
Ekologia a rozwój
Od redakcji / 03

Vodoun jako socjoekonomiczny czynnik rozwoju w Beninie / 04

Pomiędzy turystyką filantropijną, spojrzeniem turysty  
a nowymi znaczeniami ubóstwa i turystyki / 12

Bezpieczeństwo energetyczne jako narzędzie  
pomocy humanitarnej i rozwojowej / 19

Czy rozwiązanie już istnieje? Innowacje tworzone  
przez rolników / 22

Rolnictwo i ogrodnictwo miejskie / 26

Edukacja na pasterskich obszarach Etiopii / 29

BEZPŁATNY KWARTALNIK 
SPECJALISTYCZNO-NAUKOWY  

NR 3 / 2013POMOC 
ROZWOJOWA
POMOC HUMANITARNA / PROBLEMY GLOBALNE /
KRYZYSY NA ŚWIECIE / UCHODŹCY I IMIGRANCI /
PRAWA CZŁOWIEKA www.pomocrozwojowa.pl



POMOC ROZWOJOWA POMOC ROZWOJOWA2 3

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ 
DZIAŁA NA TRZECH KONTYNENTACH

Wśród polskich organizacji pozarządowych działania pomocowe PCPM mają  
najszerszy zakres geograficzny. W tym roku PCPM pomaga w Gruzji, Tadżykistanie, Połu-
dniowym Sudanie, Etiopii, Libanie oraz na okupowanym terytorium palestyńskim. W po-
przednich latach, 2006 – 2011, działaliśmy także w Sudanie, Zambii, Libii oraz na pograni-
czu Somalii i Kenii.

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ PCPM

Tegoroczne projekty PCPM są finansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - „Polska  Pomoc” oraz Programu  „Wsparcie Demokracji”.

Wcześniejsze projekty PCPM w Południowym Sudanie były współfinansowane przez
Organizację  Narodów Zjednoczonych.

www.pcpm.org.pl www.facebook.com/PCPM.NGO

POMOC ROZWOJOWA 

kwartalnik  

specjalistyczno-naukowy

Wydawca: 

Fundacja Polskie Centrum 

Pomocy Międzynarodowej 

(PCPM) 

Redaktor naczelny:  

dr Wojciech Wilk

Redaktor merytoryczny:

dr Anna Cieślewska

Autorzy: 

Joseph Anoumou Fanou 

Davo Vodouhe

Augustina Teko Kouevi

Aleksandra Gutowska

Urszula Świerczyńska

Justyna Król

Justyna Choroś

Piotr Stopka

Kreacja graficzna:  

Krzysztof Ignasiak /

www.bekarty.pl

Korekta:

Agata Szczęch 

Zdjęcia:  

Dominik Schwarz

Aleksandra Gutowska

Urszula Świerczyńska

Piotr Stopka

Kontakt z redakcją:  

redakcja@pcpm.org.pl

acieslewska@pcpm.org.pl

Nakład:  

250 egzemplarzy  

ISSN 2081-2558

Publikacja jest współfinansowana w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP, 2013 

Artykuły zawarte w „Pomocy Rozwojowej” wyrażają wyłącznie poglądy autorów lub redakcji i nie 
mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Szanowni Państwo, tematem przewodnim 
niniejszego numeru „Pomocy Rozwojowej” jest 
problematyka dotycząca przekształceń społecz-
no-gospodarczych i ich oddziaływania na środo-
wisko naturalne. 

Jednym z głównych wątków światowego dys-
kursu dotyczącego ekologii jest wpływ rozwoju 
gospodarczego na przyrodę. Z punktu widzenia 
równowagi środowiska naturalnego narastają  
obawy, że ekspansja gospodarki spowoduje nie- 
odwracalne zmiany, a działania człowieka będą 
miały coraz bardziej destrukcyjny wpływ na 
funkcjonowanie ekosystemów na całym świe-
cie. Z drugiej strony kurczące się zasoby natural-
ne wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań 
umożliwiających funkcjonowanie społeczności, 
przede wszystkim w regionach świata dotknię-
tych przez klęski ekologiczne, niedobory żyw-
ności, wody  czy energii. Trzecie wydanie kwar-
talnika „Pomoc Rozwojowa” w 2013 roku ma 
za zadanie przybliżyć część zagadnień dotyczą-
cych powiązań między procesami rozwojowymi 
a środowiskiem naturalnym.

Pierwszy prezentowany artykuł – „Vodoun 
jako socjoekonomiczny czynnik rozwoju w Beni-
nie” autorstwa Josepha Anoumou Fanou, Davo 
Vodouhe i Augustina Teko Kouevi – opisuje ma- 
ło znane zagadnienie rozwoju endogeniczne-
go w kontekście tradycyjnych wierzeń miesz-
kańców Beninu i ich wpływu na rozwój lokalny 
oraz ekologię. W kolejnym eseju Aleksandra 
Gutowska podejmuje rozważania na temat spo- 
tkań świata bogatych i biednych podczas or-
ganizowanych przez niektóre biura podróży 
wycieczek do slumsów w krajach rozwijających 
się. Z kolei Urszula Świerczyńska w artykule 
„Bezpieczeństwo energetyczne jako narzędzie 
pomocy humanitarnej i rozwojowej” podejmuje 
bardzo ważną tematykę dostępu do nowocze-

snych źródeł energii w różnych regionach świa-
ta i jego wpływu na redukcję biedy. Problematy-
ka zmniejszenia ubóstwa poprzez zastosowanie 
nowych rozwiązań jest również wątkiem prze-
wodnim artykułu Justyny Król, która analizuje 
ideę innowacyjności w rolnictwie. Powyższa te- 
matyka doskonale wpisuje się również w za-
gadnienia omówione przez Justynę Choroś, 
czyli kwestie rolnictwa i ogrodnictwa miejskiego 
jako alternatyw dla produkcji żywności. „Pomoc 
Rozwojową” nr 3 zamyka tekst Piotra Stopki do-
tyczący edukacji w pasterskich regionach Etiopii,  
ukazanej przez pryzmat migracji ekologicznej i jej 
konsekwencji dla kształcenia dzieci i młodzieży. 

W roku 2013 zaplanowane zostały cztery wy-
dania kwartalnika obejmujące następujący za-
kres tematyczny: klęski żywiołowe (1/2013); kry-
zysy humanitarne, ze szczególnym naciskiem 
na Bliski Wschód, Syrię i kraje z nią graniczące 
(2/2013); zależności pomiędzy pomocą rozwo-
jową a ochroną środowiska (3/2013); wsparcie 
dla władz lokalnych i samorządności w krajach 
rozwijających się (4/2013).

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z na- 
szego serwisu informacyjnego „Infoświat” (info-
swiat.com), którego celem jest informacja i edu-
kacja dotycząca bieżących wydarzeń na świecie. 
Strona jest prowadzona przez dziennikarzy 
Polskiego Radia, codziennie wybierających dla 
Państwa pięć – ich zdaniem najważniejszych – 
wydarzeń międzynarodowych. Tym samym „Po-
moc Rozwojowa” przekształca się w publikację 
naukową i specjalistyczną, a bieżące informacje 
ze świata dostępne są dla naszych czytelników 
w Internecie. Serwis finansowany jest przez pro-
gram polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP – „Polska Pomoc” oraz 
z funduszy własnych PCPM.
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Joseph Anoumou Fanou, 

Davo Vodouhe  

i Augustina Teko Kouevi 

Uniwersytet w Abomey- 

-Calavi, Cotounou, Benin.

Abstrakt: W Beninie, jak i w innych częściach 
świata, wyznawcy vodoun są zazwyczaj po-
strzegani negatywnie. Co więcej, sytuacja po-
gorszyła się ostatnio za sprawą propagatorów 
religii napływowych, którzy swoim postępowa-
niem przyczyniają się to tego, że wielu wyznaw-
ców vodoun unika otwartego wyznawania 
kultu i rozwija tym samym swego rodzaju pota-
jemne praktyki. Proklamatorzy nowych wyznań 
często mają znaczną władzę ekonomiczną i poli-
tyczną oraz spory wpływ na współczesne środ-
ki komunikacji. Pośród czcicieli vodoun znaj- 
dują się zarówno ortodoksyjni adepci oraz oso-
by praktykujące synkretyzm religijny (czczący 
vodoun jednocześnie z inną religią). Artykuł 
ten wskazuje przyczyny, dla których ludzie 
czczą vodoun i opisuje rolę, jaką odgrywa ten 
kult w socjoekonomicznym rozwoju Beninu. 
W tym celu zgromadzono dane jakościowe 
w postaci odpowiedniej literatury, obserwacji 
i wywiadów z osobami zaangażowanymi w vo-
doun na obszarach miejskich i wiejskich. Dla 
społeczeństwa Beninu vodoun ma znaczenie 
społeczno-ekonomiczne w kontekście opie-
ki zdrowotnej, ochrony zasobów naturalnych 
i rolnictwa, umożliwia również ogólną poprawę 
dobrostanu ludzi. 

Słowa kluczowe: vodoun, system wierzeń, na-
uczanie społeczne, zarządzanie zasobami na-
turalnymi, rozwój socjoekonomiczny.

Vodoun  
jako socjoekonomiczny 
czynnik rozwoju w Beninie

Artykuł niniejszy omawia praktyki vodoun 
w Beninie, a w szczególności tradycje synkre-
tyczne oraz role, jaką ów kult odgrywa w spo-
łeczeństwie zamieszkującym te tereny. Zainte-
resowanie tematem wynikło z obserwacji, że 
w Beninie tradycyjna wiara i praktyki religijne 
są powszechne, a – co się z tym wiąże – kon-
wencjonalne strategie rozwoju nie odnoszą 
sukcesu, dlatego poszukuje się rozwiązań al-
ternatywnych. Dlatego obecna tendencja po-
wrotu do korzeni nie może pominąć roli prak-
tyk vodoun. 

Vodoun jako światopogląd 

Wielu ludzi w Beninie praktykuje religie na-
pływowe takie jak chrześcijaństwo czy islam, 
jednocześnie wykazując zainteresowanie vo-
doun. Zdarza się, że wierzą w obie doktryny 
jednocześnie, a vodoun określa ich duchowy, 
społeczny i materialny światopogląd. System 
ten nadal istnieje i rozwija się, pomimo wro-
giego doń stosunku religii współczesnych z ich 
nowoczesnymi środkami komunikacji i siłą go-
spodarczo-polityczną. Tam, gdzie występuje 
synkretyzm religijny, vodoun jest często czyn-
nikiem dominującym. Podkreślanie negatyw-
nych aspektów vodoun lub zwyczajne przyrów-
nywanie wierzeń do diabła jest oznaką bardzo 
niewielkiego zrozumienia tamtejszej kultury i – 
co za tym idzie – niesprawiedliwej oceny świa-
topoglądu wyznawców tego systemu. Mimo 
ukazywania vodoun w negatywnym świetle, 

Artykuł niniejszy omawia praktyki vodoun w Beninie, a w szczególności tradycje syn-
kretyczne oraz role, jaką ów kult odgrywa w społeczeństwie zamieszkującym te tere-
ny. Zainteresowanie tematem wynikło z obserwacji, że w Beninie tradycyjna wiara  
i praktyki religijne są powszechne, a – co się z tym wiąże – konwencjonalne strategie 
rozwoju nie odnoszą sukcesu, dlatego poszukuje się rozwiązań alternatywnych. Dla-
tego obecna tendencja powrotu do korzeni nie może pominąć roli praktyk vodoun.  

www.en.wikipedia.org/

wiki/File:Voodo-fetisch-

markt-lome.jpg 
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kult ten jest nadal obecny w społeczeństwie 
Beninu – bądź w swej czystej postaci, bądź też 
w połączeniu z innymi formami duchowości. 

Ramy koncepcyjne

Wiara
W Biblii zapisane jest, iż „wiara zaś jest po-

ręką tych dóbr, których się spodziewamy, do-
wodem tych rzeczywistości, których nie widzi-
my” (Hebrew 11:1), a zatem dotyczy wszystkich 
i jest jedną z zasadniczych mocy, które spra-
wiają, że człowiek może funkcjonować. Istota 
bez wiary czy nadziei jest jakoby bez życia, taki 
pogląd znajduje potwierdzenie w popularnych 
powiedzeniach: „ten, kto żyje, ma nadzieję” lub 
„ten, kto ma nadzieję, nigdy nie umiera z głodu 
czy gniewu”. Pokładanie ufności w sobie lub in-
nych, w naturze lub w jakimkolwiek bóstwie czy 
duchu, gorące pragnienie czegoś – to wszystko 
to akt wiary, który charakteryzuje każdą religię 
czy filozofię i określa zachowanie wyznawcy. 

Synkretyzm
Synkretyzm to pokrótce akt wiary i odda-

nia oraz praktyki więcej niż jednej religii jed-
nocześnie. Jest zjawiskiem częstym w Afryce, 
a zwłaszcza w Beninie, gdzie ludzie kultywują 
chrześcijaństwo lub islam, jednocześnie czcząc 
vodoun czy uprawiając magię. 

Boskość
Powyższy termin stosuje się tutaj, by okre-

ślić wszystko to, co funkcjonuje jako  bóg, po-
sługując się powszechnymi wyobrażeniami na 
temat boskich stworzeń, misterium i ducha. 
Bóg jest wszechwiedzącym i wszechmocnym 
ciałem lub duchem, który stworzył ziemię i nie-
bo. Jest tym, co Benińczycy nazywają Sègbo, 
Dada-Sègbo lub Sègbo-lissa (wyższa podstawa 
i moc u źródła stworzenia nieba i ziemi) lub 
Yèhwé (świetlista, niewidoczna i duchowa pod-
stawa). Każda istota używająca zasady jednej 
z tych kreacji świata bożego – czyli wody, ziemi, 
słońca lub ognia i powietrza – jest postrzegana 
jako bóstwo (Monsia 2003). Vodoun jest orygi-
nalnie związane z misterium kosmosu (Ibidem) 

i odnosi się do boga w swej ekspresji. Według 
Monsia (2003) istnieją cztery główne vodoun:  
Hèevioso (połączony z elementem słońca i og- 
nia), Ayidohwédo (związany z powietrzem), Dan 
(połączony z elementem wody) i Sakpata (bę-
dący w relacji z elementem ziemi). Dodaje się 
do tej listy Lisa i Mawu (boga). Obecnie zostało 
i jest stworzonych kilka vodoun, a te są coraz 
bardziej wiedzione przez siłę swych magicz-
nych mocy. Wszystkie te istoty wpływają na 
codzienne życie wierzących i ich społeczności. 

Vodoun
Trudno jest określić, czym jest vodoun, jako 

że jego definicja zależy od wizji wszechświata 
lub percepcji ludzkiej, a postrzeganie różni się 
w zależności od religii, wiary, wierzeń czy do-
świadczeń. Vodoun jest powszechnie porów-
nywane do bóstwa lub pośrednika boga. Do-
datkowo opisywane jest takimi terminami jak: 
dusza, moc, misterium, diabelski szatan, czar-
na magia i talizman. Negatywne charakterysty-
ki vodoun są podkreślane głównie przez chrze-
ścijan i muzułmanów, a w mniejszym stopniu 
przez synkretyków, podczas gdy pozytywne są 
wskazywane przez vodounsi (tych, którzy wie-
rzą w vodoun). Dla wielu postronnych kult ten 
jest tworzony i czczony szczególnie, by komuś 
zaszkodzić (zarówno czcicielom, jak i niezaan-
gażowanym w praktyki). Ma być czarną magią 
i mocą niepowodzenia. 

