
„Bo ważne jest aby Im towarzyszyć” - pomoc doraźna w ramach projektu
„Solidarni z Bejrutem”.

Pomoc doraźna nie należy do naszych priorytetów, gdyż staramy się głównie skupiać na odbudowie
mieszkań, miejscach pracy i sferze kulturalno-edukacyjnej. Jednak w obliczu tak wielkich tragedii
jak wojna, katastrofa (wybuch w porcie) czy kryzys ekonomiczny nie możemy pozostać bierni na
tego typu potrzeby.

Nasza odpowiedź na katastrofę

Zaraz po eksplozji w bejruckim porcie 04.08.2020r. reagowaliśmy bardzo dynamicznie, wszystko
było jednym wielkim chaosem, a ustalenie priorytetów zabrało nam trochę czasu. Wspieraliśmy
naprędce tworzone kuchnie polowe, zakupy podstawowych środków, leków, relokację osób, w tym
afrykańskich  migrantek,  które  znalazły  się  na  bruku,  gdyż wybuch zmiótł  także  najbiedniejsze
osiedla zamieszkane przez migrantów. 

   

Z czasem pomoc stawała się bardziej  celowa. Podobnie jak w przypadku odbudowy zniszczeń,
kiedy poprzez wysłuchanie i udzielenie pomocy staraliśmy się współdzielić ból, tak i tutaj ważne
dla  nas  było aby spędzić wspólnie  czas,  pomóc i  wrócić.  Tworzyć więź.  Zadziwiające było to
doświadczenie siły wspólnego przebywania.  Niejednokrotnie istotniejsze niż pomoc rzeczowa.

 



Co dotychczas udało nam się zrobić w ramach pomocy doraźnej?

 
• 190  paczek  żywnościowych,  100  piecyków

elektrycznych,  1000  maseczek
wielokrotnego użytku, 648 pudełek mleka w
proszku dla niemowląt

• Wsparcie  kuchni  polowej  –  sfinansowanie
dystrybucji min. 100 posiłków;

• Pomoc 30 afrykańskim migrantkom – opłata
czynszu,  zakup  witamin/jedzenia/środków
higienicznych,  zorganizowanie  wizyt
lekarskich;

• Zakup leków dla syryjskich uchodźców oraz
osób  starszych,  opłacenie  dwóch  operacji
(oczu  i  jamy  brzusznej),badań  jednej
dziewczynki, operacji jednego chłopca.

• Pomoc  dla  samotnych  matek  (mleko  w
proszku i pampersy);

• Dwukrotny  zakup  i  dystrybucja  ubrań  dla
najuboższych  mieszkańców  Ain  el
Remmaneh/Chiyeh

• Wsparcie  finansowe  dla  6  rodzin  (w  tym
wdowy  po  zmarłym  w  wybuchu  w  porcie
magazynierze),  pracowników  parafii
Św.Michała oraz Małych Sióstr z Nazaretu,
mieszkających przy tzw. „Green Line”.

Koszt:  11  608,24  USD +  800  EUR + 10  000  USD (szacowana  wartość  darowizny  mleka  w
proszku)

Dokąd zmierza Liban?

Od  czasu  eksplozji  w  bejruckim  porcie  jesteśmy  naocznymi  świadkami  totalnego  załamania
wszystkich sektorów gospodarki, edukacji, dramatycznego spadku poziomu bezpieczeństwa:

• Cena za litr benzyny wzrosła 25-krotnie! Podobnie cena energii elektrycznej, choć musimy
pamiętać, że jeśli ktoś nie jest w stanie opłacić sobie generatora, to ma prąd 1-2h na dobę.

• Brakuje leków – jeśli jesteśmy w stanie dostać jakiś w aptece, to jego cena będzie 20-krotnie
wyższa niż przed kryzysem. 

• Hospitalizacja, nawet w przypadku chorób tj. nowotwory przestaje być refundowana.
• Zaczyna brakować żywności, w tym chleba, za który dziś zapłacimy 30 razy więcej. Mleko

w proszku dla dzieci dostępne jest już prawie wyłącznie na czarnym rynku (jedna puszka to
równowartość ok. 20 % przeciętnej, miesięcznej pensji).



• Internet/telefon jest 10-krotnie droższy.
• Koszty edukacji wzrosły ok 5-krotnie. 

I wszystko to byłoby być może do zniesienia, ale najgorsze jest, iż przeciętna pensja spadła z ok.
1200 USD do 70 USD!  Żeby zobrazować w jak dramatycznych czasach żyją aktualnie Libańczycy,
spróbujmy sobie wyobrazić, że zatankujemy 20 litrów benzyny, kupimy w sklepie chleb i kilka
podstawowych  artykułów,  mleko  dla  dziecka,  opłacimy  generator  prądotwórczy  dla
kilkuosobowego  gospodarstwa  domowego  i  nie  pozostaje  nam  nic  z  naszego  miesięcznego
wynagrodzenia.

Na powyższe nakłada się zastraszająca fala emigracji - zwłaszcza młodych ludzi, notowany jest
wzrost napięć, kradzieży i napadów. Coraz częściej słyszymy: „nawet podczas wojny domowej nie
było nam tak źle”.

A w tym wszystkim głodujący ludzie wciąż często nie chcą przyjąć od nas paczki żywnościowej.
Godność im na to nie pozwala. Musimy im tłumaczyć, że paczka to nie jałmużna, to tymczasowość.
Bo  wciąż  wierzymy,  że  Liban  stanie  się  tak  pięknym miejscem do życia,  jak  na  to  zasługują
utrapieni mieszkańcy!

 


