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aki szerint a klmagas|ő

Fu"lmilan'l,

haflilgatÓk oktatőkká képzésévet
Üétre lehetne

hozni á ,,kínai orvos.
|ás eurÓpai gyógyítő.kutatÓ kozpontját'' ís.

Virtuá|

is szijlŐk Ma

Mirrden |obbitevékenységfinkerre irányu|, de ehhez rijabb jogszabá|yok mega|kotására van szuikség. Természetes, hogy példáu| ha
va|aki nem végzíe| a tan árképzót,
'

nem á||hat ki a kate drára

-

márpe-

rendszer; a semmelweit iffirT:
men pedig |étrejohetne egy gya.
kor|őhe|yÜ| szo|gá|ó kórház,,

gyaro rszágon

Havi pár ezer forintbot egyszerre javíthatunk egy
gyermek hetyzetén és a letkiismeretÜnktin, a dotog
pedagogiai Üzenete pedig joval hatásosabb' mintha
az áttatkertbót egy tevét Vennénk a nevÜnkre. Távoli
országokba ktinnyebb szponzort ta[á[ni, mint itthonra'

ban a jőtékonyság

utakat keres, how mozgásban tartsa fa ntáziánkat és fo|yő szám|ánkat. A
naw nyugati segé|yszervezetekné| a ki|encvenes
években sztj|etett a je|képes Vagy táv.orokbefo.
gadás, amikor egy sze gény országban é|ó
wer.
mek rendszeres támogatásáva| tiszte|etbe|i sztj.
(tj

|óvé vá|unk. A pénz nem védenctjnk vagy csa|ádtagjai kezébe, hanem egy árvaházhoz, isko|ához
kertj|. A cé|zotttámogatás igen népszer mert a
,
testet o|tott problém ához konnyebb érze|mi|eg
viszonyu|ni, az eredmény ped igkézze| foghatő:

napi százforint fedezi

rő| (www.afrikaert.hu) vá|asztották, aho| a támo.
gathatő gyerekek korr;|ményeiró| és ambíciőirő|
is .ta|á|unk informáciőt. IsraeI szrjIei AIDS.ben
ha|tak me$, az,őta az a|apítvány kinshasai árva.

házában él. ,,Nagyon kozet á|| hozzánk, sokat
gondo|u nk rá, a fényképe ott az aszta|on. Uey
kezeljrik, mintha velrjnk lenne, csak elutazott

nie, az itthoni orokbefogadássa| járÓ hercehurcához nem vo|t kedve' anyai érze|mei így a kongői kisfirit i||etik. ,,Tudom, furcsának trinhet a távo|bÓ| szeretni va|akit, de a kinti onkéntesek e|.
beszé|éseibó| fokozatosan korvona |azódott ugy
karakter, a Íényképekbó| |assan va|őság |ett. Egy.
szeretem' amikor va|ami baja Van' ro-

r.é jobban

hannék megvigaszta|ni, mikozben azt is tudom,
hogy nem szabad ezt triIporogni.'' A |ány és ba.

sét, de |eve|ezhet ve'|e, és akár e|

ket egye|óre a kinti neve|ók o|vassák fe| |srae|nek. Nemsokára cso magot postáznak, amiben
ruha, készségíej|esztó játék és isko|aszer |esz.
,,Kivágott ruhát, miniszoknyát nem hordanak az
ottani fiatalok, a{ogy a me|eg o|tozékró| is |ebeszé|Ünk mindenk|t. E|ófordul, hogy a gyerekek
vagy rokonaik megszéduiInek, és nagyon d rága

ezer ,,sz |ót,' tart számon, akik évente mintegy
kétszázm i iő fori ntot ku tdene k négy ko nti nen s
rászoru|Óínak. Az interneten keresztrjI is intézhetŐ, adőbÓ| |evonhatÓ gyermektámogatás a
kÍj|fb|dre irányu|ő hazai magánadom á-nyozás
zász|óshajőja.
| |

Pinkőczi Barka szobrász a KongÓi Demokrati.

kus Koztársaságban és Etiőpiában aktív Afrikáért
A|apítvá ny révénhárom évve| eze|ótt |ett neve|ó-

sz

|ó. Barátjáva| a most otéves tsrae|t webo|da|.

donthet a honosításrő| az oktatási

és az egészségugyi tárca. Va|amikor.

Kovács Bá|int

szer majd e|jon hozzájuk. Barka kozben egy kongói tra spÓro|, és intenzíven tanuI fraíciáu|,
szeretné már idén magához o|e|ni fekete kisfiát.

