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W drugiej połowie sierpnia miałam możliwość
uczestniczenia w dwutygodniowym programie
organizowanym przez United World Colleges w
Królestwie eSwatini, którego tematem przewodnim
było "Razem dla rozwoju". Dawne Suazi to miejsce, w
którym nadal utrzymuje sie skrajne ubóstwo, szokująca
nierówność społeczna i skrajne wykluczenie. Podczas
trwania kursu mieliśmy okazję stać się skutecznymi i
empatycznymi twórcami zmian, a przebywanie w
eSwatini i poznanie rzeczywistości kraju rozwijającego
sie, w którym 60% społeczeństwa żyje poniżej granicy
ubóstwa, pozwoliło nam na lepsze zrozumienie
problemów, z jakimi zmaga się tamtejsza ludność.     



Niezwykle istotną częścią programu UWC SC są
"Community Stays", czyli wyjazd w charakterze
wolontariatu.Trzy dni spędziłam w obozie dla
uchodźców MPAKA. MPAKA Refugee Camp został
założony w 1978 roku przez UNHCR. Jeszcze w 1980
roku azyl znalazło tam 20 tysięcy osób. Z czego 8
tysięcy to Mozambijczycy uciekający przed wojną w
swojej ojczyźnie. W 2011 roku mieszkało tam 759
osób, ale ta liczba zmniejszyła się do 505 w 2012 roku.
Zmiana wynikała z masowej suszy i obaw o żywność w
tym regionie. Dzisiaj mieszka tam 500 osób, które
pochodzą z okolicznych krajów, w tym, z Angoli,
Burundi, Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga i
Somali. Rząd Suazi stara się pomagać uchodźcom jak
najlepiej potrafi. Zapewnia potrzebującym artykuły
gospodarstwa domowego, pomaga uzyskać pracę,
pomoc medyczną i zapewnia dofinansowanie w celu
zapewnienia bezpłatnej edukacji dla dzieci. Oferuje
również program żywnościowy, który przez pierwsze
trzy miesiące pobytu daje dorosłym możliwość
pobieranie dwóch posiłków dziennie. Dzieciom to
prawo przysługuje się dłużej, aż do ukończenia
dwunastego roku życia. Dwa posiłki dziennie to jednak
za mało, aby zaspokoić głód. W szczególności, kiedy
do pracy i szkoły mieszkańcy pokonują kilka
kilometrów w jedną strone.



Dzieci od czwartego do szóstego roku życia mogą
uczęszczać na zajęcia dla maluchów w przedszkolu
mieszczącym się w samym centrum obozu. W czasie
pobytu miałam okazję zaprzyjaźnić się z czteroletnią
Rhianą, której rodzina w obawie o swoje
bezpieczeństwu uciekła z Somalii. Dziewczynka
każdego ranka witała mnie nie tylko wspaniałym
uśmiechem, ale i swoim wielkim marzeniem.- Jutro idę
po raz pierwszy do przedszkola! -mówiła z wielką
radością.Ostatniego dnia z ciekawości postanowiłam
zapytać mamę kilkulatki kiedy jej córka rozpocznie
edukacją przedszkolną.-Jutro raczej nigdy nie
nadejdzie. Bo nie mamy pieniędzy na opłacenie
czesnego.- odpowiedziała.Roczne czesne za opiekę
przedszkolną wynosi E1000 i w Suazi korzysta z niej
zaledwie 20% dzieci w wieku przedszkolnym. Życie nie
jest sprawiedliwe i nie każdy ma takie same szanse na
osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Jedno jest pewne
edukacja jest niekwestionowaną wartością i nadzieją
na lepsze jutro. My, jako osoby mające do niej
nieograniczony dostęp powinniśmy odczuwać
wdzięczność i uczyć się, aby w przyszłości nabytymi
kompetencjami stworzyć świat, w którym nam
wszystkim będzie żyło się lepiej.


