyńskim, w których organizowane są zbiórki pieniędzy i
darów. Koordynator grupy ogłaszał termin wyjazdu i zbierał ekipę chętnych na podróż.
Wyruszyli w kwietniu 2015 roku przez Serbię i Bułgarię do Turcji. Dotarli do Istambułu.
– Pierwszym naszym spostrzeżeniem było to, że oprócz podstawowych potrzeb, jak żywność i
ubrania, uchodźcy potrzebują, by poświęcić im czas, wysłuchać ich. Chcą dzielić się swoimi
doświadczeniami i przeżyciami. A ich historie są często bardzo tragiczne – opowiada Marcin.
W Bułgarii wolontariusze pojechali do oficjalnego obozu dla uchodźców w Charmanli,
zlokalizowanego w odrapanych blokach dawnych koszar. Na dobry początek mieli ze sobą w
samochodzie spory zapas ubrań, te rozeszły się jednak jak ciepłe bułki, jeszcze nim weszli na
teren ośrodka.

Niedawno w obozie zmarła mała dziewczynka, tylko dlatego, że nie podano jej na czas
potrzebnych leków. Brakuje też mleka w proszku dla niemowląt. Syryjczyk Kenan organizował
w obozie szkołę, kupili więc przybory szkolne i sprzęt sportowy, które wyciągnęłyby dzieciaki
z bloków na plac.
Po tej pierwszej wyprawie Marcin jeździł bałkańskim szlakiem jeszcze kilka razy. W mniejszym
obozowisku, kilka kilometrów od wsi Idomeni, przy autostradzie prowadzącej do zamkniętego
dla uchodźców przejścia granicznego z Macedonią, wolontariusze dołączyli do skandynawskiej
organizacji Northern Lights Aid. Pomagali przygotowywać paczki żywnościowe. Spędzali czas
na zabawach z dziećmi i rozmowie z dorosłymi, bo tego potrzebowali – uwagi i serdeczności.
Zaangażowali się również w działania czeskiej grupy wolontariuszy Czech Team, która łączy
ponad pięć tysięcy wolontariuszy jeżdżących imigranckimi szlakami.
W obozie w Bułgarii Marcin przeżył najbardziej radosny moment ze wszystkich swoich
licznych już doświadczeń. Wciąż wspomina reakcję tamtejszych dzieci na podarunki, jakie
przywieźli wolontariusze – woreczki z drobnymi zabawkami. Większość polskich dzieci
najpewniej by je zignorowała.
– Niesamowite było zobaczyć, jak dzieciaki cieszą się, że każde ma coś wyłącznie dla siebie,
coś osobistego, jak pokazują dorosłym i między sobą, co dostali – wspomina Marcin.

Od nauki do integracji
Jana Kaletova ma czterdzieści dziewięć lat i prowadzi z mężem hurtownię artykułów
biurowych w Czeskim Cieszynie.
– Kiedy nie jestem wolontariuszką, sprzedaję ołówki – śmieje się.
Wcześniej pracowała w służbie zdrowia, ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej.
Trzy lata temu zaczęła kolejne studia – teologię ewangeliczną w Bratysławie na kierunku
praca socjalna. Pracuje nad tematem: Podstawowe stanowiska teologiczne wyrażone w
postawie Kościołów chrześcijańskich w Czechach wobec migracji do Unii Europejskiej.
Zbierała materiały do pracy przez cały rok, w Internecie, chrześcijańskich magazynach,
kościelnych deklaracjach.
– Moim drugim zadaniem, oprócz pracy pisemnej, była praktyka związana z kierunkiem
studiów. Zaczęłam szukać organizacji, która pracuje z imigrantami. Dowiedziałam się o wielu
ludziach w naszym kraju pomagających uchodźcom poprzez różne grupy, nie tylko przez
Kościoły. I tak w lecie 2017 roku po raz pierwszy zetknęłam się z uchodźcami. Moją drogę do
nich znalazłam właśnie przez studia – relacjonuje Jana.