Szekeres P. MÓnika,

rátja |efényképezték, |erajzo|t ák magukat, |eve|ei-

ajándékokat kérnének magyar szu|eiktó|. Ebbe
nem szabad belemenni, egy csomő hasznos
ho|mi viszont n agyon jÓ| jon''
- magyarázza
France Mutumbo, az a|apítvány tíz éve Magyarországon é|ó vezetóje. Ma a szeryezet otsz ázfós

a
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Lapja

jságírója

megjárta Libériát, és ta|á|kozott a tizenéves

musz|im kis|ánnya|, aki csa|ádjuk támogatásáva| kezdhette e| a|apfok tanutmányait az Afro.
aid Egyesrjtet á|tat szponzorá|t isko|ában. ,,Há.
rom éve azért vágtunk be|e a férjemme|, hogy
segítstjnk |sattának, de kozrejátszott ebben az
is, hogy a fe|e|ósségvá||a|ássa| kapcsolatos kér.

désekben gyerekeink szemében hite|esek aka.

runk lenni.,, E|,ószor |eve|et kr;|dtek Monroviába,
de a vá|aszró| kiderrj|t, hogy egy tanár írta, Isatta
még csak akkor kezdett a betrikke| ismerkedni.
A talá|kozás sem volt katartikus é|mény,a |ány.
nagyon elfogődott volt, de

Vo|na.'' Barkának eddig nem sikerÜ|t teherbe es-

egy afrikai fiata| taníttatási ko|tségeit, egy ázsiai
árva étkeztetését.Az adományozó a számítógé-

pe me||ó| is nyomon kovetheti védence fej|ódéis utazhat hozzá. |tthon mintegy fé| tucat szervezet majd hat.

ma.

hazai támogatő bázisa fedezi a kinshasai sze.
génynegyedben ta|á|hatÓ kisebb árvaház és egy
nagyobb isko|a mrikodési ko|tségeinek dontó részét. Barkáék hosszrj távra terveznek. Az a|apít-,
vány á|ta| nyitott szám|án Israe| fe|nótt é|etére
tesznek fé|re pénzt, most épt]|ó házukban az
egyik szobát neki rendezik be, háth a a fl egy-

CNN-effektus

ffi Szkeptikus és e|szemé|yte|enedett vi|águnk-

-

gyarázza a dékán, aki a Semme|.
weis Egyetem cé|jainak megva|Ó.
su|ási esé|yeit firtatÓ kérdéstinkre

t'nnez elso!(ent az oktatási hiva.
ta|nak ke|| engedé|yeznie a kihe|ye.
zett képzése|indítását, csak ezután

a mam áiáva| hosszasan
e|beszé|gettek, és sok mindent megtudtak egy.
más vi|ágáró|. Az tit egyébként is szamos meg-

|epetésse| szolgá|t. ,,Egy do|og o|vasni rÓ|a, es

más |átni, mi|yen egy po| gárhábor bÓ| kikec.

mergett' nyomorgó ország, aho| nincs koz|eke-

dés, kozigazgatás, orvos' ívoviz vagy iskoIa.''

MÓnika azőta bicskanyitogatő kozhe|ynek tartja,
az ottani emberek ,,szegények, de bo|do.
gok'' |ennének, szerinte ez csak a fele|ósség há.
rítása. ,,Éhesek és idegesek, mert regge| foga|.
hogy

muk sincs, |esz.e este enniva|őjuk. Kiszámot.
tam, how a kis|ányom bébiéte|e otthon annyiba
kertj|, mint egy libériai egynapi keresete. Emberek mi|liői esé|yt sem kapnak, és ez igazságfa.
|an.'' Bár Afrika jovójéve| kapcso|atban nem |ett
optimista, támogatásukat mégsem tartja kido.
bot.t pénznek. ,,A nŐknek ott nagyon nehé z. Ha

