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Problem nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej przypomina nam o dylematach 
krajów pochodzenia imigrantów i uchodźców. Są to państwa, których wewnętrzna 
sytuacja zmusza obywateli do emigracji. Konflikty zbrojne, deficyty naturalnych 
środków potrzebnych do życia, kryzysy gospodarcze, to tylko podstawowe determi-
nanty, które zmuszają człowieka do opuszczenia swojej ojczyzny. W tym kontekście 
niezwykle istotna pozostaje pomoc humanitarna.

Powyższej tematyce została poświęcona odbywająca się 7 marca 2018 roku Ogól-
nopolska Konferencja Naukowa pt.: „Działalność humanitarna wobec współczesnych 
wyzwań globalnych”. Spotkanie naukowe zostało zorganizowane przez Doktoranckie 
Koło Nauk o Polityce na Wydziale Nauk o Społeczeństwie Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Całość konferencji podzielona została na pięć części. Prelegentami 
poszczególnych paneli byli doktoranci reprezentujący różne uczelnie z całego kraju. 
Najciekawszym panelem okazał się być panel ekspercki – prowadzony przez pracow-
ników naukowych polskich uczelni wyższych.

Pomoc humanitarna stanowi szeroki zakres działań – poczynając od możliwości 
przeprowadzenia interwencji humanitarnej, etapów jej realizacji, aż po racjonalne 
i efektywne udzielenie wsparcia. Podobnie przedstawiał się zakres tematyczny kon-
ferencji. 

W dobie globalizacji, tempa integracji państw, tworzenia światowego społe-
czeństwa w dalszym ciągu występują nierówności związane z poziomem życia oraz 
jego bezpieczeństwa. Pomimo ciągłego rozwoju gospodarczego, ekonomicznego 
i technicznego na świecie zaobserwować możemy wzrost katastrof naturalnych. Do 
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kryzysów humanitarnych dochodzi nawet w XXI wieku – kiedy to na straży porządku 
stoi wiele organizacji międzynarodowych, determinujących społeczeństwo do udzie-
lania pomocy. Przyczyną są najczęściej: działalność człowieka, konflikty zbrojne i ubó-
stwo. Zmiany w środowisku naturalnym wpływają na występowanie kryzysów o pod-
łożu naturalnym – geologicznym czy pogodowym. Skutkiem jednych i drugich jest 
odebranie dotkniętej kryzysem społeczności poczucia bezpieczeństwa szeroko rozu-
mianego, tj. utraty życia, zdrowia, schronienia, pogrążenia w chaosie, odcięcia do-
stępu do placówek medycznych, edukacji, represji politycznych czy przymusowej emi-
gracji. Pomoc humanitarna ma na celu działania dążące do ochrony życia i zdrowia, 
łagodzenie ludzkiego cierpienia, zachowania ludzkiej godności wśród społeczności 
poszkodowanej przez katastrofy oraz konflikty zbrojne. 

Beneficjentom pomocy humanitarnej niesiona jest pomoc celem
• zaspokojenia natychmiastowych potrzeb poszkodowanej ludności;
• przywrócenia kluczowej infrastruktury, zniszczonej podczas kryzysu humanitar-

nego;
• zapobieganiu katastrofom.

Pracownicy humanitarni zawsze kierują się czterema zasadami udzielania tejże 
pomocy:
1) zasada humanitaryzmu – cierpienie ludzkie zawsze musi spotkać się z reakcją;
2) zasada bezstronności; 
3) zasada neutralności – nieangażowanie się w spory;
4) zasada niezależności – niezależność celów humanitarnych od celów politycznych, 

gospodarczych czy wojskowych.
Paradoks udzielania pomocy humanitarnej sprowadza się niejednokrotnie do 