Została wolontariuszką przy Programie Integracyjnym dla Azylantów ewangelickiej organizacji
Diaconia z Pragi. Bierze udział w projekcie DOMA – „Diaconia daje szanse na azyl”.
Diaconia powstała w 1989 roku i jest największą w Czechach organizacją non profit zajmującą
się pomocą społeczną, działa w dziesięciu krajach. Zapewnia potrzebującym opiekę socjalną,
medyczną, edukacyjną i duszpasterską. Jej działalność opiera się na wartościach
chrześcijańskich i przykładzie Jezusa.
Program DOMA zakłada, że wolontariusze pomagają uchodźcom przez mentoring – wspólne
zajęcia, wizyty, spacery, sport, kulturę, korepetycje dla dzieci, konwersacje po czesku,
wymianę i porównywanie doświadczeń, obyczajów, tradycji.

W ramach projektu pomocą zostało otoczonych trzydzieści rodzin, około stu dwudziestu
osób, które otrzymały w Czechach azyl lub zostały objęte ochroną uzupełniającą. Ma im to
ułatwić zaangażowanie w życie czeskiego społeczeństwa i lokalnych społeczności, zapewnić
profesjonalne wsparcie i wzmocnić kontakty z sąsiadami, zapobiegać społecznemu
wykluczeniu i powstawaniu gett. Celem jest też zachęcanie Czechów do osobistych
kontaktów z uchodźcami i walka z ksenofobią.
Jana Kaletova raz w miesiącu bierze udział w oficjalnych spotkaniach i dyskusjach z
uchodźcami, i przynajmniej raz w tygodniu spotyka się indywidualnie, wspierając np. wizytę
uchodźcy u lekarza czy w urzędzie, pomagając dzieciom w pracy domowej. Angażuje się też w
imprezy dla dzieci i seminaria dla tych, którzy niewiele wiedzą o uchodźcach i ich krajach.
Na zdjęciach z integracyjnej imprezy w zielonym ogrodzie Jany widać radosne twarze o
różnych kolorach skóry. Na stole piętrzą się góry warzyw, owoców i wypieków, a na długich
szablach grillują się kebaby.
Doświadczeni w walce z prześladowaniami
– Nie jestem tu, aby mówić o sobie, ale o naszym Kościele Iglesia Evangelica Española
(Hiszpański Kościół Ewangelicki), który został założony w 1869 roku – zaczyna
autoprezentację pochodzący z Wysp Kanaryjskich 75-letni Hiszpan Manuel Epifanio Markuez
Bordón. – Mamy długotrwałe doświadczenie w walce z prześladowaniami. Bardzo nieliczny w
Hiszpanii Kościół protestancki był zawsze marginalizowany przez Kościół katolicki. Przez
wiele lat mieliśmy dużo problemów. Przełożyliśmy te doświadczenia na pracę z ludźmi, którzy
mają o wiele więcej problemów niż my. Przybywają do naszego kraju głównie z Afryki.
Przepływają Morze Śródziemne na bardzo małych łodziach. Podczas przeprawy wielu z nich
tonie.
Dziś hiszpańscy ewangelicy wspierają Afrykanów i przybyszów z Bliskiego Wschodu, ale
zaczynali od pomocy uchodźcom z dyktatur Ameryki Łacińskiej w latach 70. XX wieku.
Manuel sam ma doświadczenia emigracyjne. Sporą część życia spędził w Wenezueli, gdzie
pracował w biznesie. W 2014 roku wrócił do Hiszpanii ze względu na nieznośną w Wenezueli
sytuację polityczną i społeczną.
