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WIZYTA W ALEPPO. CO NOWEGO W RODZINA RODZINIE?
W dniach 18 – 25 listopada 2018 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Caritas Polska w Syrii. Celem
wizyty był monitoring naszych działań w Aleppo, spotkania z lokalnymi partnerami oraz Rodzinami
korzystającymi z pomocy polskich darczyńców.

„I JAK SIĘ WAM PODOBA ALEPPO?”

Zabytkowa starówka w Aleppo uległa prawie
caàkowitemu zniszczeniu
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To pytanie usłyszałam podczas wizyty kilka razy. Niestety, bardzo
ciężko na nie odpowiedzieć. Przejeżdżając przez nieliczne dzielnice,
które nie uległy całkowitemu zniszczeniu można spróbować wyobrazić sobie Aleppo sprzed wojny, jego architekturę, dzieci jadące do
szkoły oraz dorosłych pracujących w licznych fabrykach i warsztatach. Aleppo było ekonomicznym centrum Syrii. Dziś całe dzielnice
leżą w gruzach, wiele dzieci nie ma możliwości nauki w przyjaznym
dla ich dzieciństwa środowisku, a wielu mieszkańców zginęło lub
wyjechało.
Trudno więc byłoby udzielić odpowiedzi, że „spodobało mi się” w tym
mieście. Później jednak przypominam sobie życzliwość napotkanych
osób, ogromną pokorę ludzi, którzy stracili dosłownie wszystko
oraz wiarę tych, którzy zostali w Syrii pomimo iż mieli możliwość
wyjazdu. To właśnie dzięki ich otwartym sercom oraz trosce o to,
bym czuła się bezpiecznie mogę powiedzieć, że wizyta w Aleppo
była niesamowitym doświadczeniem.

CZY ŻYCIE NAPRAWDĘ WRACA DO NORMY?
Wojna ma wiele oblicz. Nie są nią tylko drastyczne sceny, które można
obejrzeć w serwisach informacyjnych. Wojna to także bezrobocie,
wzrost cen, brak lekarzy i nauczycieli, zniszczona infrastruktura, embargo finansowe i destabilizacja życia codziennego. Podczas naszej
wizyty sami słyszeliśmy odgłosy wybuchów, a kilka godzin po naszym
wyjeździe z miasta, świat obiegła informacja o ataku chemicznym
na obrzeżach Aleppo. Mieszkańcy Aleppo wciąż wzdrygają się na
myśl o czasie oblężenia miasta i choć dziś cieszą się, że linia frontu
przesunęła się na obrzeża Aleppo, nie mogą jednak powiedzieć, że
życie wróciło do normy.
Alarmująca jest także sytuacja chrześcijan. W Aleppo jest już o 65%
mniej chrześcijan, niż było przed wojną, a sytuacja pogorszy się
jeszcze bardziej, gdyż ogromna część tych, którzy zostali w kraju to
osoby starsze. Przedstawiciele kościołów lokalnych robią wszystko,
aby zachęcić chrześcijan do powrotu. Młodzi ludzie boją się jednak
wracać do kraju, w którym nie będą mogli zapewnić godziwego życia
swoim dzieciom.

zniszczenia w jednym ze szpitali w Aleppo

Wizyta u beneficjenta programu
mikroprzedsiębiorczości

„KIEDYŚ SAM POMAGAŁEM INNYM,
A DZIŚ TO JA POTRZEBUJĘ POMOCY”
Nie sposób podczas krótkiej wizyty odwiedzić wszystkie rodziny
korzystające z programu Rodzina Rodzinie. Udało się nam odwiedzić
zaledwie kilka domów i porozmawiać z potrzebującymi rodzinami.
Kiedy podczas wojny w Iraku do Syrii przyjechali uchodźcy z tego kraju,
pomagałem trzem rodzinom opłacając im koszty najmu mieszkania
tutaj w Aleppo – powiedział George, uczestnik programu Rodzina
Rodzinie. – Dziś sam potrzebuję pomocy, straciłem swój dom i nawet
nie stać mnie na wynajem mieszkania… Mam ogromną nadzieję, że moja
sytuacja wkrótce ulegnie polepszeniu. Wiem, że Bóg widzi otwarte serca
ludzi, którzy mi pomagają.