Zgodnie z tym, w co wierzą wyznawcy vo-
doun, praktykuje się, by otrzymać zbawienie, 
ochronę i siłę. Działa ono w duchowej (niewi-
docznej) sferze, ale jego efekty można zaob-
serwować. Jak twierdzi Monsia (2003) vodoun 
wykonuje się z  ashè lub yê (duchowej mocy po-
siadanej i noszonej przez vodounnon) tj. z na-
turalnych elementów czy sił (powietrza, ziemi, 
wody, tęczy, liści, zwierząt lub ludzkich części, 
oleju palmowego itp.), reprezentacji bądź sta-
tuetki (zrobionej z drewna, gliny czy metalu) 
zrobionych przez posłańca (Lègba) i kaznodzie-
ję (Fâ). Gdy vodoun jest zrobione, wyznawcy 
czczą je i proszą o wszystko, czego pragną. 
Poniższa tabela podsumowuje komponenty 
i działanie vodoun: 

Wiedza endogeniczna lub miejscowa
Wiedzę tę gromadzi, wykorzystuje i rozwi-

ja ludność na określonym terenie, a opiera się 
ona na ich systemie wierzeń i światopoglądzie. 
Nie jest dostępna jedynie tubylczej ludności, 
ponieważ może zawierać wiedzę pochodzącą 
z zewnątrz, zaadaptowaną przez miejscowych 
poprzez lokalne procesy uczenia się, testowa-
nia i asymilacji. Tworzy podstawę sztuki iden-
tyfikacji, łączenia, rozwijania i ochrony miej-
scowych zasobów. Jest zakorzeniona lokalnie 
i wywodzi się z praktyk właściwych danemu 
obszarowi, zatem jest właściwa dla miejscowe-
go kontekstu i często zależy od płci (Haverkort 
i inni 2003).

Rozwój endogeniczny
Rozwój endogeniczny to taki, który jest 

głównie – aczkolwiek nie wyłącznie – oparty 
na lokalnie dostępnych środkach i sposobie, 
w jaki ludzie je wykorzystują. Zewnętrzna wie-
dza i zasoby stanowią często uzupełnienie za-
sobów miejscowych. Rozwój endogeniczny nie 
zakłada izolacji, ani też nie ogranicza się do 
lokalnych procesów rozwojowych, aktywnie 
korzystając z możliwości dostarczanych przez 
globalizację (Haverkort i inni 2003). 

Ten model rozwoju powinien być wzięty 
pod rozwagę przez Afrykańczyków, a zwłasz-
cza społeczeństwo Beninu. 

Światopogląd endogeniczny lub dotyczący 
otaczającego świata 
To sposób, w jaki określona społeczność 

postrzega świat; zawiera on związki między 
światem ludzkim, światem przyrody i światem 
duchowym. Światopogląd ten opisuje rolę sił 
nadprzyrodzonych, relację pomiędzy istotami 
ludzkimi i naturą oraz sposób, w jaki przebiega-
ją procesy naturalne. Dotyczy przestrzeni, na 
której ludzie się organizują oraz określa moral-
ną i naukową podstawę dla interwencji w natu-
rę (Haverkort i inni 2003).

Podejmowanie decyzji i zachowania zwią-
zane z wiarą
Proces decyzyjny danej osoby zależy od 

jej/jego znajomości, sposobu, w jaki postrzega 
rzeczy oraz od sytuacji, celów czy środków, jak 
również osobistych wyborów (Bos za Van Den 
Ban i in. 1994). Popkin (1979) i GTZ (1987) wy-
rażają pogląd, iż podejmowanie decyzji zależy 
od oczekiwanej korzyści ekonomicznej i praw-
dopodobieństwa sukcesu, stopnia ryzyka oraz 
ewentualności porażki, jak również kontekstu 
makroekonomicznego.

Jaką zatem rolę – z powyższego punktu wi-
dzenia – odgrywa duchowość w zachowaniach 
wiernych? Według Haverkort i in. (2003) de-
terminuje ona w dużej mierze światopogląd, 
wartości i wiedzę ludzi. Zawierają się w niej 
koncepcje czasu, duszy czy życia po śmierci, 
jak również związki między istotami ludzkimi, 
światem duchowym i naturą. Te pojęcia prze-
ważnie określają techniki oraz metody poszu-
kiwań i sposób, w jaki postrzegamy teraźniej-
szość, przeszłość i przyszłość. Tym samym 
religie odgrywają różne role w życiu wierzą-
cych oraz wpływają na ich zachowanie i dobro-
stan. Wiara w bóstwo czy potężną istotę jest 
postrzegana jako korzystna nie tylko przez 
pojedynczych wyznawców, ale również przez 
całe społeczności. Nakazy i zakazy, wiedza na-
uczana, myśl religijna oraz inny system wiary 
są często znane i szanowane przez wierzących. 

Społeczne uczenie się, podejmowanie de-
cyzji i zachowanie
Społeczne (wspólne) uczenie się odbywa się 

wtedy, gdy mamy do czynienia z wzajemną in-
terakcją różnych aktorów powiązanych ze sobą 
więzami społecznymi oraz wspólnymi zasoba-
mi.

Interakcja to rozwiązywanie konfliktów, ne-
gocjacje, wspólne uczenie się, zbieżność celów 
i zgodne działanie. Stanowi ona wyraźne prze-
ciwieństwo do instrumentalnego użycia tech-
nologii kontrolujących naturę dla celów czło-
wieka. Jest również antytezą ekonomii, która 
przypisuje ludziom rozumowanie utylitarne. 
Społeczne uczenie się jest prawdopodobnie 
w stanie podważyć zaufania zarówno do tech-
nologii, jak i rynku. Biorąc pod uwagę, że na-
sze kłopoty są coraz bardziej antropogenicz-
ne, technologia i rynek w znacznie mniejszym 
stopni są w stanie stawić im czoła. Wspólne 
uczenie się jest podejściem dającym nadzieję 
kształtowania przyszłości (Röling 1998; Houn-
konnou 2001).

Według Dangbegnon (1998) metodami ucze- 
nia się o zarządzaniu zasobami są: 

– wiara i duchowość;
– eksperymentowanie i obserwowanie;
– metafory, dialog i interakcja;
– analiza i oszacowanie zasobów. 

Procesy duchowe polegają na radzeniu się 
wyroczni i rozmowie z „ziemskimi duchami”, 
w celu poznania przyczyny problemów i zale-
canego remedium (Peek 1991). Metoda ta jest 
skuteczna w zarządzaniu zasobami, gdy intere-
sariusze wierzą w związek między światem du-
chowym a stabilnością zarządzania zasobami.

Niewidoczny/duchowy przejaw

Widoczny przejaw lub reprezentacja

Duchy posiadające vodounnon lub inne wtajemniczone osoby np. w praktyki religijne

Wyrażanie duchowych mocy przez vodounsi w tańcu, modlitwie, transie;
Drewniana, gliniana lub metalowa statuetka; metalowy, zwierzęcy szkielet;
Rośliny lub części roślin;
Kamienie, rzeki, lasy;
Zwierzęta i części zwierząt, liście roślin;
Olej palmowy, napoje itp.

Tabela. 

Przejawy i działanie 

vodoun 
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Eksperymentowanie i obserwacja, indywi-
dualni interesariusze, koalicje zainteresowa-
nych i interweniowanie stron w zarządzanie 
zasobami są istotą uczenia się. Eksperymento-
wanie prowadzi do (samo)odkrycia. Obserwa-
cja inicjuje zmianę istniejących norm i praktyk 
wykorzystywania zasobów naturalnych po-
przez mechanizm samorefleksji dotyczących 
własnych zainteresowań oraz zachowań czy 
upodobań innych. To stymuluje autonomicz-
ne i horyzontalne przenikanie się, np. kontroli 
technik erozji ziemi. Obopólna kontrola w kom-
petentnym użyciu zasobów jest oparta na ob-
serwacji postępowania innych.

Wspólna metafora bądź przysłowie jest 
kluczowym elementem uczenia się, ponieważ 
syntetyzuje znaczenie, które może być dzielo-
ne. Maksymy te dostarczają wzorca porozu-
mienia. Dialog pomaga dzielić się pomysłami 
oraz wzbogacić ramy wzajemnych odniesień. 
Bardzo efektywne mogą być również wizyty 
terenowe, sieciowanie oraz podróże związane 
z wymianą doświadczeń. Interakcja między ko-
ordynatorami a interesariuszami ma miejsce 
na drodze współpracy, mającej na celu podję-
cie właściwych decyzji dotyczących planowa-
nia działań na konkretnym terenie.

Aktywność odnosząca się do zarządza-
nia zasobami jest potencjalnym źródłem na-
bywania wiedzy. Ważna jest tu rola historii. 
Biofizyczna analiza – oparta na ewolucji prze-
znaczenia zasobów naturalnych – jest jednym 
ze sposobów uczenia się oceny sytuacji doty-
czącej wykorzystania zasobów. Samo analizo-
wanie praktycznych doświadczeń zdobytych 
podczas działań zarządzania zasobami pro-

wadzi do odruchowego uczenia się i zgodnego 
podejmowania decyzji. Teorie te zainspirowały 
nasze podejście badawcze i analizę rezultatów 
badania.

Metodologia

Dane zostały uzyskane na podstawie wy-
wiadów z rolnikami, vodounnon, kapłanami fâ, 
tradycyjnymi uzdrowicielami, vodounsi, ryba-
kami i innymi użytkownikami wód oraz lokal-
nymi władzami, są również wynikiem analizy 
dokumentów. Dodatkowe obserwacje pozwo-
liły na głębsze poznanie badanych zjawisk. Ma-
teriał został zebrany na obszarach rolniczych 
Beninu i w obszarach występowania surowców 
naturalnych; dotyczy także opieki zdrowotnej, 
ochrony zasobów naturalnych oraz motywacji, 
jaką kierują się badani uprawiający kulty syn-
kretyczne. Analiza danych została dokonana 
w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwo-
ju, jak również jest zgodna ze światopoglądem 
dotyczącym otaczającego świata. 

Rezultaty 

Panteon vodoun w Beninie: komponenty 
i struktura
W Beninie istnieją setki vodoun. Zgodnie 

z Falcon (1970) należą do nich:
– vodoun zrobione z żywych i martwych 

zwierząt takich jak: krokodyle (1o), sępy (akla-
su), pytony (dangbe), boa (dogblossou lub ayido-
whedo) oraz kaczki (kpakpa);

– vodoun stworzone z bliźniąt (hoho), anor-
malnych osób (tohosou), króli (dada); martwych 

istot ludzkich bądź przodków np. nieżyjącego 
króla, księcia lub księżniczki (nesuhue), przykła-
dowej martwej osoby (assen) oraz jakiejkolwiek 
martwej osoby (kuito, egun lub egungun), se-
kretnego stowarzyszenia martwych osób (oro), 
nocnego strażnika (zangbeto);

– roślinne vodoun (antyvodoun) takie jak dąb 
afrykański;

– kamienne vodoun (wan, kpe);
– wodne vodoun (tovodoun, tohossou i dan);
– ziemne vodoun (ayivodoun lub Sapkata);
– tęczowe vodoun (Hebioso);
– powietrzne vodoun (Dan ayidowhedo);
– metalowe lub żelazne vodoun (gu);
– etniczne, klanowe lub rodzinne vodoun 

(guinvodoun, Xwlavodoun lub dogbolossou, hin-
nouvodoun);

– osobiste vodoun (lègba honoukwe lub agba-
nohosu);

Monsia (2003) klasyfikuje wszystkie vodoun 
na trzy grupy:

– talizmany vodoun: liczne i różnorodne ludz-
kie kreacje lub wytwory. Mogą przybrać formę 
talizmanów osób, rodziny, etnicznych lub kla-
nowych i regionalnych vodoun;

– bóstwa vodoun: dotyczą naturalnych ele-
mentów jak woda, powietrze, ogień, słońce lub 
grzmot i ziemia; są publicznie czczone przez 
wiernych;

– przodkowie vodoun: dusze przodków zwła- 
szcza tych, którzy mieli wzorowy/przykładny 
pobyt na ziemi, są rozpatrywane jako vodoun 
i czczone. 

Vodoun i jego socjoekonomiczne implikacje

Vodoun ingeruje w kilka sfer w odniesieniu 
do dobrostanu i niepowodzenia ludzi, publicz-
nego bezpieczeństwa, wpływu naturalnych 
zjawisk oraz ochrony zasobów naturalnych. Ni-
niejszy rozdział traktuje o opiece zdrowotnej, 
sztucznym wywoływaniu deszczu i poprawie 
zbiorów w rolnictwie oraz o ochronie lasów 
i kontynentalnych zasobów wodnych. 

Kwestie zdrowotne
Kiedy vodounsi i synkretycy są chorzy, zwy-

kle radzą się vodounnon lub kapłanów fâ, na-
wet jeśli ci zajmują się medycyną konwencjo-
nalną, zwłaszcza gdy chorzy nie są zadowoleni 
z efektów leczenia, jakie dają konwencjonalne 
sposoby. Fâ udziela informacji o przeszłości, te-
raźniejszości i przyszłości. To pozwala wierzą-
cym dowiedzieć się, co stało się wcześniej, co 
dzieje się obecnie i co może jeszcze się zdarzyć. 
Gdy znana jest diagnoza, problem lub sytuacja, 

w której znalazł się poszkodowany, otrzymu-
je on odpowiednią poradę, a fâ i kapłan fâ są 
w stanie zalecić remedium, na przykład obrzę-
dy skierowane do Vodoun, zbiór odpowiednich 
liści roślin, kory lub korzeni do przyrządzania 
naparów; czasem w określonych, pomyślnych 
okolicznościach będą to proszki lub talizmany, 
do przyrządzenia których użyte są części zwie-
rząt. Do sporządzenia naparów, proszków i ta-
lizmanów przydadzą się również mikstury ro-
ślin i części zwierzęcych. Elementem obrzędów 
są ofiary składane ze zwierząt dla vodoun lub 
ofiar z owoców i innych pokarmów, modlitwy 
do vodoun oraz post. 

Mikstura może być pita jako napój lub wy-
korzystywana do sporządzenia kąpieli. Proszki 
(atin) są używane albo do „sakryfikacji” (ofiar), 
posypywania ciała, inhalacji, kąpieli, picia lub 
jedzenia. Talizmany ukrywane są tam, gdzie 
kapłan zaleci. Gdy ślubowania i reguły nie są 
przestrzegane, choroba może powrócić. 

Deszcz
Przed rozpoczęciem sezonu upraw, wyzna- 

wcy i praktykujący vodoun, pytają fâ poprzez 
kapłana fâ, jaki będzie nadchodzący sezon i ja-
kie środki ostrożności można przedsięwziąć, by 
udały się plony i poprawiła wydajność upraw. 
Następnie odprawiają kilka rytuałów, prosząc 
o dobry sezon. Jeśli zalecenia fâ nie są spełnio-
ne, istnieje niebezpieczeństwo suszy. 

W latach 80. poprzedniego stulecia wystąpiła 
susza w rejonie południowo-wschodniego Be-
ninu. W wyniku narady z fâ ustalono, że musi 
zostać złożona ofiara przez Urzędnika Rozwo-
ju tegoż rejonu. Urzędnik, który był chrześci-
janinem, nie chciał uczestniczyć w składaniu 
ofiary. Odmówił. Jednak presja społeczności 
zmusiła go w końcu do odprawienia rytuału. 
Na szczęście – zgodnie z przepowiednią – po 
trzech dniach spadł deszcz, umożliwiając rol-
nikom uprawę ziemi i zebranie rekordowych 
plonów. Co stałoby się, gdyby urzędnik nie po-
stąpił zgodnie z zaleceniami fâ?