Po powrocie wiódł w Barcelonie spokojne życie emeryta, aż w 2014 roku zobaczył zdjęcie,
które obiegło media na całym świecie – martwego syryjskiego chłopca, którego ciało
wyrzuciły fale na turecką plażę. Wstrząśnięty Hiszpan zaczął od wsparcia finansowego, a od
niedawna włączył się w akcje pomocy osobiście.
Chwila, w której zdecydował się opuścić swój wygodny dom w Barcelonie, by zorganizować
schronienie dla uchodźców, to jedna z najszczęśliwszych chwil w jego życiu. Zajął się
przygotowaniem domu dla uchodźców w podmadryckim San Lorenzo de El Escorial. Manuel z
dumą podkreśla, że pierwsza grupa z Bliskiego Wschodu, której spodziewają się w grudniu
2017 roku, zamieszka w pięknym, kamiennym domu z XVI wieku, który należał do króla Filipa
II.
Manuel Epifanio Markuez Bordón buduje też sieć wolontariuszy. Zwerbował już dyrektora
centrum sportowego, lekarza z pobliskiej kliniki i wielu młodych ludzi. Jego rodzina też się
angażuje: żona, córka, zięć.

– W naszym programie nie zakładamy tylko tymczasowych udogodnień dla uchodźców.
Mamy zaplanowaną pracę z każdą grupą przez minimum osiemnaście miesięcy, by pomóc im
nauczyć się języka, znaleźć pracę, dom i żyć na przyzwoitym poziomie. Chcemy sprawić, żeby
byli kulturowo przygotowani do integracji, bo wiemy, że te osoby zostały pozbawione domu i
rodziny, wszystkiego, co posiadały, i szukają spokoju w innym miejscu.
Program Hiszpańskiego Kościoła Ewangelickiego zakłada pokrycie wszelkich kosztów
wyżywienia, zakwaterowania, odzieży, edukacji, nauki języka.
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– Europejczycy mówią, że imigranci powinni się integrować z ich społeczeństwem – zauważa
Eli Wael Khleifawi. I mają jego zdaniem rację, ale pod warunkiem, że sami osobiście nawiązują
relacje z przybyszami, poznają ich i pozwalają zaistnieć w swoim życiu. Dobrze by było, gdyby
każdy miejscowy poznał jednego imigranta w swoim mieście, porozmawiał z nim, dowiedział
się o jego życiu.
Budowanie mostów jest konieczne – żaden z wolontariuszy pracujących z uchodźcami nie ma
wątpliwości. Ludzie na Bliskim Wschodzie na przykład poznają się, rozmawiając godzinami
nad szklanką herbaty lub kawy. Od długiej rozmowy przechodzą z czasem do wspólnych
aktywności. Podczas gdy dla ludzi Zachodu spędzanie godzin nad filiżanką herbaty to strata
czasu, zaczynają od wspólnych zajęć, aktywności, a dopiero z czasem przechodzą do
rozmawiania i poznawania siebie. Trzeba się siebie wzajemnie uczyć. A nagroda bywa sowita.
Michała Oczkowskiego wciąż wzrusza wdzięczność uchodźców, ale też gościnność, gdy
zapraszają na kolację przygotowaną z produktów, które im wolontariusze podarowali. I
choćby nie wiadomo jak byli głodni, nie zaczną jeść, póki gość się nie poczęstuje. Niektóre
relacje przeradzają się w przyjaźnie i uchodźcy pozostają w kontakcie z wolontariuszami po
przedostaniu się do miejsc docelowych.
Opowieści wolontariuszy to suma wielu doświadczeń, które pozwalają oswoić lęki.
– Czasem potrzeba, żeby ktoś pchnął do tego pierwszego kroku w kierunku wolontariatu.
Powiedział: Choć mi pomóż, zamiast nad tym rozmyślać, może chwyci cię to za serce –
podpowiada Jana Kaletova.
W imię czego pomagasz?
