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Edukacja dla Pokoju otrzymała dotację w wysokości prawie miliona złotych na
realizację projektu w Afganistanie
Projekt "Wspieranie zrównoważonego rozwoju w Afganistanie przez rozwój edukacji zawodowej i rolnictwa
(rozbudowa Instytutu Rolnictwa w Mazar‐i Szarif)" otrzymał dofinansowanie w wysokości 999 960 PLN w
ramach programu "Polska Pomoc 2012" realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

"To dla nas wspaniała wiadomość, ale jednocześnie ogarnia nas smutek, gdyż ta dotacja to zaledwie kropla
wody w morzu potrzeb," powiedział prof. dr. hab. Piotr Balcerowicz, prezes Stowarzyszenia. "Okazało się, że na
liście 73 organizacji i instytucji, które otrzymały dofinansowanie, Edukacja dla Pokoju jest ponownie jedyną
polską organizacją pozarządową, która będzie prowadzić działania pomocowe w Afganistanie. "

Projekt zostanie zrealizowany w mieście Mazar‐i Szarif, które jest centrum gospodarczym i edukacyjnym
północnowschodniej części Afganistanu. Region wokół miasta jest najbardziej żyznym regionem Afganistanu.
Lokalna gospodarka oparta jest w głównej mierze na rolnictwie, handlu oraz produkcji karakułów. Mimo, że
rolnictwo odgrywa ważną rolę w życiu społeczeństwa, wciąż brakuje tam wystarczającej liczby specjalistów w
dziedzinie fachowej uprawy roślin i hodowli zwierząt. Aby w wykorzystać potencjał gospodarczy i rolniczy
prowincji Balch oraz prowincji sąsiednich, konieczne jest wsparcie edukacji zawodowej w zakresie rolnictwa i
kształcenie specjalistów‐rolników, agronomów.

"Podnoszenie kwalifikacji, wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz poprawa możliwości
gospodarczych zwiększa szanse na długotrwały pokój i może skutecznie zapobiegać konfliktom," powiedział
prof. Balcerowicz. "Zrównoważony rozwój Afganistanu nie jest możliwy, jeśli społeczeństwo pozostanie
niewykształcone i głodne. Obok rozwoju edukacji podstawowej równie ważna jest jej kontynuacja na poziomie
zawodowym, gdyż tylko wykształceni ludzie są w stanie stworzyć społeczeństwo obywatelskie, dające podstawy
do budowy sprawnie funkcjonującego państwa."

"Wspieranie zrównoważonego rozwoju w Afganistanie jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i
poprawy warunków życia jego mieszkańców. W kraju, gdzie 3/4 społeczeństwa żyją na wsi i tam znajdują
zatrudnienie, poprawa poziomu edukacji przyszłych specjalistów w dziedzinie rolnictwa jest kluczowa," dodaje
prof. Balcerowicz.
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Zespół Edukacji dla Pokoju ma szerokie doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć w Afganistanie.
Wszystkie projekty EdP są realizowane w ścisłej współpracy z afgańskim Ministerstwem Edukacji i lokalnymi
władzami oświatowymi. Miejsce i sposób realizacji są konsultowane z lokalnymi władzami. W realizacji każdego
z projektów aktywny udział bierze też lokalna społeczność, co pogłębia jej odpowiedzialność za długofalowe
efekty projektu.

Zespół Edukacji dla Pokoju zrealizował do tej pory w Afganistanie następujące projekty:
2005 – budowę szkoły, składającej się z 11 pomieszczeń dla 500 dziewcząt w miejscowości Mohmandan,
prowincja Balch (proj. MSZ nr R/11/19/2005 – pod szyldem Szkoły dla Pokoju).
2006–2007 – budowę kompleksu szkolnego i zbiorników wodnych w Qaramqul, prowincja Farjab dla ok. 2000
uczniów: dwa budynki szkolne, w których mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum (proj. MSZ nr
PZ/96/36/2006 – pod szyldem Szkoły dla Pokoju do 2006);
2008 – współrealizację budowy budynku Wyższej Zawodowej Szkoły Rolniczej (obecnie Instytut Rolnictwa i
Weterynarii) w Mazar‐i Szarif;
2009 – budowę kompleksu szkolnego dla 2000 dziewcząt i chłopców w Heracie (proj. MSZ nr 191/2009);
2009 – współrealizację budowy kompleksu szkolnego dla 2500 dziewcząt w Zendedżan koło Heratu;
2009 – kursy czytania i pisania dla kobiet przy szkole w Zendedżan koło Heratu;
2010 – budowę kliniki weterynaryjnej dla Uniwersytetu w Heracie (proj. MSZ nr 353/2010);
2011 – rozbudowę i wyposażenie kompleksu szkolnego w Heracie – Payan Ab (proj. MSZ nr 158/2011);
2011 – budowę i wyposażenie uniwersyteckiej kliniki ochrony roślin w Heracie (proj. MSZ nr 265/2011).

Afganistan jest jednym z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych krajów świata. Od inwazji radzieckiej w 1979
roku, kraj doświadczył wielu konfliktów trwających ponad trzy dekady. W zniszczonym kraju nie odbudowano
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania społeczeństwa i państwa.

Dodatkowe informacje:
Prof. dr. hab. Piotr Balcerowicz
tel. 501 125 007
p.balcerowicz@uw.edu.pl
www.edukacjadlapokoju.org
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