Każdy z partnerów Rodzina Rodzinie
podpisał podziękowanie dla polskich
Darczyńców

CO NOWEGO W RODZINA RODZINIE NA 2019 ROK?
W Rodzina Rodzinie uczestniczy 11 lokalnych partnerów (10 kościołów różnych denominacji oraz jedna
wspólnota charytatywna). To oni są w stałym kontakcie zarówno z Caritas Polska jak i z potrzebującymi
rodzinami. Podczas naszej wizyty spotkaliśmy się
z każdym partnerem w celu omówienia dotychczasowej współpracy oraz ustalenia szczegółów działań na
cały kolejny rok. Zadawaliśmy im również pytanie: „Co
jest obecnie najbardziej potrzebne rodzinom w Aleppo?” Odpowiedzieli zgodnie: „Praca.”
Bezrobocie w Syrii przed wojną wahało się w granicach
6-8%. Dziś jest to drastyczny odsetek 57,7%. Zainteresowanie kwestią wojny w Syrii wśród światowych
organizacji pomocowych spada już od kilku miesięcy,
a tymczasem potrzeby nadal są ogromne. To dlatego
w 2018 roku Caritas Polska poza realizacją programu
Rodzina Rodzinie przeprowadziła pilotażowy projekt
wsparcia dla 150 mikrobiznesów w Aleppo. Celem
projektu było wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców
w stopniowym odbudowywaniu potencjału ekonomicznego kraju. Proces ten jest jednak bardzo czasochłonny ze względu na zniszczoną infrastrukturę
miasta, brak kapitału oraz embargo ekonomiczne
nałożone na Syrię. Rodziny jednak pragną z czegoś
się utrzymywać, aby móc uniezależnić się od pomocy
z zewnątrz.
To dlatego decyzją dyrekcji Caritas Polska, od 2019
roku program Rodzina Rodzinie zostanie rozszerzony
o moduł wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorczości.
Darczyńcy nie tylko będą mieli możliwość wsparcia
konkretnej rodziny na okres pół roku lub jednorazowej

Wasza
pomoc
w ciągu
24 miesięcy
wsparcie otrzymało
ponad 8700 rodzin
syryjskich w Aleppo

wpłaty na rzecz Programu, ale także będą mogli wesprzeć konkretny mikroprojekt dla tych beneficjentów,
którzy są w stanie podjąć pracę.
Pierwsze informacje na ten temat zaczną pojawiać
się na stronie rodzinarodzinie.caritas.pl od stycznia
2019 roku. Ze względu na fakt, iż proces odbudowy
ekonomicznej kraju wymaga wielu miesięcy, a nawet
lat, dotychczasowa forma pomocy dla ubogich rodzin
niemogących podjąć pracy będzie kontynuowana
przez cały rok 2019.
Program Rodzina Rodzinie objął pomocą już ponad
8700 syryjskich rodzin, którym przekazano ponad 36
milionów złotych. To wszystko nie byłoby możliwe bez
Państwa – Darczyńców.
Poniżej widnieje podziękowanie podpisane przez
przedstawicieli wszystkich 11 partnerów lokalnych
z Aleppo.
Więcej informacji na temat wizyty w Aleppo znajdą
Państwo niebawem na stronie www.caritas.pl oraz
www.bliskiwschod.caritas.pl
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Program Rodzina Rodzinie został uruchomiony w październiku 2016 r. i stał
się największym programem pomocowym realizowanym przez Caritas Polska.
Od chwili uruchomienia programu 6-miesięczną pomocą objętych zostało
blisko 9 tysięcy rodzin dotkniętych skutkami wojny w Syrii. Zebrane środki
za pośrednictwem partnerów lokalnych – lokalnych kościołów i zgromadzeń
zakonnych – trafiają do konkretnych rodzin rozpaczliwie potrzebujących pomocy

dzięki ofiarności ponad
21 tysięcy darczyńców

aby przeżyć. Za przekazane pieniądze rodziny syryjskie kupują wodę, opał do
ogrzania mieszkań, żywność i leki.

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO, CO ROBICIE DLA POTRZEBUJĄCYCH RODZIN W SYRII

