
289

2014 nr 4 (XVII)
BEZPIECZE STWO •  TEORIA I PRAKTYKA

2018 nr 3

e-ISSN 2451-0718 
ISSN 1899-6264

Wywiad z Magdaleną Babul, 
pracowniczką organizacji pozarządowych 
zajmujących się międzynarodową pomocą 
humanitarną i rozwojową oraz jednej z agend ONZ1

Marcin Lasoń: Czym według Pani jest pomoc humanitarna? 
Magdalena Babul: To pojemne pojęcie. Określa się nim działania mające na celu 

ochronę życia oraz realizację podstawowych potrzeb ludności na terenach objętych 
na przykład konfliktami zbrojnymi czy katastrofami naturalnymi. W ogólnym rozu-
mieniu oznacza to działania natychmiastowe, krótkoterminową odbudowę i rekon-
strukcję, odpowiedź na kryzysy uchodźcze, przeciwdziałanie skutkom katastrof itd., 
a pomoc humanitarną – jako teoretycznie krótkoterminową – przeciwstawia się po-
mocy rozwojowej, której celem jest długoterminowy rozwój społeczno-gospodarczy. 

W rzeczywistości podziały te prawie nigdy nie są ostre, więc na pomoc, zwłaszcza 
zagraniczną, najlepiej jest patrzeć jak na pewnego rodzaju kontinuum, choć nieko-
niecznie jak na następujące po sobie stadia. Owo kontinuum wyznaczać mogą angiel-
skie terminy: search and rescue (działania poszukiwawczo-ratownicze) – emergency 
relief (pomoc natychmiastowa) – post-emergency and early recovery (odbudowa 
wstępna) – reconstruction and rehabilitation (odbudowa i rekonstrukcja) – develop-
ment aid (pomoc rozwojowa). Teoretycznie pojęcie pomocy humanitarnej odnosi-
łoby się przede wszystkim do dwóch lub trzech pierwszych kategorii z powyższej listy 
i do okresu trzech–sześciu miesięcy od wydarzeń, które zapoczątkowały potrzebę 
niesienia pomocy. 

ML: Czy te teoretyczne podziały znajdują odzwierciedlenie w praktyce?
MB: Moje dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że teoretyczne klasyfikacje 

pomocowe istnieją przede wszystkim na papierze. Podstawowy podział na pomoc 

1 Magdalena Babul – magister, absolwentka socjologii i politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz europeistyki na Uniwersytecie w Exeter. Pracowała w Afganistanie, Iraku, Kosowie, Mali, Sierra 
Leone, Sudanie Południowym, Syrii i Turcji. 
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natychmiastową, odbudowę i rekonstrukcję oraz pomoc rozwojową jest dobrze wi-
doczny w strategiach pomocowych państw lub tzw. donatorów instytucjonalnych 
oraz w terminologii używanej we wnioskach projektowych. Jednak w rzeczywistości 
większość organizacji i projektów pomocowych nie jest rygorystycznie sprofilowana. 
Wystarczy przejrzeć strony internetowe znanych organizacji humanitarnych, żeby zo-
baczyć, że ich działania międzynarodowe są tak naprawdę mieszanką pomocy huma-
nitarnej i rozwojowej, a okres jej świadczenia w danym miejscu znacznie przekracza 
kilka miesięcy. 

Nie oznacza to, że te teoretyczne modele nie są w ogóle przydatne. Uproszczoną 
ilustrację podstawowych typów pomocy możemy ukazać na przykładzie działań na 
terenach pokonfliktowych. Ofiarom wojen dostarczamy opiekę medyczną, wodę, 
żywność, tymczasowe schronienie itp. – to jest pomoc natychmiastowa. Potem na-
leży odbudować domy i infrastrukturę publiczną, odtworzyć pracę władz i insty-
tucji, przywrócić ludziom podstawowe źródła utrzymania itp. – to jest odbudowa 
i rekonstrukcja. A następnie przez wiele lat trzeba przeciwdziałać długoterminowym 
skutkom wojny, którymi może być bieda i bezrobocie, wysoka zachorowalność na 
pewne choroby, skażenie środowiska, niski poziom edukacji (jeśli na przykład któraś 
ze stron walczących umyślnie niszczyła elity i kadrę nauczycielską przeciwnika) – na 
tym skupia się pomoc rozwojowa. 