|satta megtanu| írni, o|vasn i, számo|ni, kevésbé

|esz kiszo|gá|tatott. Az iskotában kap me|eget
enni, és vigyáznak rá. Libériában nincs kozigazgatás, de a diákoknak vannak papírjaik, óket
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számon tartják, és ezt azok ab nÓzók is tudják,
akik gyerekekre vadásznak. Hogy mi lesz ve|e,
ha fe|nó, nem tudom, de mi szeretnénk még
sokáig támogatni.''
Szabó Edinát régőta érdeke|te Afrika torténe.
te és ku|trirája, a bankszektorban do|gozó fiata|
nó végtiI o|yan fi|mek, mint a Hotel Ruanda és a
Véres gyémántok hatására aktivizálődott. Mivel
maga is épp a pá|yavá|asztássa| vo|t elfog|a|va,
rigy dontott, hogy egy diákot fog szPonzorálni.
,,Fóiskolai fekete csoporttársaim is azt mondták, hogy Afrikában a legjobb befektetés az okta.
tás. KongÓban, ahová pénzt kÍj|dÖk, tíz gyerek.
bö| jó, ha négy jár iskolába. Nem volt konnyíí
donteni, vég l egy sokgyerekes csa|ádbó| származő |ányt vá|asztottam, mert nekik a |egkisebb
az esélyÍjk. A havi kétezerotszáz forintos támo.
gatás nem vágott a fbldhoz régebben sem, |.g-

feljebb kicsit ritkábban mentem rníjkormos.
haz." Edina nem tartja a kapcsolatot a gyerekke|, nem tudja felmérni ugyanis, hogy az mi|yen

szEKEREs P.

hatással lenne a fej|ódésére. ,,Azért persze sok.
szor eszembe jut, az uta|ás mindig fontos nap.''

A családnak, barátoknak a|apvetóen tetszett,

.

amit csiná|, de volt, aki megkérdezte, miért nem
inkább itthon segít. ,,Ez szerintem nem vagy.
va$|, én a hazai Voroskeresztnek is tagja va.
gyok. Aki szolidáris Afrikáva|, va!Ószín |eg a ma.
war prob|ém ákra is érzékeny.Ráadásul ott havi
?ár ezer forint életet menthet.'' Bencének eryéb
indoka is van, miért egy kis afrikai missziÓt támogat. ,,H3 itthon adok bárkinek száz forintot,
az két héten be|uI postán e|áraszt legalább ezer
forint értékíjmarketin gmarhaságga|, how adjak
még egy kicsit, és amikor sikertelen ez a fajta
proPaganda, akkor felhívnak, hogy miért nem
adok, pedig ök szépen kérték.Másrészt sajnos
rengeteg pé|dát |áthattunk, hogy az adományok
az a|apítvány kuratőri umának A6.os Audijához,
b(5r |ögarnitri ráihoz ke||ettek.''
A |egnagyobb orokbefogadási Programot mÚi.

kodtetó Baptista Szeretetszolgá|at nem tudott
e|ég támogatőt szer ezni hazai gyermekétkezteté.

si missziójához, de ennek nem abiza|mat|anság
az oka, ,,Ez a cNN.effektus. Az műíkodik, ami
sokkszer en hat, és a csapbÓl is folyik. Haiti k.pcsán két hét a|att tízszer annyi támogatÓt szereztuink, mint a Dé|-Du nánt |ra két év a|att'' - mond.
ja cá| Dávid, a Fogadj orokbe! program vezetóje
(wwW.fogadjorokbe.hu). Gá| szerint a magyar

szegénységegyébkéntis az ingerktjszob a|att

Van; sokan gondo|ják, hogy a

t

zo|tás kizáró|ag a

mlndenkori korm ány do|ga, de olyanok is akad.
nak, akik a szegények kozott felÜ|reprezentá|t ro.
ma werekeket nem sz?onzorá|nák. A baptisták

tíz éve indították a táv.orokbeíogadást egy kam.

bodzsai árvaház átvételekor, amit még a szocia.
|ista Magyarország hozott |étre a dé|ke|et.ázsiai
országban. A 2oo3.as iráni foldrengés és a Srí
Lanka"i cunami rengeteg gyerektámogatÓt mozgatott me$, de a katasztrőfákkaI járó egyrjttér.
zéshul|ám sokszor hamar Iecsi|lapodik. A je|ent.
kezóktíz.h sz száza|éka az e|só csekket sem kÜ|-
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di el, negyeduk az elsó évben |emorzso|Ódik, per.
sze e|kotelezett emberekbó| sincs hiány. A bap.
tistákná| otezer orokbefogadó kr;ld havi rendsze.
rességge| három ezer forintot tizenkét orsz ágba.
Az adom ányozási kedv nem az emberek pénz.
uwi helyzetétó| fí)gg, a bérbó| és fizetésbó! éló