Plony
W niektórych częściach Beninu, gdy nad-

chodzi czas zbiorów, vodoun powinien być 
tym, który pierwszy „zjada” produkt, zanim 
ktokolwiek inny to zrobi, po to aby stworzyć 
dobre warunki duchowe do kolejnego sezonu 
uprawnego. 
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Vodoun as a socio-economic develop-
ment  factor in Benin

Abstract: 
In Benin and in several other parts of the world, 
the Vodouns are usually seen from a negative 
perspective. This situation has been aggravated 
these days by the promoters of foreign reli-
gions, who act in such a way that many Vodoun 
believers avoid to worship the Vodouns openly 
and so develop a kind of underground practice. 
Such people often are more economically and 
politically powerful and have more influence on 
the modern communication means. Among the 
Vodoun worshippers there are the pure adepts 
and those who practice syncretism (that is they 
worship the Vodouns together with an other 
mainstream religion). This paper deals with the 
reasons for people to worship the Vodoun and 
the roles which the latter plays in the socio-
economic development of Benin. To this end, 
qualitative data have been collected through lit-
erature review, observation and interviews with 
people involved in these activities in urban and 
rural areas. The findings show that the Vodoun 
is present in rural areas as well as in urban ar-
eas. It is socio-economically significant for Be-
nin society through its contribution to people’s 
healthcare, natural resources conservation, agri- 
cultural activities and for facilitating and im-
proving of the general well-being of people. 

Key words: 
vodoun, belief systems, social learning, natural 
resource management, socio-economic devel-
opment

Typowy przykład dotyczy obrzędu związa-
nego ze słodkimi ziemniakami (festiwal słod-
kiego ziemniaka) i odprawianego 15 sierpnia 
w „regionie Mahi” w Centralnym i Północnym 
Beninie. W „rejonie Mahi” festiwal odbywa 
się w Savalou. Polega na wznoszeniu modlitw 
wczesnym rankiem 15 sierpnia i składaniu ofiar 
ze słodkich ziemniaków dla vodoun. Co cie-
kawe, tego dnia w Kościele Katolickim odpra-
wiana jest wielka msza, w której uczestniczy 
mnóstwo ludzi. To jeden z przykładów synkre-
tyzmu i „uzupełniania się” religii w Beninie. Po 
modlitwach ludzie jedzą gotowane, smażone, 
a głównie tłuczone słodkie ziemniaki z sosem 
i mięsem. 

Ochrona lasów
Obecność określonych vodoun w lasach 

sprawia, że ludzie unikają ich niszczenia obsza-
rów zielonych (Agbo i inni 1995). W Beninie są 
lasy oro (orozoun), lasy fâ ( fazoun), lasy dębowe 
czy loko (lokozoun) oraz lasy abikou (abikouzoun), 
które w rezultacie praktyk vodoun przetrwały. 
Ten sposób ochrony zasobów naturalnych był 
stosowany do lat 70. poprzedniego stulecia, 
kiedy to rewolucyjny reżim zaczął niszczyć lasy, 
dowodząc, że są kolebką czarnej magii. Rząd 
przyjął strategię zwalczania magów. Polityka 
władz doprowadziła do zniszczenia kilku ob-
szarów zielonych w tamtym okresie. Na szczę-
ście niektórzy vodounnon sprzeciwiali się de-
cyzją rządu, dlatego nie wszystkie święte lasy 
uległy kompletnej degradacji i istnieją nadal. 

 
Vodoun i ochrona zasobów wodnych
Rzeki, laguny lub jeziora znajdują się czasa-

mi pod ochroną sił vodoun, które sprzeciwiają 
się ich nadmiernemu zużyciu. Za powstanie 
rynku międzynarodowego w Dantokpa w Coto-
nou jest odpowiedzialny wąż wodny danto. Nie 
wiemy, czy ten vodoun jest nadal przydatny 
w ochronie laguny, ale wydaje się, że bardziej 
„pomaga” w handlu i ochronie rynku. Kolejny-
mi przykładami są jezioro Sodji w Allada (Połu-
dniowy Benin), skąd kobiety czerpią wodę dla 
osób, które zmarły, by reprezentować assen; je-
zioro Azri w Zagnanado w centralnym Beninie, 
gdzie odprawia się rytuały dla upośledzonych 
dzieci tohosu i rzeki Dido i Guduw Abomey, skąd 
pozyskiwana jest woda rozwiązująca osobiste 
problemy (Falcon 1970). Wszystkie te praktyki 
pomogły w przeszłości chronić wymienione za-
soby wodne.

Jednym z przykładów aktualnie konty-
nuowanych praktyk ochronnych jest laguna 
w Grand Popo, której część vodoun Agbigbi 

ochrania przed nadmiernym odławianiem ryb,  
ponieważ jest ona miejscem corocznych obrzę- 
dów odprawianych w celu odnowy ławic ryb-
nych – teren laguny jest zarezerwowany dla 
vodoun Agbigbi, dlatego zakazany jest połów 
na tym obszarze i wokół niego. Co roku kapłan 
i wyznawcy w asyście władz lokalnych wchodzą 
do jeziora i zabijają dla vodoun byka z okolicy. 
Byk jest przywiązany do ciężkiego kamienia 
zatopionego w lagunie. Ten obrzęd, przynoszą-
cy prawdopodobnie również inne korzyści dla 
wiernych, według ekologów i naukowców ma 
pozytywne skutki dla środowiska – rozkładają-
ce się szczątki byka służą jako pokarm dla ryb. 
Zakaz łowienia na terenie vodoun chroni część 
zasobów rybnych przed zastawianiem sieci 
i wspomaga ochronę różnorodności biologicz-
nej i reprodukcję ryb. 

Podsumowanie i wnioski

Dlaczego synkretyzm? 
Synkretyzm istnieje, ponieważ społeczeń-

stwo odczuwa korzystne wpływy zarówno 
vodoun, jak i innych religii. Mieszkańcy uzna-
ją istnienie i moc czarnej magii azé i bô. Wie-
rzą również w siłę Boga, ale nie są pewni, czy 
będą w pełni chronieni przed atakami magów. 
Nowe napływowe religie pełnią funkcje dorad-
cze w kwestii zachowań w życiu codziennym, 
jednak – skoro ludzie nie mają pewności, czy 
ochrona przed złymi mocami czarnej magii jest 
wystarczająca – proszą o pomoc kapłanów, 
vodounnon/hounnon/bokonon oraz ludzi bô. 
W miejscowym języku fongbé powiada się „mi-
nonyi kpa glagla nou aklounon” (prosimy o po-
moc Chrystusa nieopodal miejscowych sił). To 
odzwierciedla „uzupełnianie” się miejscowych 
bóstw i mocy Chrystusa. Bóg jest siłą wyższą, 
od której wszystko zależy. Ufają Jego mocy, ale 
ich wiara nie jest kompletna bez ochrony vo-
doun. 

Według niektórych chrześcijan biorących 
udział w badaniach powszechnym zjawiskiem 
są osoby wyznające chrześcijaństwo, które 
zapadają na choroby i/lub umierają od czar-
nej magii lub ataków bô. Uważa się również, 
że vodounsi lub zwolennicy magii oraz mocy 
nadprzyrodzonych są rzadziej atakowani przez 
czarną magię i bô. Są oczywiście tacy chrze-
ścijanie, którzy najwyraźniej nigdy nie zostali 
zaatakowani przez złe duchy. Dlatego dla osią-
gnięcia równowagi ludzie wybierają praktyki 
religijne zgodne ze swym doświadczeniem 
i przekonaniami. Większość z nich wykazu-
je tendencję do kontaktowania się z vodoun 

przed zmianą religii, ponieważ od dzieciństwa 
przebywali w otoczeniu vodoun i nadal wierzą 
w jego siły pomagające w rozwiązywaniu pro-
blemów. Ludzie odwołują się do vodoun albo 
na początkowym, albo późniejszym etapie cho- 
roby, w tym pierwszym przypadku – jeśli uwa-
żają, że choroba nie powinna być leczona przy 
użyciu współczesnej medycyny. Ponadto ucie-
kają się do vodoun, kiedy nie są usatysfakcjo-
nowani rezultatami medycyny konwencjonal-
nej.

W Beninie, istnieją setki różnych vodoun 
będących częścią każdej sfery ludzkiej dzia-
łalności. Wierzy się, że vodoun jest zdolny do 
wielu pozytywnych rzeczy. Uważany jest za 
pomocny przez osoby, których szczęście i do-
brostan jest często zagrożony przez złe czary. 
Pomaga również sprawdzić niezalecane zacho-
wania (takie jak nieposzanowanie zakazów, 
tabu, ścieżek sąsiadów, ludzi i higieny), czy do-
wiedzieć się, jakie postępowanie może być nie-
przyjazne tradycyjnemu światopoglądowi czy 
wizji wszechświata. 

Zrewidowanie vodoun może przyczynić się 
do spełnienia celów zrównoważonego rozwo-
ju, zwłaszcza tych dotyczących ochrony zaso-
bów naturalnych. Synkretyzm jest powszechną 
praktyką, która pozwala kultywującym go lu-
dziom zaspokoić swoje potrzeby. Systemy wie-
rzeń tamtejszych mieszkańców, kultura oraz 
światopogląd są ukształtowane i zmieniane 
przez vodoun. Niezależnie od krytyki vodoun 
trwa – szczególnie w Beninie, ale i w innych 
częściach Afryki czy świata. Ten system religij-
ny stanowi znaczącą część dziedzictwa, wizji 
wszechświata oraz światopoglądu społeczeń-
stwa benińskiego. 
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w celach komercyjnych; www.compasnet.org/
blog/wp-content/uploads/2011/03/african-
knowledges/aks.pdf.
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Abstrakt: Inspiracją do napisania tego artyku-
łu była debata tocząca się w polskich mediach 
wokół bieda-turystyki, którą zainicjowała nie-
dawna publikacja książki Wojciecha Tochmana, 
„Eli, Eli”. Tezę artykułu stanowi założenie, że tzw. 
slumming czy wycieczki po slumsach nie powin-
ny być tak łatwo klasyfikowane jako bieda-tury-
styka lub turystyka filantropijna, z uwagi na fakt, 
że podróżowanie jest przykładem procesów ko-
munikacji społecznej. Doświadczenie wycieczki 
po slumsie jest konstruowane przez aktorów 
społecznych posiadających różne potrzeby, mo-
tywacje, oczekiwania, perspektywy i postawy, 
tworzących wiele różnych znaczeń ubóstwa i 
turystyki.

Słowa kluczowe: wycieczki po slumsach, tury-
sta, bieda-turystyka, turystyka filantropijna. 

Brakuje precyzyjnej definicji pojęcia bie-
da-turystyka. Część autorów uważa, że jest to 
określenie wielu różnych sposobów poznawa-
nia miejsc czy obiektów ubóstwa. Inni używa-
ją tego terminu jako synonimu wycieczek po 
slumsach. Większość dziennikarzy – podobnie 
jak autor książki – definiuje to zjawisko z per-
spektywy turystów, stawiając ich w centrum 
aktorów społecznych kształtujących bieda-tu-
rystykę. Jak czytamy na stronie wydawnictwa 
Czarne: „»Eli, Eli« opowiada nam o  Filipinach, 
jakich nie znamy, o świecie najuboższych, któ-
rzy od  lat żyją w  slumsach i  na  cmentarzach 
Manili. Ale nie jest to książka tylko o nich. Jest 
i o nas” (czarne.com.pl/katalog/ksiazki/eli-eli). 

Celem artykułu jest pokazanie, że wycieczki 
po dzielnicach biedy można rozumieć, definio-
wać i opisywać w różnoraki sposób. W artykule 
przedstawię perspektywę organizatorów wy-
cieczek, bardzo często prezentowaną w litera- 

Pomiędzy turystyką filantropijną, 
spojrzeniem turysty a nowymi 
znaczeniami ubóstwa i turystyki

turze opisującej ten problem, a także punkt wi-
dzenia turystów, zaliczający wycieczki po slum-
sach do tzw. bieda-turystyki. Tezą artykułu jest 
założenie, że doświadczenie zwiedzania slum-
sów jest spotkaniem, w ramach którego docho-
dzi do mediacji i redefinicji znaczeń ubóstwa 
i turystyki. Te spotkania kształtują różne sensy, 
a co się z tym wiąże – rozmaite opisy tego zja-
wiska, wykraczające ponad dwie perspektywy 
dominujące obecnie w literaturze przedmiotu 
i w mediach – tę organizatorów wycieczek i tę 
turystów. 

W pierwszej części artykułu spróbuję zdefi-
niować slums i wycieczki po slumsach. Następ-
nie opiszę dwa główne punkty widzenia – or-
ganizujących i zwiedzających, w zakończeniu 
zaś – powołując się na badania przeprowadzo-
ne przez Julię Meschank w Dharavi (Mumbai 
– Indie) oraz Biancę Freire-Medieros w Rocinhi 
(Rio de Janeiro – Brazylia) – powrócę do tego, 
że podczas każdej wycieczki po slumsach do-
chodzi do ponownego zdefiniowania ubóstwa 
i turystyki.

Czym są slumsy?

Słowo slums początkowo nie było synoni-
mem dzielnic miast zamieszkanych przez naj-
biedniejsze warstwy społeczne, gdyż miejsca 
takie zaczęły powstawać dopiero w połowie XIX 
wieku w wyniku intensywnych procesów urba-
nizacji, a termin ten funkcjonował w języku an-
gielskim już wcześniej. Pojecie slums był syno-
nimem oszustwa, machlojek i tym podobnych 
nielegalnych zajęć. Freire-Medeiros podaje, że 
dopiero w latach 70. XIX wieku w słownikach 
języka angielskiego zaczęto używać definicji 
zbliżonej do obecnego rozumienia tego sło-
wa (Freire-Medeiros 2012: 10), określano nim 

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu była książka „Eli, Eli”, autorstwa 
Wojciecha Tochmana. Wywołała ona dyskusję w polskich mediach na temat 
tzw. bieda-turystyki, do której zaliczane są wycieczki po slumsach.

bowiem część miasta, w której mieszkają naj-
biedniejsze warstwy społeczeństwa. Właśnie 
takie znaczenie przyjmują autorzy raportu: 
The Challenge of Slums: Global Report on Hu-
man Settlement [Wyzwanie slumsów: Globalny 
Raport o Osiedlach Ludzkich] (The Challenge of 
Slums 2003: 196).

Należy zauważyć, że przytoczona definicja 
jest bardzo ogólna i może być rozmaicie in-
terpretowana, ponieważ kontekst zubożałych 
dzielnic w każdym mieście – nawet w obrębie 
jednego kraju lub regionu – może znacząco się 
różnić. W niektórych państwach funkcjonu-
je też wiele lokalnie używanych terminów na 
określenie slumsów. Na przykład tzw. fawela 
jest jednym z kilku rodzajów slumsów w Rio 
de Janeiro, mimo iż termin ten stosuje się po-
wszechnie na określenie wszystkich dzielnic 
biedy w brazylijskich miastach. Według auto-
rów raportu The Challenge of Slums… fawela jest 
to skonsolidowana dzielnica mieszkalna, w któ-
rej dominują budynki własnej konstrukcji bez 
podstawowej infrastruktury, a działki zostały 
zajęte bez zezwolenia właścicieli (publicznych 
lub prywatnych). Do innych rodzajów dzielnic 

zamieszkałych przez najuboższych w Rio są za- 
liczane: loteamentons, invasoes oraz cortiços (por.  
The Challenge of Slums 2003: 225). W Republi-
ce Południowej Afryki na określenie slumsów 
używa się słowa township – to obszary miejskie 
zamieszkane przez  najuboższych, są usytuo- 
wane na peryferiach miast, brakuje w nich 
podstawowej infrastruktury, a w okresie apar-
theidu zarezerwowane były dla nie-białych ro-
botników.