Maggie Simon została wolontariuszką, bo postrzega uchodźców jako równoprawną część
społeczności, potrzebującą wsparcia, a więc postanowiła im je ofiarować. Uważa, że bycie
solidarnym to uznanie, że każdy człowiek jest równy i zasługuje na takie same szanse, a co za
tym idzie, nakłada to zobowiązanie dążenia do realizacji tych postulatów.
Bycie solidarnym z innymi to według Michała Oczkowskiego bycie złączonym w działaniu, by
zmienić coś na dobre w czyimś życiu, zaspokoić jego potrzeby.
Najważniejsze dla Manuela Epifanio Markueza Bordón jest kierowanie się wrażliwością
społeczną. Być solidarnym, to czuć, że jest ktoś, kto potrzebuje pomocy, kto woła o wsparcie,
o solidarność. A słowo „solidarność” w języku hiszpańskim obejmuje niezmiernie ważne
obszary znaczeń, oznacza posiadanie umiejętności poświęcenia się dla drugiego człowieka,
bycie blisko, ponoszenie trudu, by druga osoba mogła żyć lepiej i pełniej.
Radość Michałowi Oczkowskiemu przynoszą chwile, gdy uda się trafić w potrzeby
konkretnych ludzi. Daje komuś buty, kto na ich widok płacze ze szczęścia i mówi, że

zapamięta ten moment do końca życia. Był świadkiem sytuacji, gdy dwóch mężczyzn dzieliło
się jedną parą butów. Gdy jeden gdzieś szedł, drugi zostawał na miejscu albo ustawiał się w
kolejce po herbatę na boso lub w klapkach. Nie można się więc dziwić, że nowa para butów
może odmienić czyjeś życie.
Zdaniem Denisa La Plat nie chodzi tylko o wolontariat, ale o poznawanie nowych ludzi,
zyskiwanie przyjaciół. Bycie wolontariuszem to obracanie się w kręgu innych wolontariuszy.
Świadomość, że są na całym świecie, daje wiarę w ludzi i poczucie bezpieczeństwa. Nadzieję,
że w razie potrzeby znajdzie się ktoś, kto pomoże i nam.
Jakie cechy musi mieć wolontariusz?
– Pokażcie im miłość, zaufajcie, a otworzą się – Dragan Stanojlovic radzi tym, którzy chcieliby
pracować z uchodźcami.
Przydatnym do pracy z uchodźcami jest – zdaniem Marcina Pilcha – każdy człowiek,
niezależnie od cech charakteru czy zdolności, ale trzeba mieć serce, nie oceniać
powierzchownie, nie patrzeć jak na tłum, ale pojedyncze osoby, z których każda ma swoją
historię, problemy i potrzebę szczęścia.
Waleria Pawłowa dorzuca do tego katalogu szacunek, życzliwość i akceptację, również dla
siebie samego.
Zdaniem Lindsay Bellinger ci, którzy chcą pomagać uchodźcom, muszą mieć sporą dawkę
empatii, umiejętność słuchania, cierpliwość, być kontaktowym, wielozadaniowym, zdawać
sobie sprawę, że ludzie nie są tacy sami i ich reakcje też są różne. Jej zdaniem największymi
problemami w pracy z ludźmi z innych kultur są różnice językowe, więc przydają się także
zdolności językowe, by podchwycić choć kilka zwrotów po arabsku, persku czy w urdu.
Choć – jak przyznają wolontariusze – w społeczności imigranckiej zawsze znajdzie się ktoś,
kto chętnie służy jako tłumacz.
Według Jany Kaletovej, żeby pracować z uchodźcami, trzeba przede wszystkim mieć do nich
miłość, nie postrzegać jako gorszych, a tak samo wartościowych jak my.
Linda Massino uważa, że nawet jeśli chęć pomagania jest naturalna, to aby pracować z
uchodźcami potrzebne są kompetencje społeczne i kulturowe. Trzeba umieć uważnie słuchać
ludzi i być ich ciekawym.