konfliktu interesów – donorów i pomocników humanitarnych, a także sytuacji panu-
jącej w państwie będącym beneficjantem pomocy. Mimo że naturalnym wydaje się 
pomoc pogrążonemu w chaosie i kryzysie państwu, często sytuacja polityczna i spo-
łeczna w potrzebującym kraju jest przeszkodą do niesienia wsparcia. Bardzo dobrym 
przykładem jest Afganistan, na którego temat swoje wystąpienie przygotowała ma-
gister Katarzyna Mierzejewska z Uniwersytetu Warszawskiego. Temat jej prezentacji 
brzmiał Afganistan – państwo żyjące z pomocy humanitarnej. Problemy z mądrym 
wsparciem i dystrybucją środków. Obecnie państwo to jest jednym z największych 
beneficjentów pomocy humanitarnej na świecie. Ponad 40% społeczeństwa żyje tam 
w skrajnym ubóstwie, 3 mln dzieci nie uczęszcza do szkoły, a 2 mln osób głoduje. 
Kraj ten pogrążony jest w chaosie, władze nie panują nad ponad połową terenów 
swojego państwa. Niekiedy udzielanie pomocy hamowane jest przez brak bezpie-
czeństwa dla personelu humanitarnego. Ciągłe bojówki militarne, porwania, sztur-
mowania siedzib pracowników. Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na fakt, że 
aż 90% porwań wśród pracowników humanitarnych stanowią uprowadzenia rdzen-
nych mieszkańców. To właśnie Afgańczycy – lokalni działacze – są najbardziej zagro-
żoną grupą wśród wszystkich udzielających pomocy. W związku z problemem bez-
pieczeństwa zmniejsza się ilość darowanej pomocy nie tylko dla mieszkańców, ale 
i przybywającego z pomocą personelu humanitarnego. Wsparcie nie dociera do osób 
najbardziej potrzebujących. Z kolei coraz częstszymi zaleceniami dla pracowników 
humanitarnych stacjonujących na tym terenie są prośby i ostrzeżenia, aby nie opusz-
czali swoich placówek i pobliskiego otoczenia. Wiadomo przy tym, że nakazy takie 
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zdecydowanie ograniczają niesienie pomocy. Państwo Islamskie przyznało się do za-
strzelenia w styczniu 2018 roku czterech pracowników organizacji Save the Children, 
działającej na terenie Afganistanu. Decyzja o wycofaniu się była natychmiastowa. Or-
ganizacje, które angażują się w pomoc w ogarniętym chaosem Afganistanie muszą 
zmierzyć się nie tylko z niechęcią lokalnych grup bojowych, ale także z problemem 
nepotyzmu, braku przejrzystości w przekazywaniu dotowanych środków. W pań-
stwie, jakim jest Afganistan – korupcyjnym i z dużym problemem w egzekwowaniu 
prawa – udzielenie racjonalnej i adekwatnej do potrzeb pomocy jest jeszcze trud-
niejsze. Istnieje wiele zarzutów wobec niewłaściwego rozdysponowania środków 
i pomocy humanitarnej. Dobrymi przykładami, które obrazują zarazem efekt korupcji 
w kraju – jest budowa nowych przychodni medycznych, zamiast mniejszymi kosz-
tami odbudowa starych placówek. Prelegentka przypominała zebranym, że kilka lat 
temu, celem poprawy swojego wizerunku, na arenie międzynarodowej, Stany Zjed-
noczone wykonały kosztowną inwestycję, którą była budowa autostrady w Afgani-
stanie. Jednak nie tylko wykonanie okazało się wadliwe. Ze względu na nacisk na 
szybkie działania, jako wykonawcy powyższych prac wybierane były skorumpowane 
afgańskie firmy. Skutkiem okazała się nie do końca efektywna pomoc. Reasumując, 
na przykładzie Afganistanu, referentka potwierdziła, że mądre udzielenie pomocy 
humanitarnej nie należy do najłatwiejszych zadań współczesnego świata. Niejedno-
krotnie, pomimo zgromadzonych środków, udzielenie potrzebnego społeczeństwu 
wsparcia okazuje się niemożliwe ze względu na warunki polityczne panujące w kraju, 
brak bezpieczeństwa pracowników humanitarnych zmuszający ich do wycofywania 
się z miejsca ogarniętego kryzysem. 