Czym są wycieczki po slumsach?

Wycieczkę po slumsie można zdefiniować 
jako zorganizowaną wizytę w zubożałych czę-
ściach dużych metropolii miejskich. Funkcjo-
nuje kilka określeń na tę formę turystyki. Do 
najczęściej używanych należą pojęcia slumming 
(ang.), poverty tourism (ang.), bieda-turystyka, 
poorism (ang., połączenie dwóch angielskich 
słów: poverty – bieda oraz tourism – turystyka), 
favela tours (ang., termin używany w Brazylii na 
określenie wycieczek po fawelach) oraz town-
ship tours (ang., stosowane w RPA, by określić 
wizyty w tamtejszych dzielnicach biedy). 

Widok ze wzgórza na zabu-

dowania Kiberu

Zdjęcie: 

Aleksandra Gutowska
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United Nations World Tourism Organization 
2011).

Współcześnie – podobnie jak w dziewięt-
nastowiecznym Londynie – wycieczki po slum- 
sach są rodzajem podróży filantropijnej. Dzia-
łacze organizacji solidarnościowych, pracowni-
cy i wolontariusze organizacji pozarządowych, 
członkowie krajowych i międzynarodowych ru- 
chów społecznych byli pierwszymi turystami 
w slumsach Johannesburga, Rio de Janeiro, Nai- 
robi i wielu innych miast. Większość osób zaj-
mujących się organizacją i promocją turystyki 
w slumsach podkreśla jej społeczno-gospo-
darczy wymiar i pozytywny wpływ na lokalne 
społeczności. Obombo twierdzi, że poziom za- 
dowolenia i stopień akceptacji wycieczek po 
slumsach wśród mieszkańców Kibery zależy 
od poziomu ich korzyści z takich działań: „wy-
cieczki muszą prowadzić do czegoś więcej niż 
płytkie interakcje, a także dążyć do poprawy 
warunków życia mieszkańców slumsów na lep-
sze” (Bombo 2012: 93). 

Badacze wyróżniają dwie główne metody 
wykorzystania turystyki jako narzędzia rozwo- 
ju społeczno-gospodarczego. Są to Communi- 
ty–Based Tourism (CBT) oraz Pro–Poor Tour-
ism (PPT). Podejście pierwsze zalicza biedę do 
produktów turystycznych, a jej zniwelowanie 
jest jednym z głównych celów CBT. Drugie na-
tomiast to perspektywa uwzględniająca CBT, 
ale koncentrująca się na przekształcaniu ofert 
i usług turystycznych, czyniąc je bardziej ko-
rzystnymi dla ludzi ubogich (Frenzel, Koens 
2012: 201). Obydwie metody są obecne w prak-
tykach turystyki po slumsach i zasługują na 
głębszą analizę i krytyczną refleksję. 

Wycieczki po slumsach a spojrzenie turysty

Antagoniści slummingu określają go mia-
nem „fotosafari wśród ludzi”, zarzucają odwie-
dzającym podglądactwo oraz naruszanie pry-
watności i godności mieszkańców slumsów. 
Koncepcja spojrzenia turysty, autorstwa Johna 
Urry’ego, przybliża specyfikę konsumpcji do-
świadczenia turystycznego, które jest charak-
terystyczne dla różnych form turystyki, w tym 
także dla wycieczek po slumsach. 

Według badacza miejsca nie są jasnymi 
i oczywistymi całościami, dlatego obecnie są 
one przede wszystkim eksploatowane wizual-
nie: „Kluczowym w konsumpcji doświadczenia 
turystycznego jest patrzenie indywidualnie lub 
zbiorowo na aspekty krajobrazu lub wizerunek 
miasta, które są dla nich charakterystyczne, 
co oznacza doświadczenie, które kontrastu-

Wbrew pozorom bieda-turystyka oraz slum- 
ming to nie są nowe zjawiska. Już w połowie 
lat 70. MacCannell zauważył, że „turystyka za-
czyna ogarniać zarówno pozytywne, jak i ne-
gatywne emocje społeczne”, a problemy takie 
jak brud, choroba, bieda wzbudzają ciekawość 
turystów (MacCannell 2005: 9). Zainteresowa-
nie, a nawet fascynacja, życiem najuboższych 
zaczęła się wraz z postępującymi w XIX wieku 
procesami urbanizacji – w szczególności w mia-
stach Wielkiej Brytanii oraz Francji – i wyodręb-
nianiem się dzielnic zasiedlonych przez okre-
ślone warstwy społeczne. Według badaczy tu- 
rystyki w slumsach slumming pojawił się jako 
burżuazyjna praktyka Londyńczyków należą-
cych do wyższej klasy, odwiedzających East 
End – dzielnicę, w której mieszkali najubożsi 
mieszkańcy Londynu (Frenzel, Koens, Stein-
brink 2012: 2). 

Geneza slummingu sięga połowy XIX wieku, 
kiedy problem mieszkaniowy zaczął być po-
strzegany jako ważny kwestia społeczna. Popu-
lacja Londynu liczyła 6,7 mln osób na początku 
XX wieku. W 1863 roku liczbę mieszkańców Pa-
ryża szacowano na około dwa miliony, a stan 
liczebny ludności Nowego Jorku wynosił osiem 
tysięcy (Freire-Medeiros, 2012: 10). Szybkiemu 
i nieregulowanemu wzrostowi miast towarzy-
szył niekontrolowany rozwój jego przeludnio-
nych i ubogich obszarów. Problem mieszkanio-
wy stał się istotny, zwłaszcza dla najuboższych 
mieszkańców, ich warunki życia były bardzo 
trudne, brakowało podstawowych systemów 
sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych. Z uwagi 
na wysokie ryzyko epidemii tyfusu, cholery 
i gruźlicy uznano slumsy za obszary miasta nie-
bezpieczne dla zdrowia, dodatkowo stały się 
miejscem brutalnych przestępstw, prostytucji 
i nadużywania alkoholu. Te wszelkie nieprawi-
dłowości zwiększyły jedynie zainteresowanie 
slumsami i skłoniły do wizyt w dzielnicach dla 
najuboższych mieszkańców miasta przedsta-
wicieli klasy średniej – głównie reformatorów, 
decydentów, filantropów – oraz reprezentan-
tów różnych organizacji charytatywnych i reli-
gijnych. Towarzyszyła im rosnąca wciąż liczba 
dziennikarzy i pisarzy tzw. „specjalistów od 
podłego życia”, przedstawiających swoje wy-
cieczki jako „podróże społecznych poszuki-
wań” (Frenzel, Koens, Steinbrink 2012: 28). 

Pomimo znacznego i stale rosnącego za-
interesowania odwiedzaniem dzielnic biedy 
dziewiętnastowiecznego Londynu czy Paryża  
slumsy stały się produktem i atrakcją turysty- 
czną w sensie zinstytucjonalizowanym, dopie-
ro gdy pojawiły się wycieczki po Nowym Jorku 

na przełomie XIX i XX wieku. Właśnie w tym 
czasie zaczęły funkcjonować pierwsze firmy 
organizujące wyprawy do slumsów w towarzy-
stwie przewodnika, a w niektórych ofertach 
wizyty na obszarach zaludnionych przez naj-
uboższych mieszkańców Nowego Jorku były 
polecane jako atrakcje turystyczne miasta 
(Frenzel, Koens, Steinbrink 2012: 41). Dzielnica 
Lower East Side była zamieszkana przez bied-
nych imigrantów, Włochów, Żydów i Chińczy-
ków, których sposób i warunki życia rozpalały 
wyobraźnię i przyciągały zamożnych Ameryka-
nów oraz coraz liczniej odwiedzających Stany 
Zjednoczone turystów. Slumming w Nowym 
Jorku rozwijał się w konkretnych dzielnicach 
miasta – właściwym imigrantom – kojarzonych 
z pogrążonymi w ciemnościach piwnicach „Ma-
łych Włoch” czy też norami opium „Chińskiego 
Miasteczka” (Freire-Medeiros 2012: 16).

Od lat 80. XX wieku obserwujemy ponow-
ny wzrost zainteresowania wycieczkami po 
slumsach. Wizyty w dzielnicach metropolii za-
mieszkanych przez najbiedniejszych są orga-
nizowane w wielu państwach – począwszy od 
Republiki Południowej Afryki (gdzie cieszyły się 
popularnością w połowie lat osiemdziesiątych) 
poprzez Brazylię, Kenię aż po Indonezję, Indie 
i wiele innych miast w różnych krajach świata.

Perspektywy organizatorów wycieczek i naj- 
biedniejszych mieszkańców odwiedzanych przez 
turystów dzielnic pojawiają się w terminologii 
używanej przez nich, a także przez badaczy, tu-
rystów i innych aktorów społecznych i określa-
ją zjawiska turystyki w slumsach. Przejawiają 
się choćby w terminie reality tours (pol. praw-
dziwe wycieczki), pojawiającym się w nazwach 
wielu firm oferujących tego typu wyprawy, np. 
Kibera Slum Reality Tours, czyli Prawdziwe Wy-
cieczki po Slumsie Kibera (Kibera jest częścią 
Nairobi w Kenii) lub Reality Tours and Travel, co 
znaczy Prawdziwe Wycieczki i Podróże (firma 
oferująca wycieczki po Dharavi, slumsie Bom-
baju w Indiach). 

Najdłużej odwiedzane zubożałe dzielnice 
– w szczególności w miastach Republiki Połu-
dniowej Afryki i Brazylii – są definiowane okre-
śleniami i znaczeniami, które ukształtowały się 
wraz z rozwojem zorganizowanych wycieczek 
po najbiedniejszych dzielnicach metropolii tych 
krajów. Slumsy w RPA – wspomniane już town-
ship – przywołują walkę Afrykanów o równe 
i demokratyczne prawa w okresie apartheidu, 
a także są opisywane jako miejsca innego stylu 
życia i prawdziwej południowoafrykańskiej kul-
tury. Fawele Rio de Janeiro to miejsca autentycz-
nej brazylijskiej kultury, muzyki i tańca – przede 

wszystkim samby. Cechy te są przytaczane 
w narracjach przewodników, a także są wyko-
rzystywane w marketingu i sprzedaży przez 
organizatorów wycieczek (Frenzel, Koens 2012).

Wycieczki po slumsach a turystyka 
filantropijna

Od końca lat 90. stale przybywa nowych 
miejsc, w których odbywają się wycieczki po 
slumsach, a także rośnie liczba turystów oraz 
wysokość dochodów organizatorów oferują-
cych zwiedzanie slumsów. Turystyka jest jed-
nym z największych i najszybciej rozwijających 
się sektorów gospodarki w wielu różnych kra-
jach świata. Odkąd podróżowanie stało się zja-
wiskiem masowym, jest również postrzegane 
jako narzędzie rozwoju dla danego kraju, re-
gionu albo sposób na działalność przynoszącą 
dochód dla danej społeczności czy grupy ludzi 
żyjących w ubóstwie. Podejście to przyczyniło 
się do powstania wielu nowych destynacji tu-
rystycznych, dywersyfikacji sposobów i form 
podróżowania oraz rozszerzenia gamy atrakcji 
turystycznych. 

Według długoterminowej prognozy Świato-
wej Organizacji Turystyki – będącej częścią Sys-
temu Narodów Zjednoczonych – liczba przy- 
jazdów do krajów wschodzących gospoda-
rek przewyższy liczbę przyjazdów do państw 
gospodarek zaawansowanych w 2015 roku. 
W 2030 roku 57% międzynarodowych przyja- 
zdów będą stanowić te do krajów wschodzą-
cych gospodarek – versus 30% w 1980 roku, 
a 43% do krajów zaawansowanych gospodarek 
– versus 70% w 1980 roku (por. United Nations 
World Tourism Organization, 2011). Inną istot-
ną cechą zachodzących zmian w światowej tu-
rystyce jest rosnąca dywersyfikacja krajów po-
chodzenia największej liczby turystów. Rozwój 
klasy średniej (w Chinach, Indiach czy Brazylii), 
pragnącej odwiedzić i odpowiednio „skonsu-
mować” miejsca zaliczane do tzw. globalnej 
kultury, spotęguje zmiany społeczno-kulturo-
we w światowej turystyce, a także we wspo-
mnianej globalnej kulturze, której jest częścią.

W dokumencie prezentującym najważniej-
sze dane za 2011 rok – podawane przez Świa-
tową Organizację Turystyki – wśród dziesięciu 
krajów, których obywatele dokonują najwięk-
szych wydatków na turystykę w 2010 roku Chi-
ny znalazły się na trzeciej pozycji (55 milionów 
USD), wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię (49 
milionów USD). To azjatyckie państwo jest kra-
jem, w którym nakłady turystów zwiększyły się 
czterokrotnie w ostatnim dziesięcioleciu (por. 
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je z codziennym doświadczeniem. To jest to 
spojrzenie, która nadaje szczególnego znacze-
nia innym elementom tego doświadczenia, 
w szczególności tym zmysłowym” (Urry 1995: 
132). Spojrzenie jest konstruowane poprzez 
znaki, które budują bądź wzmacniają znacze-
nie poszczególnych miejsc. Urry klasyfikuje po-
strzeganie turysty, używając trzech podstawo-
wych dychotomii: „romantyczny” i „zbiorowy”, 
„autentyczny” i „nieautentyczny”, „historycz-
ny” i „nowoczesny” (Urry 2002: 150). Za inny-
mi badaczami wyróżnia również inne sposoby 
wizualnej konsumpcji. Spojrzenie „widza” to 
krótkie rzucenie okiem w przelocie, np. z okna 
jadącego autobusu lub samochodu. Spojrzenie 
„nabożne” to sposób, w jaki wierzący konsu-
mują obiekty sakralne, np. meczety lub inne 
świątynie (Edensor 1998: 127–128; Urry 2002: 
151). „Antropologiczne” spojrzenie występu-
je wtedy, gdy turyści mogą ulokować miejsca 
turystyczne w kontekście znaczeń i symboli 
(Bruner 1995; Urry 2002: 151). Spojrzenie „eko-
logiczne” zakłada analizę działań turystycz-
nych w kontekście ich wpływu na środowisko 
naturalne. Wreszcie, spojrzenie „zapośredni-
czone” oznacza patrzenie na pewne aspekty 
miejsc i obiektów mających odzwierciedlenie 
w filmach, szczególnie tych wyprodukowanych 
w Hollywood ( Jeffries 1998, Urry 2002: 151). 

