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Rozhovor so zástupkyňou UNICEF-u v Libanone Yukio Mokuovou.

3. aug 2021 o 15:01 MATÚŠ KRČMÁRIK

Za zhoršujúcu sa situáciu v Libanone majú zodpovednosť miestni politici. V

súčasnosti však treba riešiť priame humanitárne následky, hovorí v rozhovore pre

SME YUKIE MOKUO, ktorá vedie v Libanone miestnu kanceláriu UNICEF, agentúry

Organizácie Spojených národov (OSN) pomáhajúcej deťom.

Deti chodia spávať hladné, nemajú prístup k vzdelaniu a čoskoro môžu prísť aj o

vodu, varuje. Zdôrazňuje, že tu už hovoríme o humanitárnej kríze.

Od výbuchu má traumu aj moja mačka.
Predstavte si, ako to vplýva na deti

Yukie Mokuo vedie libanonské zastúpenie UNICEF-u. (Zdroj: UNICEF)
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Ako by ste opísali súčasnú situáciu Libanone?

Je veľmi znepokojujúca, až 77 percent rodín nemá prístup k dostatočnému množstvu

jedla a ďalších potrebných tovarov.

Jedno z troch detí chodí spávať hladné. Hrozí pritom ďalšia katastrofa, systém dodávok

vody môže do mesiaca skolabovať, pričom zásobuje viac ako polovicu obyvateľov a

ďalších, ktorí nie sú pripojení oficiálne.

Systém nedostáva peniaze od vlády, len od občanov.

Snažíme sa mu pomôcť, no opravy si vyžadujú dovoz náhradných dielcov zo zahraničia a

na to potrebujeme valuty v hotovosti. Správca siete ich však nemá, lebo od miestnych

dostáva len libanonské libry.

Čo by znamenalo, ak by systém skolaboval?

Čistá voda je pre životy ľudí kľúčová. S pandémiou sa nebojuje len vakcínami, ale aj

hygienou. Ak vypukne ďalšia infekčná choroba, povedie to k ešte vážnejšej situácii, lebo

problémy majú aj nemocnice. V ohrození je tak aj prežitie detí.

Čo ich okrem tohto zasahuje?

Často nie sú očkované ani bežnými vakcínami, stúpa úmrtnosť novonarodených detí.

Snažíme sa tiež dostať deti znovu do škôl, ale tie nemajú knihy, kancelárske potreby.

Krajina je v kríze, Libanončania v ohrození, ohrozené sú základné sociálne služby –

prístup k vode, vzdelávanie, sociálna pomoc.

Vedia to nahradiť súkromníci?

Aj súkromníci sú pod tlakom. Len vo vzdelávaní sa v minulom roku 55-tisíc ľudí

presunulo zo súkromných do štátnych škôl. V septembri očakávame, že to bude podobný

počet. Toľko detí navyše za dva roky je veľkým bremenom pre systém.
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Bohatší ľudia majú stále prístup k súkromným školám alebo na kliniky, no verejné

služby využívajú zraniteľnejšie časti spoločnosti. Verejné služby sú sekulárne, slúžia

všetkým skupinám, aj preto ich zachovanie považujem za kľúčové pri udržaní stability

štátu.

Ako na tieto správy reaguje medzinárodné spoločenstvo?

Mnohí hovoria, že je to zodpovednosť libanonských úradov, čo je pravda a aj my

vyzývame vládu na okamžité kroky. Uvedomujeme si však, že situácia už začína mať

humanitárne následky.

OSN a UNICEF preto volajú po medzinárodnej humanitárnej pomoci pre toto osobitné

krízové obdobie, ale zároveň musí, samozrejme, vzniknúť aj politické riešenie. Najlepšie

by bolo, ak by vznikla vláda a tá by začala s reformami. Súčasná situácia je taká kritická,

že potrebujeme humanitárnu pomoc.

Hovoríte už o humanitárnej kríze alebo tá nastane napríklad až po kolapse dodávok

vody?

Toto už je humanitárna kríza, ktorá je následkom vládnej aj ekonomickej krízy.