Być solidarnym z innymi ludźmi, to próbować wejść w ich skórę, mówi Jewgenij Jasterbow,
nie oceniać, a raczej zrozumieć ich sytuację. I nie oczekiwać w zamian pieniędzy ani
podziękowań.
Waleria Pawłowa ostrzega: trzeba być również przygotowanym na nieoczekiwane, często
poruszające momenty.
Jak pracować na porozumienie?
Wyruszając w drogę, Marcin Pilch spodziewa się, że może zdarzyć się wszystko. Mimo
spotkań w drodze z wieloma najróżniejszymi, nieznanymi ludźmi, nigdy jednak nie czuł z ich
strony zagrożenia.
Michał Oczkowski potwierdza – bywają na wyjazdach momenty strachu, ale zawsze udawało
się wyjść z opresji obronną ręką, jak wówczas, gdy w Serbii zakazano udzielania pomocy
uchodźcom w nielegalnych skłotach, a wolontariusze musieli się kryć przed policją. Michał
Oczkowski nie ma wątpliwości dlaczego – przed każdym wyjazdem modlą się o powodzenie
wyprawy. Niektóre zdarzenia wyglądają na prawdziwy cud, jak wtedy, gdy bardzo zmęczony
długą drogą wjechał autem na dwa metry w tłum ludzi na przejściu dla pieszych. I nic się

nikomu nie stało, samochód nawet nikogo nie drasnął. Michał podkreśla, że w obozach dla
uchodźców zawsze czuje się bezpieczny, nigdy nic wolontariuszom nie zginęło.
Dla Ingrid Mägdefrau wyzwaniem pozostaje niepełna znajomość kultur i obyczajów ludzi,
których uczy języka niemieckiego. Nie wie, jak mogą zareagować na kontakt wzrokowy, mowę
ciała, boi się, że mogą ją niewłaściwie zrozumieć. Tego się wciąż uczy, zdobywa
doświadczenie. Ma przywilej poznawania nie tylko ich kultur, ale i warunków życia.
Maggie Simon uważa, że trzeba wyjść poza sztywne ramy wolontariatu i wejść w szczerą
międzyludzką interakcję, bo od takich ludzi jak ona dzieci oczekują na przykład często po
prostu bycia z nimi, wysłuchania, rozmowy.
Co wolontariusz otrzymuje w zamian?
Lindsay Bellinger dostrzega wiele pozytywów. Dzięki pracy z uchodźcami zyskała wiedzę na
temat innych kultur, zdecydowanie większą niż w czasie studiów na zajęciach z polityki
Bliskiego Wschodu. Ponadto, choć wolontariat jest stresujący, dzięki pomaganiu można się
poczuć lepszym człowiekiem. Wysoko ceni wzruszenia i skrajne emocje, jakich dostarcza ta
praca – od głębokiego smutku, jak wówczas, gdy zniknął nastoletni Afgańczyk, po pełnię
radości, gdy odwiedziła ją w domu afgańska dziewczyna, wyrywając się z ponurego hangaru
na Tempelhof, i widać było, jak jest szczęśliwa, robiąc z Koreanką pizzę, śpiewając i tańcząc.
Maggie Simon również podkreśla, że słuchając opowieści dzieciaków, z którymi pracuje,
otrzymuje solidną dawkę wzruszeń. Zaskakuje ją, jak one są samodzielne, jak potrafią radzić
sobie z biurokracją i życiem w nowym mieście.
Uśmiech dzieci – jak ostatnio, gdy przygotowywali maluchy do pójścia do szkoły i każde
dostało szkolną wyprawkę, a na ich twarzach było widać prawdziwe szczęście, a u rodziców
wdzięczność – to dla Lindy Massino największa radość z pracy. Praca z uchodźcami pozwala
zdać sobie sprawę, jak dobre jest nasze życie w Europie – mówi Linda – w pokoju, w dostatku.
Mamy gdzie mieszkać, co jeść, mamy zapewnioną edukację.