Ten sposób wizualnej konsumpcji miejsc, 
obiektów i atrakcji turystycznych jest konstru-
owany przez trzy czynniki: „co” (na co patrzy), 
„jak” (jak patrzy) i „kto” (kto patrzy). Wymienio-
ne powyżej sposoby konsumpcji zostały wy-
różnione, biorąc pod uwagę głównie „co” i „jak” 
jest konsumowane. „Patrzący” jest aktywnym 
elementem procesu, dzięki czemu jego spojrze-
nie jest bardziej subiektywne i osobiste. Jego/
jej cechy, takie jak płeć, rasa, religia, wiek, na-
rodowość, poziom wykształcenia, status eko-
nomiczny, konstruują sposób konsumpcji. Są 
one wyrażane poprzez jednoczesną i automa-
tyczną pracę pozostałych zmysłów. Percepcja 
wzrokowa jest wzmacniana przez słuch, węch, 
dotyk, a także inne zmysły. Aparat fotograficz-
ny to kolejny ważny atrybut turysty, który ma 
wpływ na sposób jego wizualnej konsumpcji. 
Jeśli „obserwowany” jest osobą (przedstawicie-
lem określonej grupy etnicznej lub mieszkań-
cem wsi odwiedzanej przez turystów), spoj- 
rzenie jest konstruowane przez wzajemne po-
wiązania i zależności wymienionych powyżej 
atrybutów „patrzącego” – turysty i „obserwo-
wanego” – obiektu/atrakcji turystycznej. 

Turyści z klasy średniej stali się współcze-
śnie kolekcjonerami spojrzeń i doświadczeń, 
nie chcą powtórnie odwiedzać miejsc, w któ-
rych już byli i stale poszukują „wciąż nowych 

obiektów spojrzeń” (Urry 2002: 44). Urry pod-
kreśla że wzrok jest najszlachetniejszym zmy-
słem – najbardziej wybrednym, rozróżniającym 
i niezawodnym mediatorem pomiędzy ludź-
mi i środowiskiem, w którym żyją (Urry 2002: 
146). Podsumowuje znaczenie zmysłu wzroku 
trzema argumentami. Po pierwsze pomiędzy 
ludźmi patrzącymi na siebie dochodzi do kon-
taktu i interakcji. Wzrok zapewnia wzajemność 
jednej osoby wobec drugiej i może wywołać 
emocje czy intymność między nimi. Po drugie 
patrząc na ludzi, obiekty, widoki, zaczynamy 
je chwytać, kontrolować i posiadać. Po trzecie 
wiele różnorodnych wynalazków technologi- 
cznych, takich jak np. aparat fotograficzny, 
umożliwia zaanektowanie w sensie wizualnym 
danego obiektu, widoku, atrakcji turystycznej 
(Urry 2000: 81–82). Brazylijska badaczka tego 
fenomenu, Bianca Freire-Medeiros, wprowadzi-
ła pojęcie spojrzenia bywalca slumsów na okre-
ślenie złożonych połączeń zaawansowanych 
technologicznie strategii i narzędzi narracyj-
nych do reprezentowania ubogich i przestrzeni, 
w których żyją (Freire-Medeiros 2012: 3). 

Warto także wspomnieć o tym, w jaki spo-
sób książki i filmy – w tym i wspomniany repor-
taż „Eli, Eli” Wojciecha Tochmana – wpływają 
na kształtowanie popytu na wycieczki po slum-
sach. Tony Seaton sugeruje, że slumming „był 
konstruowany w ramach procesu historyczne-
go, przez ideologie reprezentowane i rozpo-
wszechniane w narracjach literackich” (Fren-
zel, Koens, Steinbrink 2012: 44). Dziennikarze 
i pisarze byli pierwszymi bywalcami slumsów, 
którzy poprzez swoje artykuły, książki i inne 
publikacje kształtowali sposób postrzegania 
slumsów, ich mieszkańców oraz slummingu. 
Korzystając ze stworzonej przez MacCannela 
definicji atrakcji turystycznej, można określić, 
że jest to „empiryczny związek pomiędzy tu-
rystą, widokiem (w tym przypadku slumsem) 
oraz oznacznikiem (powieścią lub filmem)” 
(MacCannel 2005: 64). Symboliczne i mitycz-
ne znaczenia Londynu i Paryża były konstru-
owane przez prace tak wybitnych pisarzy, jak 
Karol Dickens czy Honoré de Balzac. Współ-
cześnie konwergencja dosłownego i literackie-
go slummingu trwa nadal, lecz w erze obrazu 
popularna percepcja wycieczek po slumsach 
jest przede wszystkim konstruowana poprzez 
to, co widzimy – filmy i/lub fotografie, które 
docierają do ludzi na całym świecie przy wy-
korzystaniu najnowszych technologii i są upo-
wszechniane przez różnych bywalców slumsów 
(pisarzy, dziennikarzy, filantropów, filmowców, 
turystów i wielu innych). Są to oznaczniki, które 

odgrywają bardzo istotną rolę w kształtowaniu 
znaczeń doświadczenia wycieczki po slumsie 
we współczesnej kulturze. 

Mediacja i redefinicja znaczeń ubóstwa 
i turystyki

Doświadczenie wycieczki po slumsie jest 
kształtowane przez wielu różnych aktorów 
społecznych. Przedstawione powyżej podej-
ścia w rozumieniu, opisywaniu i klasyfikowa- 
niu tej formy turystyki prezentują jedynie per-
spektywy wybranych aktorów społecznych 
doświadczenia turystycznego. Ich charaktery- 
styka jest bardzo skrócona i nie bierze pod 
uwagę – w przypadku organizatorów turystyki 
ich różnorodności i relacji władzy występujący-
mi między nimi, a w przypadku turystów jest 
ona ograniczona do europocentrycznego opi-
su relacji turysta – obiekt/atrakcja turystyczna. 

Wycieczka po slumsie jest spotkaniem róż-
nych aktorów doświadczenia turystycznego, 
w ramach którego ich motywacje, poglądy, 
oczekiwania, perspektywy czy wizje zaczynają 
mieszać się i przenikać między sobą (por. Mac-
Cannel 1992). Podróżowanie jest procesem spo- 
łecznej komunikacji. Miejsca i spotkania tury-
styczne są umownymi strukturami wypełnio-
nymi obrazami, tematami oraz znaczeniami; 
są one kontekstami dla procesów komunikacji, 
które wpływają i konstruują siebie nawzajem. 
Doświadczenie wycieczki po slumsie to proces 
redefinicji kluczowych konceptów ją określa-
jących: turystyki – wycieczka i biedy – slums. 
Spotkanie „gości” i „gospodarzy” – choć bywa 
ograniczone przez organizatorów wycieczek 
– stwarza możliwość usłyszenia i zrozumienia 
punktu widzenia mieszkańców dzielnic biedoty, 
ujrzenia ubóstwa w różnych jego wymiarach – 
materialnym, relatywnym, kulturowym i sym-
bolicznym (por. Lister 2007). Wycieczka jest 
również okazją dla mieszkańców slumsów do 
konfrontacji z często wyidealizowanym i uprosz-
czonym wyobrażeniem turystów. Koncepcje 
biedy i turystyki stają się bardziej zróżnicowa-
ne i złożone, ukazując różnorodność postaw, 
motywacji, oczekiwań, poglądów, perspektyw 
osób odwiedzających i zamieszkujących slum-
sy. Określenie slums nabiera nowych znaczeń. 
Dwóch turystów po wycieczce do Dharavi tak  
opisuje swoje wrażenia:
– I have seen lots of people working and kids play-
ing. I have just seen normal life, I think. Normal 
Indian village or neighbourhood (Frenzel, Koens, 
Steinbrink 2012: 155).

Przewodnik wycieczki  

w firmowej koszulce

Zdjęcie: 

Aleksandra Gutowska
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Kwestia zapewnienia dostępu do źródeł 
energii coraz częściej zajmuje centralne miej-
sce w debacie o wpływie bezpieczeństwa ener-
getycznego na zrównoważony rozwój. Niejed-
nokrotnie również – ze względu na rosnące 
znaczenie energii w ogólnie pojętym rozwoju 
społeczno-ekonomicznym – zapewnienie do-
stępu do elektryczności i paliwa kuchennego 
staje się narzędziem pomocy humanitarnej lub 
rozwojowej.

Mimo iż poprawa dostępu do nowoczes- 
nych źródeł energii nie została uznana bez-
pośrednio jako Milenijny Cel Rozwoju (MDG), 
dążenie takie mieści się pośrednio w ramach 
redukcji biedy na świecie. Współcześnie bo-
wiem dostęp do energii równoznaczny jest nie 
tylko z możliwością korzystania z oświetlenia 
i ogrzewania czy gotowania, ale również z wie-
loma stricte infrastrukturalnymi elementami 
jak transport, telekomunikacja czy sieć wodno-
-sanitarna oraz dostępem do opieki medycz-
nej. Brak energii elektrycznej i źródeł paliwa 
kuchennego oznacza niższą jakością życia. Ist-
nieje również bezpośredni związek pomiędzy 
brakiem dostępu do energii a wskaźnikami 
biedy w postaci wysokiego współczynnika 
umieralności niemowląt, zwiększonego odset-
ka analfabetyzmu i zaniżonej średniej długości 
życia. Bezpieczeństwo energetyczne pełni za-
tem znaczącą rolę w rozwoju, a według danych 
World Energy Outlook 2011 osiągnięcie celu re-
dukcji biedy na świecie o połowę w stosunku do 
poziomu z 1990 r. – zakładane w MDG – możli-
we jest jedynie, w przypadku gdy do roku 2015 
dostęp do energii elektrycznej zapewniony zo-

Bezpieczeństwo energetyczne 
jako narzędzie pomocy  
humanitarnej i rozwojowej

stanie blisko 400 mln osób, a dostęp do paliwa 
kuchennego – kolejnemu miliardowi ludzi.

W celu podkreślenia wagi problemu braku 
możliwości korzystania ze źródeł energii na 
świecie ustanowiona została w roku 2011 – z  
ramienia Sekretarza Generalnego ONZ Ban 
Ki Moona – Inicjatywa Sustainable Energy for 
All (SE4ALL), mająca za zadanie zarówno za-
pewnienie powszechnego dostępu do nowo-
czesnych źródeł energii, podwojenie tempa 
działań w dziedzinie poprawy wydajności ener-
getycznej, jak również zwiększenie udziału źró-
deł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na 
świecie. Jest to inicjatywa, która działa na zasa-
dzie katalizatora, mobilizując wszystkich naj-
ważniejszych uczestników sektora energetycz-
nego (równie administrację publiczną, biznes, 
jak i społeczeństwo obywatelskie) w kierunku 
osiągnięcia wszystkich wymienionych celów 
do roku 2030. Jednym z istotnych osiągnięć 
SE4ALL jest podjęcie partnerskiej współpracy 
między sektorem publicznym a prywatnym 
w dziedzinie wypracowania szczegółowych pla- 
nów rozwoju energetycznego w poszczegól-
nych krajach.

Konieczność zwiększenia globalnego dostę-
pu do źródeł energii staje się – między innymi 
dzięki inicjatywie SE4ALL – popularnym tema-
tem w kontekście pomocy rozwojowej. Jeszcze 
kilkanaście lat temu priorytetowe traktowanie 
zapewniania dostępu do elektryczności w stra-
tegiach programowych donatorów byłoby nie-
możliwe (głównie ze względu na brak uzasad-
nienia dla bezpośredniego związku pomiędzy 
dostępem do energii a redukcją biedy). Współ-

Ponad 1,3 mld ludzi na świecie pozbawionych jest dostępu do źródeł ener-
gii, w tym do elektryczności. Na wielu obszarach Afryki, Karaibów i Pacyfiku 
odsetek populacji żyjącej w zelektryfikowanych strefach sięga zaledwie 10%. 
Problemem w tych rejonach jest również brak dostępu do zapasów paliwa 
kuchennego, dotykający obecnie blisko 2,3 mld osób i powodujący niekontro-
lowane wycinanie zasobów drzewnych w rejonach skupisk ludzkich.  

Between tourism and philanthrophy, tou- 
rist’s view and the new meanings of pov-
erty and tourism

Abstract: 
The article is inspired by the debate in Polish 
media around poverty tourism, initiated by the 
recent publication of the book, “Eli, Eli” by Woj-
ciech Tochman. The thesis of the article is that 
slumming or slum tourism should not be easily 
classified as poverty or philanthropy tourism 
because tourism is an example of the processes 
of societal communication. The slum tour expe-
rience is being constructed by its social actors 
having different needs, motivations, expecta-
tions, perspectives and attitudes, constructing 
the variety of different meanings of poverty and 
tourism. 

Key words: 
slum tours, tourist, poverty tourism, philanth-
ropy tourism.

[Widziałem wielu pracujących ludzi i bawiących 
się dzieci. Zobaczyłem normalne życie, tak my-
ślę. Normalna indyjska wieś lub dzielnica mia-
sta – tłum. aut.]
- I might not automatically call it a slum, espe-
cially some of the areas. The area where we saw 
the pottery and which he called the more Hindi 
area seemed to be very clean, paved and with 
high-rise buildings” (Frenzel, Koens, Steinbrink, 
2012: 154).
[Może nie będę automatycznie nazywała tego 
slumsami, zwłaszcza niektórych obszarów. Re-
jon, w którym widzieliśmy produkcję ceramiki 
i który przewodnik nazwał obszarem bardziej 
Hindi, wydawał się być bardzo czysty, wybeto-
nowany, z wieżowcami – tłum. aut.].

Wycieczki po slumsach mają tyle znaczeń, 
określeń i sposobów klasyfikacji, ilu różnych 
aktorów społecznych bierze udział w procesie 
konstruowania doświadczenia turystycznego, 
którym jest zwiedzanie dzielnic biedy. Według 
wyników badań – przeprowadzonych przez 
Julię Meschank w lutym i marcu 2009 roku 
w slumsach Bombaju – wśród dwóch grup ak-
torów społecznych, turystów oraz organiza-
torów wycieczek życie w Dharavi „nadal było 
konceptualizowane w świadomości turystów 
jako ubogie, ale mniej charakteryzowało się 
apatią, przestępczością, stagnacją czy poczu-
ciem desperacji, a bardziej pracowitością, po-
czuciem wspólnoty, chęcią rozwoju i nadzieją. 
Dla większości turystów [doświadczenie wy-
cieczki – przyp. aut.] rozwinęło bardziej pozy-
tywny system znaczeń ubóstwa. Transforma-
cja pokazuje, że semantyka ubóstwa i miejsca 
[slums – przyp. aut.] są społecznie negocjowal-
nymi systemami znaczeń” (Frenzel, Koens, Ste-
inbrink 2012: 156). Brazylijska badaczka Bianca 
Freire-Medeiros natomiast wysnuła konkluzję 
ze swoich kilkuletnich (w okresie 2005–2012) 
badań w fawelach Rio de Janeiro, prowadzo-
nych ze wszystkimi aktorami społecznymi za-
angażowanymi w konstrukcję doświadczenia 
wycieczki, że fawela w sensie turystycznym 
nie istnieje, istnieje jedynie to, co wszyscy za-
angażowani wyobrażają sobie i rozumieją jako 
turystyczne i atrakcyjne (por. Freire-Medeiros 
2012: 170). 