Rozważania podczas panelu eksperckiego oscylowały wokół udzielania pomocy 
humanitarnej, w myśl praw człowieka oraz zwyczajnie dobrej woli. Posumowaniem 
dyskusji stało się słowo „pamięć”. Prof. dr hab. Maciej Marszałek z Akademii Sztuki 
Wojennej w Warszawie swoją wypowiedź rozpoczął od przypomnienia, że w dobie 
kryzysów humanitarnych „największe straty ponosi człowiek”. Nacisk prof. Mar-
szałka został położony na jednostkę ludzką, jako najważniejszą w operacjach huma-
nitarnych. To właśnie ratowanie życia ludzkiego i zapewnienie mu bezpieczeństwa 
jest priorytetem interwencji humanitarnych. Profesor przypomniał zgromadzonym, 
iż coraz częściej poszkodowanymi zostają cywile. Stają się oni bowiem naturalnym 
celem ataku wroga. Dla wizualizacji skali zjawiska porównany został procent ilości cy-
wilów poszkodowanych podczas I wojny światowej – w liczbie zaledwie 5%, II wojny 
światowej już w liczbie 50% oraz poszkodowanych w konflikcie w byłej Jugosławii – aż 
85% cywilów. Referent podczas w swojej wypowiedzi dodał, iż są trzy kluczowe wa-
runki prowadzące do wypełnienia misji: 1. wola; 2. potencjał polityczny; oraz 3. po-
tencjał militarny. Dopiero po ich spełnieniu, wraz z przestrzeganiem prawa między-
narodowego interwencji humanitarnych, można mówić o dobrze przeprowadzonych 
działaniach misyjnych.

W pewnym stopniu kontynuacją myśli prof. Marszałka była prezentacja dr Alicji 
Bartuś, z Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka, nt.: Po co nam pamięć o Auschwitz 
w XXI wieku? Na wstępie prelegentka przypomniała zebranym o dwóch rodzajach 
pamięci – jednostki oraz zbiorowej. Pierwsza z nich odnosi się do indywidualnych 
przeżyć, natomiast druga jest współczesną interpretacją faktów. Doktor Bartuś do-
dała, iż tak wielu ilu było więźniów obozu w Auschwitz tyle też jest różnych rodzajów 
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pamięci. Prelegentka przestrzegła także przed zagrożeniem manipulacją faktami, do 
której niejednokrotnie dochodzi po śmierci ostatnich ze świadków zaistniałych wy-
darzeń. Jedną z ważniejszych myśli podczas całej wypowiedzi było hasło: „iż należy 
patrzeć globalnie na Auschwitz”. To co działo się kilkadziesiąt lat temu na terytorium 
Oświęcimia istniało również w nieco innej postaci w różnych miejscach na świecie. 
Przykładem może być ludobójstwo w Gwinei Równikowej, Rwandzie i Kambodży. Po-
niekąd „nowy Auschwitz”, czyli „piekło na ziemi” ogarnia dziś wojną Syrię. Tak jak pie-
lęgnowana jest pamięć o zagładzie w obozie w Oświęcimiu, tak też musimy pamiętać, 
że współczesnym ludziom na świecie także dzieje się krzywda. Może w nieco innym 
wymiarze, w inny sposób, ale ból i cierpienie nadal pozostają – łącząc każde miejsce 
na ziemi, w którym masowo giną ludzie. To niby niepozornie niepasujące do tematyki 
dotyczącej pomocy humanitarnej zagadnienie o Auschwitz okazało się najbardziej 
trafionym i rozpoczynającym dyskusję problemem, wokół którego oscyluje cały świat 
humanitarny. Jest nim życie ludzkie. Godne i bezpieczne życie ludzi na całym świecie. 

Pomoc humanitarna, to rządy państw, organizacji międzynarodowych i pozarzą-
dowych. To ludzie, którzy poświęcają niejednokrotnie całe swoje życie, aby nieść 
pomoc innym. Udzielanie tego wsparcia jest bardzo złożonym zadaniem i wymaga ko-
operacji wielu jednostek. W celu prawidłowego jej świadczenia niezbędna jest dobra 
wola państwa przyjmującego. Ważne jest również, aby współczesny świat w dobie 
globalizacji i coraz większego dobrobytu nie zapomniał o regionach objętych kon-
fliktem, klęskami i kryzysami. W myśl zasady odpowiedzialności humanitarnej He-
dleya Bulla, społeczność międzynarodowa ma obowiązek poszanowania praw czło-
wieka nie tylko we własnym państwie, ale i na całym świecie.

Podsumowując konferencję należy przyznać, że wszystkie prezentowane wypo-
wiedzi przypomniały i przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat pomocy huma-
nitarnej udzielanej w XXI wieku. Szeroki zakres tematyczny ukazał problemy sektora 
humanitarnego, a wszczęte dyskusje pozwoliły na lekką polemikę dotyczącą efek-
tywnego udzielania powyższej pomocy. Najbardziej poruszającą i wzbogacającą słu-
chaczy wypowiedź przekazała dr Alicji Bartuś, wywołując atmosferę, w której konfe-
rujący pozostali do końca.