alsÓ kozéposrtá|y
zsebe nyí|ik meg a |egkonnyebben

-

á||ítiák

a

megkérdezett szervezetek. Az orokbefogadÓk
kozott a nók vannak tobbségben, sok a gyesen
lévó kismama, a pedagÓgus, a nyugdíjas, a fiatal
házas, de iskolás csoportok, munkahelyi ko||ektívák, cégek és ce|ebek is akadnak.,,A donorok
egészségesen biza|mat|anok'' - mondta az ado.
mányok fe|haszná|ásáva! kapcsolatos kéte|yekról
Borbé|y Emese, a Kenyában mrikodó Taita A|apítvány eInoke (www.taita.info), ahol a negyven
támogatő át| áth atőságga l ka pcso atos gé nye ive|
kÜIon onkéntes fog|a|kozik. ,,Ez alapvetóen bi.
za|mi és nem szerzödéses viszony, de számos
kontro||mechanizmus |étezik'' - tudtuk meg a
baptisták programvezetó jétö|. A szervezetet itt.a
hon az APEH me|lett a Magyar Á|lamkincstár,
Yám. és Pénz gyórség el|enórzi, uniÓs flnanszíl

rozásti

kÍj |fb|d

i

i projekteknél ernyíszervezettj k

képvise!ói mel|ett brtjsszeli btjrokraták is megje.
|ennek. A civi|ek kozhaszn sági je|entést készíte.
nek, webo|da|aikra beszámolőkat, fenyképeket
tesznek fe|, és rendszeresen tudősítanak a gye.
rek isko|ai elómenete|éról. A szegénynegyedek
isko!áiban azonban nagy a fluktu áció, gyerekek

jonnek és mennek, mert munkába ke|| á||niuk,
ko|tozik a csa|ád, vagy ewszeríjen elíogy a lelke.
sedés. ,,l|yenkor igyekszrjnk miné| hamarabb ér.

tesíteni a támogatőt, de a legtobben nem szá||.
nak ki, csak va|aki mást kezdenek segíteni'' _
mondta Mutumbo Angelika, France magyar

származás íe|esége. Az Afrikáért Alapítvány
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ar-

tvl
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ra buzdtta a ,,szu|óket'', hogy menjenek, és néz.
zék meg, mire koItik a pénzuket"
gynevezett

Az

humanitárius turizmus elsó csoportja már viszsza is tért AírikábőI. Angelika szerint a támoga.
tások hasznosu|ásának legfóbb biztosítéka, ha a
szervezet munkatársai, onkéntesei a heIyszínen
fel ugyel ik a beruházásokat.
Van azonban olyan vé|eményis, hogy a segít.
ség mindenképp tobbet árt, mint haszná|. ,,Afrika a segé|yezés miatt is tart ott, aho| tart. Az
emberek nem tudnak, nem akarnak belegondolni, mit tehetnének magukért. Kia|aku|t egy feke.
te|es reflex, hogy ha fehéreket |átnak, pénzt kér.

nek, vagy azt firtatják, mit akarnak elvégezni

helyettÜk. Az ilyen programok bátorítják, jobb
esetben konzervá|ják ezt a menta|itást. Egyéb.
ként is miért kéne ásványkincsekben gazdag országokba nektjnk pénzt ta|icskázni?,, - kérdezi
egy orokbefogadási programban megfordu|t onkéntes, aki szerint inkább arra |enne sztjkség,
hogy a helyiek megtanu|ják megszervezni ma.
gukat. Borbé|y Emese gy |átja,hogy munkájuk
zo|tás, ahol nem lehet mér|ege|ni. ,,Az éhez(jt
e|óbb meg ke|! etetni, utána |ehet bármire meg.

t

tanítani.'' SzabÓ Edina nem vitatja, hogy a se.
gé|yf ggóség rossz hatássa| van a szegény országok fej|ódésére, de szeri nte az oktatás fej.
|esztése épp ez ellen hat. A fej|esztésfi|ozÓfiai
di|ern ma a baptlstákat is íog|aIkoztatja, Srí Lan.
ka-i programjukat lega|ábbis Űgy aIakították,
hogy majd a helyi erŐk míjkodtessék tovább.
Hogy a magyar segítségge| fe|cseperedŐ fia.
ta|ok késóbb hazájuk hasz nára vá|nak.e , vagy
éppen e|vándorlásukat készítjk e!ó, az a Taita
A|apítvány Vezet je szerint konnyen megjÓsol.
hatÓ. ,,Há a megszerzett tudás révénperspektí.
vát adunk, szakm ához segítjtjk óket, biztos,
hogy sokka| szívesebben maradnak otthon. Útra
kelni a legelkeseredettebbek szoktak."
Linder Bálint

,