Na koniec mojej pierwszej wycieczki po 
slumsie nasz przewodnik Freddy, zaprosił mnie 
i dwie inne osoby uczestniczące w wycieczce 
do swojego domu. Poczęstował nas napojami 
gazowanymi i zapytał o wrażenia. Każdy z nas 
opowiedział, o tym jak to doświadczenie zmie-
niło nasze postrzeganie tego, czym jest Kibera 
i kim są jej mieszkańcy. Zapytałam Freddiego, 

czemu pokazuje turystom Kiberę. Bez waha-
nia odparł, że chce, bym dowiedziała się, jak 
naprawdę wygląda życie w slumsach Nairobi, 
żebym uwierzyła w ich mieszkańców. 
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W sytuacji takiej niezapewnienie beneficjen-
tom dostępu do energii elektrycznej bądź pali-
wa kuchennego wpływa negatywnie zarówno 
na ich bezpieczeństwo żywnościowe oraz wod-
no-sanitarne, jak i przeciwstawia się strategii 
jak najszybszego zagwarantowania im źródeł 
utrzymania.

Interwencje humanitarne z wykorzystaniem  
źródeł energii odnawialnej mogą mieć różno-
raki charakter, zgodnie z potrzebami, na jakie 
odpowiadać mają w danym kryzysie. Przykła-
dowo, Norwegian Refugee Council (NRC) wyko-
rzystuje nowoczesne, napędzane energią sło- 
neczną systemy pomp wodnych do zapew-
nienia 9 tys. beneficjentom dostępu do wody 
w Mogadiszu. Zainstalowane w ten sposób sta-
cje wodne osiągają w przybliżeniu wydajność 
wypompowania na powierzchnię ziemi 90 tys. 
litrów dziennie i zastępują stosowane do tej 
pory napędzane paliwem i kosztowne w utrzy-
maniu studnie mechaniczne. Z kolei w soma-
lijskich obozach dla uchodźców wewnętrznych 
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji wy-
korzystuje dystrybuowane wśród kobiet lampy 
solarne jako element ochrony przed przemo-
cą seksualną na terenie obozu. Ze względu 
na swój status społeczny zamieszkujące tam 
uchodźczynie są w szczególny sposób narażo-
ne na ataki podczas poruszania się po obozo-
wisko po zapadnięciu zmierzchu. Posiadanie 
dostępu do światła redukuje ryzyko napaści 
na tle seksualnym, stanowiących niezwykle po- 
ważny i złożony problem w przeludnionych 
i pozbawionych kontroli rejonach skupisk wy-
siedleńczych.

Ciekawym przykładem w dziedzinie zwięk-
szenia dostępu do źródeł paliwa kuchennego 
jest projekt humanitarny przeprowadzony 
w roku 2011 przez Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej w obozie dla uchodźców 
w Dadaab (terytorium Północnej Kenii). W od-
powiedzi na problem braku opału i związanej 
z tym niekontrolowanej masowej wycinki do-
stępnych zasobów drzewnych wokół obozu 
PCPM dokonało zakupu i dystrybucji przeno-
śnych zestawów do gotowania i podgrzewa-
nia posiłków. Produkty ten – polska innowacja 
opracowana przez firmę Aidpol, specjalizującą 
się w produkcji artykułów na potrzeby pomocy 
humanitarnej i rozwojowej – doskonale wpisał 
się w potrzeby pozbawionych możliwości go-
towania nowo przybyłych do obozu uchodź-
ców. Zapewnił on beneficjentom projektu na-
tychmiastowy dostęp do paliwa kuchennego, 
wspierając tym samym ich bezpieczeństwo 
żywnościowe oraz redukując negatywne skut-

ki środowiskowe, spowodowane wycinaniem 
zasobów drzewnych przez uchodźców w re-
jonie Dadaab. Natomiast w długotrwałej per-
spektywie inicjatywa ta stworzyła możliwość 
zamiany zastosowanego doraźnie paliwa che-
micznego w paliwo organiczne (w postaci bry-
kietów produkowanych lokalnie z resztek agro-
produkcyjnych), dzięki czemu projekt ten stał 
się interwencją rozwojową. 

Podsumowując rozważania dotyczące bez-
pieczeństwa energetycznego w krajach rozwi-
jających się, należy podkreślić, iż bez wątpie-
nia jego rola znacząco wzrosła na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat, co związane jest z do-
cenieniem ogólnego znaczenia energii w roz-
woju społeczno-ekonomicznym ludzkości. Roz-
szerzenie dostępu do prądu elektrycznego 
i paliwa kuchennego stanowi obecnie istotny 
element zarówno doraźnej pomocy humani-
tarnej, jak i długofalowej pomocy rozwojowej, 
a uznanie tej dziedziny za priorytetową i usta-
nowienie odpowiednich mechanizmów finan-
sowania projektów tego rodzaju są istotnymi 
krokami na drodze do zwiększania efektywno-
ści i skuteczności pomocy. 

Źródła:
Access to Energy in Developing Countries (2002), Postnote, December 
2002, no. 191, United Kingdom Parliamentary Office of Science 
and Technology, www.parliament.uk/documents/post/pn191.pdf, 
[dostęp: październik 2013].
Biswas W., Bryce P., Diesendorf M. (2001), Model for empowering 
rural poor through renewable energy technologies in Bangladesh, 
Elsevier – Environmental Science and Policy, www.isf.uts.edu.au/
publications/biswasetal2001modelforempowering.pdf, [dostęp: 
październik 2013]. 
Energy for All – Financing Access for the Poor. Special Early Excerpt of the 
World Energy Outlook 2011 (2011), International Energy Agency, www.
iea.org/publications/freepublications/publication/name,4007,en.
html, [dostęp: październik 2013].
Pathways for Concerted Action towards Sustainable energy for All 
(2012), Sustainable Energy for All: A Global Action Agenda, www.
sustainableenergyforall.org/images/content/SEFA-ActionAgenda.
pdf, [dostęp: październik 2013]. 
World Energy Outlook 2010 (2010), International Energy Agency, 
www.worldenergyoutlook.org/media/weo2010.pdf, [dostęp: 
październik 2013].
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cześnie jednak w wielu programach pomoco-
wych zwiększenie dostępu do źródeł energii 
jest narzędziem programowym, wpisywanym 
do portfolio i traktowanym równorzędnie z  
projektami obejmującymi rozwój edukacji i rol-
nictwa czy wspieranie przedsiębiorczości. Jest 
to niezwykle pozytywna i efektywna strategia 
pomocy rozwojowej.

Doskonałym przykładem inicjatyw tego ty- 
pu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii na obszarach wiejskich Bangladeszu 
jako mechanizmu quasi-mikropożyczkowego. 
W rekomendowanym przez naukowców z Uni-
wersytetu Technologicznego w Sydney mode-
lu projektowym systemy energii odnawialnej 
w formie biogazowni dostarczane są do spół-
dzielni lokalnych utworzonych przez beneficjen-
tów projektu. Spółdzielnie te są odpowiedzialne 
za zapewnienie materii organicznej zasilają- 
cej system i stworzenie sieci lokalnych od-
biorców dla wyprodukowanej przez siebie 
energii, a także za zarządzanie i utrzymanie 
infrastruktury systemów. Instytucja koordy-
nującą projekt prowadzi szkolenia dla benefi-
cjentów w dziedzinie obsługi biogazowni, jak 
również księgowości, marketingu i ogólnych 
zasad prowadzenia lokalnego biznesu. Pier-
wotny dochód – wygenerowany ze sprzedaży 
wyprodukowanego przez spółdzielnie bioga-
zu – przeznaczony jest na utrzymanie funk-

cjonowania systemu oraz spłatę jego zakupu 
i trafia do kasy organizacji finansującej (mecha-
nizm mikropożyczkowy). Po ostatecznym roz-
liczeniu spłaty beneficjenci projektu uzyskują 
natomiast dochód, który mogą wykorzystać 
zgodnie z priorytetami indywidualnych gospo- 
darstw domowych. Dzięki wykorzystaniu no-
woczesnych systemów odnawialnych źródeł 
energii jako podstawy mikroprzedsiębiorstwa 
projekt zapewnia beneficjentom nie tylko do-
stęp do energii na preferencyjnych warunkach, 
lecz również stwarza możliwość wypracowania 
trwałych źródeł zarobku w sposób zgodny z za-
sadami zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystanie rozwiązań z dziedziny ener- 
gii odnawialnej jest stosowane nie tylko w po- 
mocy rozwojowej. Coraz częściej inicjatywy 
tego typu pojawiają się w agendach donato-
rów finansujących programy pomocy humani-
tarnej, zwłaszcza w sytuacjach tzw. złożonych 
kryzysów (ang. complex emergencies), charakte-
ryzujących się wieloaspektowością problemów 
i wymagających skoordynowanej strategii dzia- 
łania w różnych sektorach pomocowych. Argu-
mentacja wspierająca użycie interwencji pro- 
gramowych z zakresu bezpieczeństwa energe-
tycznego w tego typu kryzysach dotyczy głów-
nie holistycznego wpływu, jaki dostęp do ener-
gii ma na ludność poszkodowaną i najczęściej 
pozbawioną w zupełności źródeł dochodu. 
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Pod przewodnictwem Meseret Tadesse – jed- 
nej z właścicielek upraw w tym regionie – za-
częli przyglądać się rozmaitym odmianom ro-
ślin, które znajdują się na tamtych terenach 
i działają odstraszająco na każdego z pięciu 
szkodników. Wybrane dziesięć najskuteczniej-
szych pod tym względem gatunków roślin za-
częli zbierać, suszyć, przerabiać na proszek, 
mieszać z krowim moczem i pozostawiać na 
kilka dni do fermentacji. Taka mieszanka od tej 
pory mogła być używana jako skuteczny, tani 
i ekologiczny środek odstraszający. 

To innowacyjne rozwiązanie, wraz z kilku-
dziesięcioma innymi, zostało zaprezentowane 
w maju tego roku w Nairobi podczas pierwszych 
Wschodnio-Afrykańskich Targów Innowacji Rol- 
niczych1. Wydarzenie zgromadziło małorolnych 
 innowatorów i innowatorki z Kenii, Etiopii, Tan-
zanii i Ugandy. Prezentowali oni nowatorskie 
rozwiązania w trzech kategoriach: pierwszą była  
uprawa roli, drugą – marketing, technologie in-
formacyjne i innowacje społeczne, a trzecia to 
ochrona wody i gleby. 

Co ważne, jeden z głównych kryteriów wy-
boru prezentowanych przykładów brzmiał na-
stępująco:
Farmers who have (co-) developed low-external 
input innovations that are relevant for small-scale 
agriculture and natural resource management 
(ecologically, socially and economically sound) and 
bring returns in the long run in terms of increased 
income, reduced drudgery, saving labour etc;
[Rolnicy, którzy współtworzyli innowacje przy 
niewielkiej zewnętrznej interwencji, a które są 
adekwatne dla małych gospodarstw i zarządza-
nia zasobami naturalnymi (odpowiedzialne/

silne ekologicznie, społecznie i ekonomicznie) 
oraz które długoterminowo przynoszą wysoki  
zwrot kosztów w postaci zwiększonych docho-
dów, zmniejszonego wysiłku i nakładów pracy. 
– tłum. aut.]

Targi w Kenii były jednym z pierwszych ta- 
kich wydarzeń na świecie – a na pewno pierw-
szym w tej w skali poświęconymi user innova-
tion w rolnictwie – metodologii opisanej szcze-
gółowo przez prof. Erica von Hippela (1988) 

z Massachusetts Institute of Technology w USA. 

Czym jest user innovation?

User innovation to termin, który odnosi się 
do nowych rozwiązań tworzonych przez koń-
cowych użytkowników danego produktu lub 
usługi. Oznacza to, że cały proces innowacji 
– od projektowania przez testy po wdrożenie  
i po powielanie – odbywa się bez zewnętrzne- 
go udziału firm czy organizacji. 

Główną i często jedyną rolę w tym procesie 
odgrywają tzw. lead users, czyli wiodący użyt-
kownicy (von Hippel 2012)]. Lead user to osoba, 
która spełnia dwa podstawowe kryteria:

– jej potrzeby są bardziej zaawansowane niż 
potrzeby większości użytkowników; czy to ze 
względu na ekstremalną sytuację, w jakiej się 
znajduje, czy też z racji ponadprzeciętnie wyso-
kiego poziomu wiedzy w danej dziedzinie, jest 
ona w stanie przewidzieć przyszłe potrzeby 
pozostałych użytkowników; 

– posiada umiejętności i zasoby niezbędne 
do stworzenia rozwiązania, które zaspokoi od-
czuwaną potrzebę, a zyski z podjęcia działania 
znacząco przekroczą jego koszty.

Grupa rolników z Etiopii założyła stowarzyszenie, którego celem miała być  
walka ze szkodnikami niszczącymi ich uprawy. Po zidentyfikowaniu pięciu  
gatunków zwierząt, które siały największe spustoszenie, rolnicy zaczęli szu- 
kać nowych sposobów na odstraszanie ich. Nie chcieli używać istniejących  
na rynku pestycydów, zarówno ze względu na koszty, jak i negatywny wpływ, 
jaki te substancje mają na środowisko.

Czy rozwiązanie już istnieje? 
Innowacje tworzone przez 
rolników

Nowe rozwiązania tworzone przez lead 
users mogą tu oznaczać dwie rzeczy – mody-
fikację już istniejącego produktu lub tworzenie 
całkowicie nowych rozwiązań w ramach ziden-
tyfikowanej niszy na rynku. Przykładem tego 
pierwszego mogą być rowery górskie, które zo-
stały stworzone przez grupę rowerzystów. Jeż-
dżenie po górach na dostępnych wtedy rowe-
rach nie było możliwe, a jeśli już, to... tylko raz 
na danym rowerze. Dlatego też sfrustrowani 
kolarze zaczęli modyfikować swoje jednoślady 
i dodawać do nich elementy do tej pory mon-
towane jedynie w motocyklach. Nowa wersja 
pojazdów zaczęła być coraz bardziej popular-
na, aż w końcu na rynku pojawiły się pierwsze 
firmy produkujące „rowery górskie”. 

Rozwiązaniem, które wcześniej nie istnia-
ło, a które okazało się mieć ogromny wpływ 
na chirurgię naczyniową było sztuczne płuco-
serce, skonstruowane przez amerykańskiego 
lekarza Johna Heyshama Gibbona (Pinto 2010). 
Urządzenie to pozwoliło na prowadzenie ope-
racji na otwartym sercu, dzięki przejęciu czyn-
ności obu narządów. 

Przykłady bardziej lub mniej zaawansowa-
nych innowacji tworzonych przez użytkowni-
ków można mnożyć bez końca: kołowy system 
irygacyjny (ang. center-pivot irrigation system), 
bankowość mobilna stworzona przez klien-

tów serwisów finansowych w Afryce, szklarnie 
z butelek PET itd. Sektor prywatny już dawno 
zdał sobie sprawę z potencjału tkwiącego w in-
nowacjach tworzonych przez użytkowników2 
w przeciwieństwie do sektora pozarządowego, 
który nadal nieufnie podchodzi do testowania 
user innovation w swoich projektach. 

Dlaczego user innovation?

Wyruszając na poszukiwania innowacji, 
szybko można się zorientować, że rolnictwo 
jest jednym z najdynamiczniej rozwijających 
się sektorów w tym zakresie. Na całym świecie 
organizacje pozarządowe i firmy tworzą rozwią- 
zania mające na celu pomóc rolnikom w pod-
niesieniu dochodowości ich pracy, zmniejsze-
niu niezbędnych nakładów i zminimalizowaniu 
negatywnego wpływu wybranych aspektów 
rolnictwa na środowisko. 