ML: Co jest według Pani największym wyzwaniem pomocy humanitarnej?
MB: Dostarczenie pomocy wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna; tym, którzy 

najbardziej jej potrzebują; i w sposób, który nie pozbawia poszkodowanych samo-
dzielności i nie ma negatywnych „skutków ubocznych”, a umożliwia im jak najszybszy 
powrót do normalnego życia.

ML: Jakie są zadania pracownika pomocy humanitarnej? Czy mogłaby Pani podać 
kilka przykładów stanowisk i zadań?

MB: Ile typów projektów, tyle różnorodnych zadań. W kategoriach ogólnych pra-
cownik pomocy humanitarnej to osoba znajdująca się niejako na pierwszej linii po-
mocowego frontu. Są to przede wszystkim menedżerowie i koordynatorzy działań 
w terenie oraz ci, którzy w terenie pracują: zależnie od typu podejmowanych działań 
mogą to być na przykład osoby rozdające żywność i artykuły pierwszej potrzeby, ra-
townicy i lekarze, inżynierowie, a także ci, którzy szacują liczbę poszkodowanych i ich 
potrzeby oraz dokonują rejestracji osób wymagających wsparcia. 

Ale pracownikami organizacji humanitarnych są także tłumacze, kasjerzy, księ-
gowi, kadrowcy, informatycy, logistycy, mechanicy, ewaluatorzy, kierowcy, kucharze, 
sprzątacze, stróże – bo wszyscy oni są potrzebni, by dana organizacja mogła funkcjo-
nować w miejscu dostarczania pomocy. W centralach – także rzecznicy prasowi, spe-
cjaliści od pozyskiwania funduszy, eksperci od public relations, menedżerowie wyso-
kiego szczebla itp. 

Przeciętna misja zagraniczna przeciętnej organizacji humanitarnej będzie miała 
w swoim składzie szefa misji (dyrektora krajowego), menedżerów poszczególnych 
projektów i koordynatorów różnych dziedzin, menedżera finansów i logistyki, specja-
listę ds. programowych, specjalistę ds. bezpieczeństwa oraz całą rzeszę kadry tech-
nicznej (ekspertów i pracowników terenowych) oraz pomocniczej. Absolutną więk-
szość stanowią pracownicy lokalni, a tylko niektóre stanowiska zajmowane są przez 
pracowników zagranicznych. 
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ML: Była Pani m.in. menedżerem projektów pomocowych. Jak opisałaby Pani tę 
funkcję?

MB: Zadaniem menedżera projektu jest organizacja wszystkich działań realizowa-
nych w jego ramach, planowanie poszczególnych etapów i aktywności, zarządzanie 
zespołem i organizacja jego pracy, monitorowanie postępów w realizacji projektu 
oraz raportowanie. Menedżer zarządza także budżetem projektu, dba o przestrze-
ganie zasad agencji finansującej, ma nadzór nad przetargami, autoryzuje płatności, 
podpisuje umowy z dostawcami i pracownikami. Odpowiada też za współpracę 
z partnerami projektu, reprezentowanie organizacji na spotkaniach różnych ciał po-
mocowych, komunikację z władzami lokalnymi, a nawet mediami. Nierzadko mene-
dżerowie przygotowują też wnioski projektowe na przyszłe interwencje. Ogromna 
część pracy menedżera projektu odbywa się w biurze i przed ekranem komputera, ale 
na ogół dużo czasu spędza się także w terenie i na spotkaniach. 

ML: Pracuje Pani w organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą hu-
manitarną od wielu lat. Czy dostrzega Pani jakieś zmiany, które zaszły w tym czasie?