Potrebujeme sa pozrieť na to, ako to dopadá na deti a na ľudí. Nemôžeme mať deti bez

vody, liekov či bez vzdelávania.

V Libanone sme v minulosti nemuseli hovoriť o hlade, nebol tu ani výživový program.

Teraz ho rozbiehame, pretože deti nemajú dostatok potravín.

Ľudia pred rokom dúfali, že výbuch prinesie zmenu. Ako vnímate vývoj v

poslednom roku?

Veci sa zhoršovali už pred výbuchom v prístave. Okrem spomínaného zhoršenia života

detí výbuch priniesol psychologické následky.

Spočítali sme, že sa to týka až 600-tisíc detí. Dokonca aj moja mačka vyskakuje pri

petardách, lebo má šok. Predstavte si, ako to pôsobí na psychiku detí?

V Libanone sme v minulosti nemuseli hovoriť o hlade, nebol
tu ani výživový program. Teraz ho rozbiehame, pretože deti

nemajú dostatok potravín.
“ „



Snažili sme sa pomôcť zasiahnutým deťom. Pamätám si na chlapca, ktorý po výbuchu

kreslil rozpadávajúce sa veci, nepoužíval žiadne farby, bolo to strašidelné. Po pár

mesiacoch už kreslil aj farebne. To sú malé príklady nádeje.

Ukazuje sa, že ak podporíme deti, ony zareagujú a dostanú sa z toho. Situácia sa však

zhoršuje a neexistuje systematický plán, ako ich pozdvihnúť. Preto je kľúčové, aby

fungovali aspoň základné služby.

Situácia je však taká zlá, že mnoho detí posielajú rodičia pracovať, aby niečo zarobili.

Dievčatá sa vydávajú veľmi mladé, deti sa stávajú obeťami pouličného násilia.

Ako vnímate kroky miestnych politikov?

Dúfame, že s novou vládou prídu politické riešenia. Rovnako sa však dovtedy snažíme

spolupracovať s dočasnou vládou, my si nevyberáme, kto vládne, my pomáhame deťom.

Ako jeden z hlavných problémov sa javí rozdiel medzi oficiálnym výmenným

kurzom a kurzom na čiernom trhu, kde je viac ako desaťnásobný rozdiel. Ako to

vnímate?

Naším kľúčovým programom je pomoc vo forme hotovosti. Dávame 40 dolárov mesačne

asi 70-tisíc deťom.

Prečo dávame doláre? Práve pre tie kurzy. Rodičia s nimi môžu naložiť, ako chcú, môžu

ich vymeniť alebo minúť priamo.

Má to hodnotu pre prijímateľov, ale aj pre darcov, ktorí nechcú, aby sa v banke stratila

časť hodnoty ich daru. Ako medzinárodná komunita rokujeme s vládou, aby sa

humanitárny kurz pri zmene na libanonské libry čo najviac priblížil trhovému kurzu,

ale ako UNICEF sa snažíme poskytovať čím viac pomoci v dolároch.

Aký kurz ste si vyrokovali?

Najnovší je asi 17-tisíc libier za dolár, čo je veľmi podobné kurzu na trhu.

Cestu podporila Ambrela so slovenskou rozvojovou agentúrou Slovak Aid

a EÚ cez program DEAR.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.



Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Slovak Spectator Agentúrne správy Vydavateľstvo Inzercia Osobné
údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole  

© Copyright 1997-2021 | Petit Press, a.s. 

https://www.post.sk/
http://spectator.sme.sk/
http://agentury.sme.sk/
http://www.petitpress.sk/
http://www.petitpress.sk/inzercia/
https://www.sme.sk/dok/20455056/zasady-nakladania-s-osobnymi-udajmi-uzivatelov/
http://online.aimmonitor.sk/
http://www.abcsr.sk/
http://www.petitacademy.sk/
https://www.sme.sk/dok/20455044/vzdelavaci-projekt-pre-ziakov-zakladnych-skol-a-studentov-gymnazii-a-strednych-skol/