Jednym z tego typu przykładów jest system 
powiadomień SMS dla rolników z okolic jeziora 
Prespa w Macedonii (Ismanovski 2013). Wiado-
mości tekstowe wysyłane do osób objętych tą 
bezpłatną usługą zawierają informację o naj-
lepszym czasie na zastosowanie oprysków, ich 
rodzaju i ilości. W efekcie rolnicy mogą skutecz-
niej dbać o swoje plony, obniżać koszty związa-
ne z opryskami i co najważniejsze – zmniejszać 
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szkodliwy wpływ, jaki do tej pory ich działal-
ność miała na stan wód w tym jednym z naj-
starszych jezior w naszej części świata.

Obserwując rosnący potencjał innowacji 
w rolnictwie, nie dziwi coraz większa liczba 
wydarzeń3, podczas których swoje produkty 
i usługi prezentują zarówno międzynarodowe 
korporacje, jak i lokalne start-upy prześciga-
jące się w poszukiwaniu rozwiązań, które mo-
głyby zrewolucjonizować rolnictwo w różnych 
miejscach globu. 

Oferta jest zatem bardzo bogata. Z per-
spektywy pomocy rozwojowej, warto się zatem 
zastanowić, jakie kryteria powinno spełniać in-
nowacyjne rozwiązanie, żeby warto w nie było 
zainwestować, a następnie próbować wdrożyć 
w kraju, do którego ma trafić wsparcie. 

Proponuję cztery główne kryteria wyboru:
1. Po pierwsze rozwiązanie powinno być opła-
calne – przy malejących środkach na pomoc 
rozwojową wiele organizacji zaczyna poszuki-
wać rozwiązań, które pozwolą osiągnąć lepsze 
rezultaty mniejszym kosztem (co swoją drogą 
jest właściwym podejściem również w czasach 
rosnących funduszy).
2. Po drugie poszukujemy rozwiązania, które  
albo jest łatwe (i tanie) do przetestowania, albo 
już zostało sprawdzone. Nie chcemy przecież 
inwestować na dużą skalę w produkty czy usłu-
gi, które niosą ze sobą duże ryzyko niepowo-
dzenia.
3. Po trzecie skuteczna innowacja to taka, która 
jest jak najbliższa lokalnemu kontekstowi. Nie- 
raz już można było usłyszeć o nieudanych pró-
bach adaptacji rozwiązań z jednej części świata 
(lub regionu) do drugiej, których klęska wyni-
kała z niedopasowania do czynników lokalnych 
– od klimatu począwszy na kulturze skończyw-
szy.
3. Po czwarte powinno nam zależeć na innowa-
cjach, które mają duży potencjał samodzielne-
go rozprzestrzeniania się. Z reguły to kryterium 
jest silnie związane z trzema poprzednimi. Do-
datkowo może ono oznaczać, że rozwiązanie 
jest proste w użyciu lub łatwe do własnoręcz-
nego wykonania. 

Jak nietrudno się domyślić innowacje two-
rzone przez użytkowników (user innovation) 
spełniają wszystkie te kryteria, a jeden z naj-
starszych przykładów tego typu rozwiązań, 
opisywany w literaturze przedmiotu, pochodzi 
właśnie z rolnictwa. Mowa tu o kołowym sys-
temie nawadniania (ang. center-pivot irrigation 
system). Ten wydajny i niskonakładowy system 

irygacji został stworzony przez rolnika z Nebra-
ski, Franka Zybacha . Po pewnym czasie pomysł 
został wykupiony przez Valley Manufacturing 
i wprowadzony na rynek 

Lead users są wśród nas i jest ich wielu

Niedawne badania przeprowadzone przez 
Annę Zaytsevą, Olgę Shuvalovę, Dirka Meis-
snera (2013) z National Research University 
w Moskwie pokazują, że w samej Rosji w ciągu 
ostatnich pięciu lat 1% osób stworzył zupełnie 
nowe produkty, a kolejne 3,4% społeczeństwa 
zmodyfikowało istniejące w sposób, którego 
nie było jeszcze na rynku. Choć dane w procen-
tach nie robią wrażenia, w praktyce oznaczają 
miliony ludzi. Podobne badania prowadzone 
były m.in. w Wielkiej Brytanii (Flowers, von Hip-
pel, de Jong i Sinozic 2010) i Japonii (Nishiyama 
i Ogawa 2009). Wyniki są jeszcze bardziej napa-
wające nadzieją.

Biorąc pod uwagę wszystkie te argumenty, 
wraz z moim zespołem Knowledge and Inno-
vation w regionalnym centrum UNDP (Program 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) w Bra-
tysławie, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej4 
user innovation w kontekście pomocy rozwo-
jowej, poszukując więcej tego typu innowacji 
– między innymi w rolnictwie – i proponując 
testowanie metody wiodącym użytkownikom 
w projektach. Istnieje wiele przykładów, któ-
re pozwalają przypuszczać, że innowacje two-
rzone przez rolników mają olbrzymi potencjał 
zarówno na płaszczyźnie podnoszenia jakości 
życia, jak i w zakresie ochrony środowiska. Dla-
czego więc nie spróbować?

Poza wartością w postaci wdrażania spraw- 
dzonych i opłacalnych rozwiązań user innova- 
tion niesie ze sobą dodatkowy przekaz retory- 
czny – nie jest prawdą, że eksport innowacji 
odbywa się jedynie z krajów rozwiniętych do  
krajów rozwijających się, ale może się on rów- 
nież odbywać w odwrotnym kierunku lub po- 
między krajami objętymi współpracą rozwo- 
jową. 

Przypisy:
1. Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.aisa2013.wiki-
spaces.com
2. Jeden z bardziej interesujących przykładów: E. von Hippel,  
Lego, User Generated Innovation: www.youtube.com/
watch?v=D2enG7NzWgo.
3. Najbliższe warte uwagi wydarzenie to Global Forum for Innova-
tions in Agriculture, odbywające się w lutym przyszłego roku w Abu 
Dhabi. Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.innovationsin-
agriculture.com.
4. Więcej informacji na stronie projektu: www.userinnovation.undp.sk.
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9e843e6bcdbb6c7b0efb286c16dd/User%20Innovation_WP.pdf, [dostęp: listopad 2013].

Odnajdywanie i wdrażanie innowacji tworzonych przez użytkowników

zdefiniuj zakres tematyczny,
który chcesz zbadać

zidentyfikuj ważne
niezaspokojone potrzeby

zacznij poszukiwania 
wiodących użytkowników

transmisja

proszenie ludzi o to, aby 
rozwiązali problem – prowadzi 
do znalezienia wynalazców

piramida

proszenie ludzi, aby poszukali 
bardziej zaawansowanych 

ekspertów niż oni sami

warsztat dla wiodących  
użytkowników

poprowadź warsztat dla osób, 
które znalazłeś i Twojego zespołu
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ją tu wszak rodzinne ogrody działkowe, lecz 
nadal traktuje się je prawie wyłącznie jako 
formę aktywności emerytów i emerytek, nie 
dostrzegając ogromnych wręcz możliwości, ja- 
kie dają. Tymczasem około 200 milionów ludzi 
na świecie związanych jest z rolnictwem miej-
skim (ogrodnictwem oraz hodowlą zwierząt), 
znacząco przyczyniając się do zapewnienia żyw- 
ności dla około 800 milionów żyjących na tere-
nach zurbanizowanych. Szacuje się, że w Afry-
ce 40% mieszkańców i mieszkanek miast jest 
zaangażowanych w jakąś formę rolnictwa, zaś 
w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach rolnicy 
miejscy stanowią aż 50% populacji.

Jakie formy przybiera ogrodnictwo i rolnic-
two miejskie? Niekiedy niewiele różni się od 
wiejskich upraw i hodowli. Osoby trudniące się 

tą działalnością często borykają się ze specy-
ficznymi problemami terenów zurbanizowa-
nych – deficytem ziemi pod uprawę, brakiem 
miejsca czy zanieczyszczeniem środowiska. 
Powiedzenie „potrzeba matką wynalazku” do-
skonale oddaje specyfikę miejskich farm, gdyż 
wymienione bariery skłaniają do innowacji. 
Odpowiedzią na powyższe typowo miejskie 
trudności jest między innymi uprawa w pod-
niesionych grządkach lub pojemnikach (na-
wiasem mówiąc, pojęcie „pojemnik” może być 
mylące, gdyż jest nim prawie wszystko: butelki 
typu PET, zużyte opony, beczki), jednak jedną 
z popularniejszych i bardzo praktycznych me-
tod stała się uprawa w workach.

Kolejnym typem hodowli są ogrody przy-
domowe i działkowe uprawiane we wszelkich 

Justyna Choroś,

specjalistka z zakresu 

zrównoważonego rozwoju 

i ochrony środowiska. 

Pracuje w Programie 

Narodów Zjednoczonych 

ds. Rozwoju (UNDP). Wie-

loletnia współpracownica 

organizacji pozarządowych  

m.in. Stowarzyszenia 

Homo Faber, Polskiej Zie-

lonej Sieci, Instytutu Roz-

woju Obszarów Wiejskich, 

Towarzystwa dla Natury  

i Człowieka, Ośrodka Dzia-

łań Ekologicznych „Źródła” 

oraz Amnesty Internatio-

nal. Koordynatorka projek-

tów, trenerka oraz autorka 

programów edukacyjnych 

z zakresu ochrony środo-

wiska, etycznej konsump-

cji, zrównoważonego 

rozwoju, praw człowieka 

oraz CSR. Absolwentka 

ochrony środowiska i 

studiów podyplomowych 

„Nauczyciel przedmiotów 

zawodowych” (KUL) oraz 

„Global development” 

(UW). Główne zaintere-

sowania: etnobotanika, 

rolnictwo, gospodarka 

żywnościowa. 

Chciałoby się powiedzieć: produkujmy wię-
cej! Jednak zwiększanie areału upraw często 
jest niemożliwe lub odbywa się ze znaczną 
szkodą dla środowiska naturalnego. Jaskrawym 
przykładem jest rabunkowa gospodarka „spa-
lonej ziemi” – karczowanie lasów tropikalnych 
pod pola uprawne i pastwiska. Intensyfikacja 
rolnictwa mająca na celu zwiększenie plonów 
to równocześnie wzrost ilości zanieczyszczeń, 
spowodowany stosowaniem nawozów sztucz-
nych i środków ochrony roślin. Kolejne roz-
wiązanie mogące wpłynąć na przyspieszenie 
plonowania, czyli uprawa roślin modyfikowa-
nych genetycznie (GMO)1, budzi wiele kontro-
wersji związanych nie tylko z wątpliwościami 
odnośnie bezpieczeństwa ich stosowania, lecz 
również dotyczących monopolizacji rynku ma-
teriału siewnego.

Jednocześnie szacuje się, że – jeśli obecny 
poziom produktywności zostanie zachowany 
– podaż żywności nie będzie wystarczająca dla 
prognozowanej na rok 2020 liczby ludności (8 
mld) (Sapa 2010: 281). Jednak problemem nie 
jest jedynie produkcja. Obliczono, że około 30%  
żywności jest marnowane podczas przecho-
wywania, transportu i wreszcie w gospodar-
stwach domowych. Czy możliwe są zatem roz- 
wiązania ograniczające straty żywności na eta- 
pie jej dystrybucji? Czy można produkować żyw- 
ność tam, gdzie są jej konsumenci – w mieście? 
Odpowiedź brzmi: tak, choć czasem konieczne 
jest przełamywanie barier w myśleniu, zgodnie 
z którym to wieś wytwarza, a miasto konsumu-
je. Ogrodnictwo i rolnictwo miejskie, bo o nich 
tu mowa, mają niebagatelny wpływ zarówno 
na zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, jak 
i na środowisko naturalne.

Dziś ponad 50% populacji świata żyje na 
terenach zurbanizowanych. W krajach Global-
nego Południa liczba mieszkańców wsi nadal 
przewyższa liczebność populacji w mieście, 

Rolnictwo i ogrodnictwo miejskie

jednak różnica w tym względzie jest coraz 
mniejsza. Trwa migracja za pracą i lepszym ży-
ciem, lecz mieszkańcy miast – zwłaszcza nowo 
przybyli „wyrwani” ze swoich wiosek – są na 
ogół słabiej zakotwiczeni w nieformalnych „sie-
ciach bezpieczeństwa”, dysponując mniejszym 
oparciem w rodzinie i pozostałych sieciach spo- 
łecznych. Mając równocześnie utrudniony do-
stęp do zasobów naturalnych, miejscy biedni są 
wysoce podatni na kryzysy gospodarcze, po-
nieważ znaczną część swojego dochodu prze- 
znaczają na żywność. Nie dziwi zatem, że szcze- 
gólnie oni – nowi mieszkańcy miast – stosują 
ogrodnictwo miejskie i szerzej – rolnictwo miej-
skie, przenosząc wzorce zdobywania pożywie-
nia ze wsi (Sachs i Silk 1990). Aktywność ta jest 
stosowana również przez zasiedziałych miesz-
kańców miast, gdyż w warunkach niedoboru 
odpowiedź na pytanie, czy w mieście można 
(i warto) produkować żywność, jest zupełnie 
oczywista. Gdy wydatki na jedzenie stanowią 
znaczącą część budżetu, jego własnoręczne 
wytwarzanie – choćby na niewielką skalę – zna-
cząco wpływa na domowy budżet, a uwolnione 
w ten sposób środki mogą zostać przeznaczo-
ne na inne cele.

Ogrodnictwo i rolnictwo miejskie tworzą  
zjawisko, które może być jedną z odpowiedzi 
w sprawie niedoboru żywności, a zarazem do-
tyczą innych kwestii społecznych w miastach. 
I choć nie są one oczywiście remedium na pro-
blem niedożywienia, o działaniach tych coraz 
częściej wspomina się w dyskursie na temat li-
kwidacji głodu. Bowiem nie tylko prowadzą do 
uzupełnienia diety oraz oszczędności w wydat-
kach na jedzenie i zdrowie, lecz mogą stanowić 
źródło dochodu (sprzedaż ewentualnych nad-
wyżek i ich przetwarzanie).

Przyzwyczajeni do polskich miast nie za-
uważamy potencjału obszaru zurbanizowane- 
go jako terenu produkcji żywności. Funkcjonu-

Pomimo różnorodnych działań prowadzonych na całym świecie problem głodu 
w wielu miejscach jest nadal dotkliwy. Jedno z trzech głównych wyzwań pierw-
szego celu Milenijnych Celów Rozwoju – zmniejszenie do 2015 r. (w stosunku 
do roku 1990) o połowę liczby osób cierpiących głód – jest już bliskie osiągnię-
cia. Jednak według najnowszych szacunków w latach 2010-2012 około 870 mln 
ludzi nadal regularnie nie konsumowało wystarczającej ilości pożywienia.

Członkinie Soweto 

Forum w Kiberze (Kenia) 

i ich uprawy, fot. Christy 

Gillmore, The Advocacy 

Project (CC)

Źródło: 

www.flickr.com/

photos/advocacy_pro-

ject/4742309914/sizes/o/

in/photostream
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Piotr Stopka,

absolwent arabistyki 

oraz politologii. 

Od kilku lat współpracują-

cy z PCPM przy projektach 

rozwojowych i humanitar-

nych na Bliskim Wschodzie 

oraz w Afryce. Obecnie 

koordynator projektu 

PCPM w Etiopii.