MB: Krajobraz po katastrofach i działaniach wojennych jest na ogół wszędzie taki 
sam: ogromne zniszczenia i cierpienie ludzi. W tym względzie naprawdę niewielkie 
znaczenie ma kontekst, w jakim doszło do konkretnej tragedii, bo w obliczu poważ-
nych klęsk podstawowe potrzeby są prawie zawsze takie same, a dostarczanie po-
mocy – tak samo trudne. 

Na przestrzeni lat zmienia się jednak sama pomoc: przede wszystkim następuje 
jej ciągła profesjonalizacja i technicyzacja, a w kwestiach zarządzania, określania stra-
tegii oraz ewaluacji swoich działań organizacje pomocowe czerpią coraz więcej inspi-
racji i metod ze świata biznesu. 

ML: Czy miejsca potrzebujące pomocy w drugiej dekadzie XXI w. różnią się czymś 
od tych z lat wcześniejszych? 

MB: Miejsca te są do siebie nie tylko podobne, ale też w wielu przypadkach są 
to wciąż te same miejsca. Wykonuję tę pracę od 10 lat, a kraje takie jak Afganistan, 
Irak czy Sudan są niezmiennie biorcami pomocy międzynarodowej, w tym humani-
tarnej. To co, wyróżnia obecną dekadę, to fakt, że za sprawą kryzysu uchodźczego 
i konfliktu na Ukrainie pomoc humanitarna na masową skalę powróciła na teren Eu-
ropy i świadczy się ją już nie tylko w krajach Afryki czy Azji, ale też we Włoszech, 
Grecji, na Malcie czy Ukrainie.

ML: Jak ocenia Pani relacje pomiędzy organizacjami pozarządowymi i międzyrzą-
dowymi? Czy współpraca układa się poprawnie? 

MB: Przestrzeń międzynarodowych działań pomocowych zorganizowana jest 
w dość klarowny sposób – poszczególne grupy aktorów mają w niej swe miejsca 
i działają w ich obrębie. Nie oznacza to, że panuje sielanka i pełna zgodność, bo różne 
typy organizacji mają różne priorytety, kodeksy postępowania i interesy. Ale współ-
praca organizacji poza- i międzyrządowych stanowi codzienność, a duża liczba pro-
jektów realizowanych przez organizacje pozarządowe finansowana jest ze środków 
organizacji międzyrządowych, takich jak różne agendy ONZ. Ponadto organizacje 
międzyrządowe koordynują różne wysiłki pomocowe oraz zajmują się rzecznic-
twem, a także formułowaniem polityk i strategii pomocowych dla danych regionów, 
tak więc tworzą szeroko rozumianą przestrzeń, w ramach której operują organizacje 
pozarządowe. 
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ML: Jak ocenia Pani podejście państw do pomocy humanitarnej? Czy jest ona 
tylko narzędziem realizacji interesów narodowych czy odnajduje w nim Pani także 
podejście idealistyczne?

MB: W moim odczuciu zaangażowanie poszczególnych państw w pomoc humani-
tarną wynika przede wszystkim z ich interesów oraz konieczności wypełniania zobo-
wiązań międzynarodowych. Oczywiście interesy te mogą iść w parze z pewnymi ide-
ałami, ale znaczenie tych pierwszych jest kluczowe. To od nich zależy, czy i w jakiej 
wysokości uruchomione zostaną środki na pomoc w danym regionie. 

ML: Czy może Pani podać przykłady projektów pomocowych, w których brała Pani 
udział? 