Eli Wael Khleifawi dzięki wolontariatowi stał się bardziej otwarty i mniej krytyczny. Lepiej
rozumie różnice międzykulturowe, a co za tym idzie – mniej go denerwują.
Wolontariat istotnie zmienił życie Ajgerim Mambetaliewy, bo stał się bardzo ważną jego
częścią. Nie potrafi opisać, jak dużo dzięki niemu otrzymała miłości. Dlatego namawia
wszystkich młodych ludzi, by się nie lękali i otworzyli swoje serca na uchodźców.
Dzięki podróżom humanitarnym Michał Oczkowski czuje, że jest jeszcze bardziej wyczulony
na ludzkie nieszczęście. Zyskał też doświadczenie w pracy z ludźmi.
Tymczasem Jewgenij Jasterbow dzięki wolontariatowi zyskał inną perspektywę na swoje
problemy i zdecydowanie mniej rzeczy go teraz martwi i denerwuje.
Jak oswoić lęki wobec uchodźców?
Według Lindy Massino najlepszym sposobem na zmianę nieprzychylnego stosunku części
społeczeństwa do imigrantów jest osobisty kontakt z uchodźcami. Niechęć wynika często z
nieznajomości, a ludzie lękają się nieznanego. Ważne jest więc stwarzanie możliwości
spotkania i poznania.
Podobnego zdania jest Ingrid Mägdefrau. W kościele zorganizowali dla parafian
przedstawienie teatralne, w którym uchodźcy odgrywali swoją ucieczkę. Reakcje wiernych
były budujące: Jesteśmy z wami, przyłączamy się do pomocy! Tak zdobywa się nowych
wolontariuszy. Wolontariat okazuje się doskonałym narzędziem.

Maggie Simon potwierdza – wolontariat to świetne doświadczenie przed podjęciem pracy i
przyszłą karierą zawodową. Postuluje, aby wolontariat był częścią systemu edukacyjnego.
Sama wkrótce weźmie udział w konferencji w Kambodży, poświęconej samoopiece
terapeutów, żeby po powrocie wrócić do międzykulturowej kuchni.
Również zdaniem Lindsay Bellinger, aby zachęcić większą liczbę ludzi do wolontariatu i
pomocy uchodźcom, trzeba o możliwościach pracy z imigrantami informować m.in. w
szkołach. Wychodzi tym samym naprzeciw oczekiwaniom Eli Wael Khleifawiego, który uważa,
że najważniejsza jest oddolna inicjatywa społeczna, a wolontariat to klucz do udanej integracji.
– To nie Senat Berlina powinien być odpowiedzialny za kreowanie procesu integracji, a raczej
ludzie żyjący w mieście za włączenie w swoje życie nowo przybyłych – podkreśla Eli Wael
Khleifawi.
W ten sposób rodzi się synergia, bo dzięki wolontariuszom imigranci poznają prawdziwy sens
społeczeństwa, solidarności i wsparcia, łatwiej uczą się i otwierają na społeczeństwo
przyjmujące i jego kulturę. Słowem, integrują się łatwiej i szybciej niż ci pozostawieni sami
sobie w ośrodkach dla uchodźców lub etnicznych dzielnicach (gettach), kreujących
społeczeństwa równoległe. Wolontariat to budowanie mostów międzykulturowych.
Gdy Eli Wael Khleifawi poznaje kogoś z innej kultury, pyta na początek o ulubiony napój. To
jego otwarcie, od którego można przejść do dalszej rozmowy, najlepiej przy tym napoju –
kawie, herbacie czy ulubionym przez niego piwie.
Denis La Plat chciałby zachęcić innych, by poznali tylko jednego uchodźcę i zrobili coś razem.
Poszli do kina, zagrali w grę planszową, poznali się, a może to przerodzić się w przyjaźń.
Tekst: Przemysław Kozłowski