Położona w Rogu Afryki Etiopia to jeden 
z najbiedniejszych krajów świata (PKB na jed-
nego mieszkańca to zaledwie 410 USD). Dane 
Human Development Index – mierzące sto-
pień rozwoju państw świata – plasują Etiopię 
na 173. miejscu wśród 187 krajów uwzględnio-
nych w rankingu (dla porównania Polska zaj-
muje w tym zestawieniu 39. miejsce). Pozycja 
Etiopii jest bardzo niska nawet w porównaniu 
do innych krajów Afryki Subsaharyjskiej. Ten 
dwa razy większy od Francji kraj to jednocze-
śnie drugie najbardziej zaludnione państwo 
w Afryce (po Nigerii). Bardzo wysoki przyrost 
naturalny sprawia, że liczba ludności już prze-
kroczyła 90 milionów i ciągle rośnie w tempie 
2,9% rocznie.

Społeczność międzynarodowa, rząd Etiopii 
oraz organizacje pozarządowe zgadzają się, że 
aby wyrwać społeczeństwa z kręgu ubóstwa,  
należy zapewnić mu dostęp do edukacji oraz 
poprawić jakość nauczania. W tym celu Etiopia 
zdecydowała się wdrożyć plan oparty na Mi-
lenijnych Celach Rozwoju, które zakładają, że 
do roku 2015 każde dziecko będzie miało za-
pewnioną naukę w szkoły podstawowej. Rząd 
Etiopii chce wypełnić nawet bardziej ambitne 
założenie niż przyjęte globalnie pięć klas szkoły 
podstawowej i zakłada, że powszechna eduka-
cja powinna objąć pełne osiem klas. Etiopski 
Program Rozwoju i Redukcji Ubóstwa (Develop-
ment and Poverty Reduction Program) w cele 
wpisuje zarówno zapewnienie powszechnego 
dostępu do szkół podstawowych czy wysokiej 
jakości nauczania, jak również zatrudnienie 
wykształconej i wykwalifikowanej kadry, która 
poprzez swoje umiejętności zapełni miejsca 
pracy w modernizującej się gospodarce kraju. 

Edukacja na pasterskich  
obszarach Etiopii

Raport Banku Światowego z roku 2004 sza-
cuje, że gdyby wszyscy dorośli w Etiopii mieli 
skończone choćby cztery klasy szkoły podsta-
wowej, to liczba gospodarstw domowych żyją-
cych poniżej poziomu biedy spadłaby poniżej 
18% (z niemalże 40%). Wyliczenia te pokazują, 
jak istotną rolę ogrywają szkoły w krajach roz-
wijających się. Wykształcone społeczeństwo 
zdecydowanie lepiej adaptuje się do zmieniają-
cej się sytuacji społeczno-gospodarczej, co jest 
szczególnie ważne w obliczu stosunkowo du-
żego wzrostu gospodarczego, jaki odnotowały 
kraje Afryki Subsaharyjskiej w ciągu ostatniej 
dekady. Sama Etiopia w latach 2005–2011 roz-
wijała się w tempie ok. 10% rocznie, co jest wy-
nikiem niemalże 2 razy wyższym niż średnia 
dla państw regionu.

System edukacyjny w Etiopii

Na edukację w Etiopii wpływ miała postę-
pująca od 1991 roku decentralizacja kraju, 
która przesunęła procesy decyzyjne na niższe 
szczeble administracji, szczególnie wzmacnia-
jąc pozycję regionów oraz powiatów (etiop. wo-
reda). Oznacza to również, że na poziomie szkół 
podstawowych językiem nauczania są dialekty 
właściwe danemu miejscu, co jest szczególnie 
istotne w kraju, którego obywatele mówią po-
nad 80 lokalnymi narzeczami. Co więcej, budo-
wane są nowe ośrodki nauczania, szczególnie 
na dotąd marginalizowanych obszarach wiej-
skich. W powiecie Moyale (na południu Etiopii) 
w latach osiemdziesiątych XX wieku były tylko 
4 szkoły podstawowe – obecnie jest ich 40. Im 
więcej powstawało placówek edukacyjnych, 
tym liczebniejsza była społeczność uczących 
się. Nabór uczniów do szkół podstawowych 

Wyzwania – związane z edukacją na terenach pasterskich południowej  
i wschodniej części Etiopii – stojące przed systemem oświatowym tego kraju 
są ogromne. Zapewnienie powszechnego dostępu do dobrej jakości naucza-
nia w szkołach podstawowych jest niezwykle trudne wśród społeczności, któ-
ra przemieszcza się w poszukiwaniu pastwisk dla bydła stanowiącego główne 
źródło utrzymania.

Jaki związek ma ogrodnictwo i rolnictwo 
miejskie ze środowiskiem naturalnym? Uprawa 
w obrębie miast to przede wszystkim ograni-
czenie transportu, a co za tym idzie – emisji 
dwutlenku węgla. Produkcja żywności na ob-
szarach zurbanizowanych może się również 
przyczyniać do zmniejszenia presji na tereny 
dotychczas niezagospodarowane rolniczo, bę-
dące środowiskiem życia wielu gatunków. Co 
bardzo znaczące ogrodnictwo w miastach z ra-
cji swej skali zużywa znacznie mniej środków 
ochrony roślin i nawozów sztucznych niż upra-
wy wielkoobszarowe. Dodatkowo w przypadku 
terenów silnie zurbanizowanych wpływ ho-
dowli na mikroklimat jest istotny, a z racji prze-
puszczalności gruntu na terenach zielonych 
spływ powierzchniowy i gwałtowny wzrost po-
ziomu wód powodziowych oraz podtopień jest 
ograniczony (Sachs i Silk 1990), co ma niebaga-
telne znaczenie w dobie zmian klimatycznych.

Warto przyglądać się rozwiązaniom stoso-
wanym w rolnictwie i ogrodnictwie miejskim 
w krajach Globalnego Południa. Wiele z nich 
z powodzeniem może być wprowadzanych 
choćby w Polsce, ponieważ również u nas wła-
snoręcznie produkowana żywność staje się – 
z różnych powodów – coraz bardziej atrakcyj-
na. 

Przypisy:
1. Dotyczy to przede wszystkim modyfikacji mających na celu podniesie-
nie odporności na warunki środowiskowe, np. suszę czy zasolenie gleb 
oraz na patogeny, czyli wirusy i grzyby, a także na szkodniki.
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niezagospodarowanych miejscach, często pro- 
wadzone w bardzo ograniczonym zakresie. 
I choć można odnieść wrażenie, że te niewiel-
kie poletka nie mają wpływu na wyżywienie 
ich gospodarzy, szacuje się, że nawet małe (ok. 
10 na 10 m2) dobrze uprawione działki, mogą  
przynieść wysokie plony (przyjmując, że w ska- 
li roku wystąpi 130 dni wegetacyjnych) i zapew-
nić większość potrzebnych warzyw dla prze-
ciętnego gospodarstwa domowego, zaspoka- 
jając zapotrzebowanie na witaminy A, B, C i że-
lazo (Bellows i in. 2004).

Pisząc o rolnictwie na obszarze zurbanizo-
wanym, nie sposób nie wspomnieć również 
o Kubie, będącej „laboratorium” upraw miej-
skich. Po upadku Związku Radzieckiego nastą-
pił tam gwałtowny wzrost rolnictwa. Dodatko-
wo znaczne niedobory paliw – spowodowane 
embargiem nałożonym przez Stany Zjednoczo-
ne – sprawiły, że najpraktyczniejsze stały się 
uprawy w obrębie miast. W konsekwencji każ-
da wolna przestrzeń – zarówno prywatna, jak 
i publiczna – była postrzegana jako potencjalne 
miejsce upraw.

Ogród miejski na Kubie

Źródło: 

Sustainable sanitation, 

www.flickr.com/photos/

gtzecosan/6519920773
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jest wystarczająco atrakcyjna, aby przyciągnąć 
odpowiednią kadrę, dlatego bardzo często 
szkoły zatrudniają osoby, które nie posiada-
ją odpowiedniego wykształcenia. Dodając do 
tego fakt, że stosunek uczniów przypadających 
na jednego nauczyciela w szkołach podstawo-
wych jest jednym z najwyższych na świecie 
(w 2002 roku wynosił 65:1), możemy uzyskać 
obraz jakości nauczania w przeludnionych kla-
sach prowadzonych przez niewykwalifikowa-
nych pedagogów.

Wsparcie udzielane szkołom przez PCPM

Duża mobilność społeczności pasterskich 
pociąga za sobą konieczność znalezienia no-
wych rozwiązań, które zapewnią ludności choć- 
by minimum wykształcenia. Z uwagi na to od 
2012 roku PCPM wspiera szkoły podstawowe 
w Etiopii, oświetlając za pomocą energii solar-
nej biblioteki i sale lekcyjne na terenie pięciu 
pasterskich lub półpasterskich powiatów po-
łudniowej Etiopii w regionie Oromia. Celem 
programu jest stworzenie dzieciom możliwości 
nauki w nocy, jako że w ciągu dnia są zajęte po-
mocą rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. 
W oświetlonych bibliotekach mogą one odro-
bić zadanie domowe, przeczytać książkę tu-
dzież przygotować się do lekcji. Oprócz dzieci 
ze światła mogą korzystać dorośli, którzy chcą 
pozbyć się podstawowych braków w wykształ-
ceniu takich jak nieumiejętność czytania i pisa-
nia.

Działania PCPM służą ułatwieniu dostępu 
do szkół i poprawie jakości nauczania. W Etio-
pii – w związku z położeniem blisko równika – 
słońce zachodzi niezmiennie po godzinie szó-
stej wieczorem. Dzięki oświetleniu uczniowie 
nie trwonią czasu, który do tej pory nie mógł 
być wykorzystywany produktywnie ze wzglę-
du na brak dostępu do energii elektrycznej – 
po zmroku, kiedy to ustają prace domowe, za-
równo dzieci, jak i dorośli mogą poświęcić się 
nauce. 

Dane statystyczne zostały uzyskane ze źródeł 
Banku Światowego, CIA World Factbook, Etiop-
skiego Ministerstwa Edukacji, Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych oraz PCPM.

dorosłych, ale także najmłodszych, co albo 
nie pozwala im uczyć się w ogóle, albo ograni-
cza znacznie czas, jaki mogą poświęcić nauce. 
Migracje w połączeniu z niską świadomością 
społeczną w zakresie roli edukacji stanowią 
ogromne wyzwanie dla sektora oświatowego 
w Etiopii, który musi zmierzyć się z tymi pro-
blemami w czasach bardzo wysokiego przy-
rostu naturalnego. Aby przyciągnąć dzieci do 
szkół, organizowane są różnego rodzaju akcje 
uświadamiające społeczeństwo. Oprócz tego 
w placówkach edukacyjnych oferowane są 
posiłki – inicjatywa wspierana przez Światowy 
Program Żywnościowy (ang. Word Ford Pro-
gramme, WFP) – lub instalowane są zbiorniki 
na wodę. Etiopia – w przeciwieństwie do części 
krajów regionu, takich jak Kenia lub Tanzania – 
nie egzekwuje obowiązku szkolnictwa poprzez 
surowe kary dla rodziców, którzy nie posyłają 
dzieci do szkół. 

Z powyższego wynika jasno, że znaczenie 
edukacji w Etiopii jest nie do przecenienia. 
Szkoła to nie tylko miejsce, gdzie dzieci mogą 
nauczyć się czytać i pisać, ale również insty-
tucja, która poprzez program nauczania od-
grywa istotną rolę w adaptacji społeczeństwa 
do nowych wyzwań, jakie stwarza XXI wiek. 
Nauka obejmuje choćby takie zagadnienia jak 
problem HIV/AIDS czy rolę higieny w profilakty-
ce chorób. Zdobytą wiedzą dzieci dzielą się ze 
swoimi rodzicami, co przyczynia się do ogólne-
go wzrostu świadomości społeczeństwa.

Mimo wszystkich tych starań sektor eduka-
cji w Etiopii musi zmierzyć się jeszcze z wieloma 
problemami, z których najważniejsze to:
1. Wysoki odsetek dzieci przerywających naukę 
– obserwuje się wyraźny spadek liczby uczniów 
w kolejnych klasach. Statystyki poszczególnych 
szkół w powiatach południowej Oromii poka-
zują, że do ósmej klasy szkoły podstawowej 
dotrwa czasem tylko jedna trzecia uczniów roz-
poczynających szkołę. Największy spadek jest 
z reguły po pierwszej klasie, co jest szczególnie 
alarmujące, gdyż oznacza, że dzieci rezygnują z 
nauki, nie nabywając nawet elementarnej wie-
dzy (umiejętność czytania i pisania). 
2. Niekompletne wyposażenie szkół, w tym 
szczególnie brak lub niewielka ilość podręczni-
ków i książek – biorąc pod uwagę to, że dzie-
ci na terenach wiejskich nie mają dostępu do 
książek poza szkołą, odpowiednie zaopatrze-
nie placówek pod tym względem jest niezwy-
kle istotne.
3. Brak wykwalifikowanych nauczycieli, szcze-
gólnie w klasach 5–8 i wyższych – praca na-
uczyciela na terenach wiejskich w Etiopii nie 

rósł o około 15% w latach 1992–2002. Tenden-
cja ta pokazuje, że odsetek przyjęć do szkół 
podstawowych zwiększył się znacząco w ciągu 
ostatniej dekady ubiegłego wieku – z 20% do 
62% ogółu dzieci w wieku szkolnym. W następ-
nej dekadzie wartość ta sięgnęła już 90%. 

Mimo niewątpliwie imponujących wyników 
nadal wiele z tych dzieci, które zapisane zosta-
ły do szkół, nie kontynuuje nauki w kolejnych 
latach. Ze szczególnie dramatyczną sytuacją 
mamy do czynienia na obszarach wiejskich, 
a warto zauważyć, że Etiopia to jeden z naj-
mniej zurbanizowanych krajów na kontynen-
cie afrykańskim. Większość ludzi mieszka na 
wsiach, a z rolnictwa utrzymuje się ponad 80% 
ludności kraju. 

Sytuacja na terenach pasterskich

Zapewnienie możliwości edukacji jest szcze-
gólnie trudne na obszarach pasterskich, które 
do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
były miejscami szczególnie marginalizowa-
nymi. Ludność przemieszcza się tam bowiem 
– kierując się dostępnością pastwisk – wraz 

z ogromnymi stadami bydła, będącego podsta-
wą utrzymania oraz oznaką statusu społeczne-
go, szczególnie na południu i wschodzie Etiopii 
(regiony Afar, Somali, Region Południowy oraz 
południowa Oronia). Warto przy tej okazji za-
znaczyć, że migracje są spowodowane nie tylko 
sezonowym dostępem do pastwisk, ale rów-
nież suszami i zmianami klimatycznymi, które 
często są rezultatem działalności człowieka. 
Wysoki przyrost naturalny powoduje coraz 
większą ingerencję w środowisko, m.in. po-
przez wycinanie lasów i wzrastającą liczbę by-
dła. Taka ekstensywna gospodarka przyczynia 
się do wyjaławiania gleb i zmniejszenia retencji 
wody. Dotkliwe susze, które dawniej w Etiopii 
pojawiały się średnio co dekadę, obecnie wy-
stępują już co kilka lat. Kolejny problem sta-
nowią starcia pomiędzy różnymi grupami et-
nicznymi starającymi się o dostęp do terenów 
umożliwiających wypas bydła.

Wspomniane wyżej czynniki powodują, że 
wraz z rodzicami przemieszczają się i dzieci, 
które zmuszone są bardzo często – nawet co 
kilka miesięcy – zmieniać szkołę. Co więcej, 
praca przy wypasie bydła angażuje nie tylko 

Szkoła w Etiopi

Zdjęcie: 

Piotr Stopka
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