MB: Projekty te są bardzo różnorodne. W Afganistanie wdrażaliśmy projekty rolne 
(masowe szczepienia zwierząt gospodarskich, szkolenia dla rolników, wspieranie grup 
zajmujących się przetwórstwem owoców i warzyw), wodno-sanitarne (budowa toalet 
i kanalizacji, uzdatnianie wody, kopanie studni), edukacyjne (szkolenia dla nauczycieli, 
tworzenie podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych, wyposażanie szkół) 
i infrastrukturalne (budowa dróg, szkół, szpitali, elektrowni wodnych). Zajmowaliśmy 
się także kompleksową pomocą dla uchodźców wewnętrznych zamieszkujących nie-
formalne obozy (prowadzenie szkół, klinik, kursów zawodowych, zajęć psychoedu-
kacyjnych dla dzieci). W Iraku budowaliśmy szkoły, oczyszczalnie ścieków oraz obozy 
dla uchodźców z Syrii i przesiedleńców wewnętrznych. W Sudanie Południowym pro-
wadziliśmy zrzuty i dystrybucje żywności. W Sierra Leone wspieraliśmy zrównowa-
żoną uprawę kawy i kakao, przekształcając małe farmy w zyskowne lokalne minifirmy, 
a w Syrii dostarczaliśmy mąkę do kilkuset lokalnych piekarni oraz ciepłe posiłki dla ob-
lężonej ludności. To tylko kilka spośród setek projektów realizowanych przez jedną 
tylko organizację. 

ML: Czy udało się zrealizować postawione cele?
MB: Bardzo trudno jest ogólnie ocenić skuteczność tych programów, gdyż każdy 

z nich ma swoją specyfikę i jego efektywność jest uwarunkowana wieloma czynni-
kami. W wymiarze podstawowym realizacja zakładanych celów na ogół nie jest pro-
blemem, tzn. szkoły zostają zbudowane i wyposażone, studnie wywiercone, rozdana 
zostaje zakładana liczba ton żywności itd. Trudność polega raczej na tym, aby przekuć 
to w realną i długoterminową poprawę sytuacji danej ludności, a jednocześnie nie 
tworzyć sytuacji uzależnienia od pomocy. 

Nie można jednak przykładać tej samej miary do różnych projektów. Czym innym 
jest pomoc doraźna, mająca zabezpieczyć podstawowe potrzeby ludzi tu i teraz, 
a czym innym – pomoc mająca przynieść bardziej długofalowy efekt. Jeśli na terenie 
objętym głodem lub niedożywieniem rozdamy dzisiaj pięć ton ryżu, to jutro znowu 
będziemy musieli rozdać pięć ton ryżu, ale jeśli stworzymy gdzieś dobrze funkcjonu-
jącą szkołę, to przyniesie to okolicznej społeczności korzyści, które mogą trwać samo-
istnie. Ocena skuteczności i celowości zależy od charakteru danego projektu i okolicz-
ności, w jakich jest on wdrażany.

ML: Czy praca w organizacji humanitarnej jest niebezpieczna?
MB: Działamy w różnych lokalizacjach – niektóre są bardzo niebezpieczne i trudne, 

inne – całkiem spokojne. Różne organizacje mają też odmienną politykę w zakresie 
bezpieczeństwa – czasami jest ona bardzo restrykcyjna i oparta na zabezpieczaniu 
czy nawet odstraszaniu, czasami zaś opiera się na akceptacji i integracji z miejscową 
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ludnością. Obowiązkiem organizacji międzynarodowych jest dbanie o bezpieczeń-
stwo swoich pracowników oraz ciągłe analizowanie ryzyka i monitorowanie poziomu 
zagrożeń. Zajmują się tym wykwalifikowani specjaliści, a szeregowi pracownicy prze-
chodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, rozpoznawania min, 
bezpiecznego kierowania pojazdami, a także trenują zachowania na wypadek po-
rwania, rozruchów czy ataków. Pracownicy mają też specjalne ubezpieczenia oraz 
prawo do ewakuacji medycznej.

ML: Czy pracownicy organizacji są chronieni? 
MB: Ogólną zasadą pozarządowych organizacji humanitarnych jest zakaz uży-

wania broni, więc dbanie o bezpieczeństwo sprowadza się przede wszystkim do cią-
głego przestrzegania zakazów i ograniczeń – dotyczących np. tego gdzie, kiedy i jak 
można się poruszać – a także do zatrudniania stróży i nieuzbrojonych ochroniarzy, 
stosowania kamer bezpieczeństwa, folii antywybuchowych na szyby okienne i nie 
rzucających się w oczy wzmocnień infrastrukturalnych. Przygotowywane są też plany 
ewakuacyjne i specjalne procedury na wypadek różnego rodzaju wydarzeń. W bu-
dynkach tworzy się minischrony i safe rooms, a w niektórych regionach do przemiesz-
czania używa się samochodów opancerzonych. Czasami konieczny jest montaż drutu 
kolczastego lub specjalnych konstrukcji chroniących siedziby organizacji pomoco-
wych przed wybuchami, a tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach zatrudniana jest 
uzbrojona ochrona. 

Alternatywną strategią walki z zagrożeniami jest maskowanie i wtapianie się 
w kontekst lokalny: w niektórych miejscach nasze biura „stylizowane” są na podnisz-
czone domy rodzinne, są nieoznakowane, nie prowadzą do nich żadne drogowskazy 
i nigdzie nie podaje się ich adresów. Są też przypadki, gdy poruszamy się w lokalnych 
strojach (także w burkach) i samochodami wyglądającymi jak lokalne taksówki. Jeśli 
jednak sytuacja jest zbyt niebezpieczna, to otrzymujemy zakaz przebywania w danym 
rejonie lub zostajemy ewakuowani i zarządzamy projektami na odległość. 

ML: Czy organizacje pozarządowe otrzymują wsparcie od miejscowych lub mię-
dzynarodowych sił bezpieczeństwa, jeśli te są na miejscu? 

MB: Kolejną naszą regułą jest niewchodzenie w bezpośrednie relacje z siłami 
bezpieczeństwa, tak więc zachowujemy dystans i zasadniczo nie korzystamy z ich 
wsparcia. Pracownicy z różnych państw są za to pod formalną ochroną ambasad 
swoich krajów (o ile takowe działają w danym miejscu) i w krytycznych sytuacjach 
mogą liczyć na ich pomoc. 

ML: Wielu młodych ludzi chciałoby podjąć pracę w organizacji pozarządowej zaj-
mującej się pomocą humanitarną. Jakie wykształcenie warto zdobyć, by zwiększyć 
swoje szanse? 

MB: Przede wszystkim takie, które może przygotować do kierowania pomocą hu-
manitarną i do realizacji projektów pomocowych, czyli na przykład studia z zakresu 
zarządzania (w tym zarządzania sytuacjami kryzysowymi), pozyskiwania funduszy czy 
specjalistyczne studia z zakresu pomocy humanitarnej, rozwojowej lub międzyna-
rodowej. Przydatne mogą być również studia z zakresu zrównoważonego rozwoju, 
współpracy międzynarodowej, zagrożeń humanitarnych, praw człowieka, peace stu-
dies itp., a także szeroko rozumiane nauki społeczne: socjologia, politologia, stosunki 
międzynarodowe, praca socjalna, polityka społeczna. 
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Dobrym rozwiązaniem jest też zdobycie profesji odpowiadających różnym typom 
projektów pomocowych. W projektach medycznych potrzebni są lekarze, epidemio-
lodzy, specjaliści z zakresu zdrowia publicznego; w infrastrukturalnych – inżynierowie 
cywilni, architekci, geolodzy, hydrolodzy, technolodzy energii odnawialnej; w żywno-
ściowych i rolnych: specjaliści ds. żywienia, dietetycy, absolwenci rolnictwa oraz na-
wadniania, weterynarze; w edukacyjnych – pedagodzy, specjaliści ds. nauczania i roz-
woju zawodowego; w wodno-środowiskowych – inżynierowie wodni i środowiska, 
specjaliści ds. oczyszczania i zarządzania odpadami. Organizacje humanitarne poszu-
kują też specjalistów zajmujących się skomplikowanymi działaniami logistycznymi 
i przetargami, księgowością i rozliczeniami finansowymi, promocją i public relations, 
a także zarządzaniem bezpieczeństwem. Kluczowa jest natomiast znajomość języków 
obcych: podstawa to angielski i/lub francuski, a następnie hiszpański, arabski, portu-
galski, przyda się także niemiecki czy rosyjski. 
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