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Slumsy, to bardzo gęsto zaludniony, skrajnie biedny obszar, na którym
większość ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa, czyli za mniej niż 1 USD
dziennie. W praktyce oznacza to niedożywienie i głód. Często tylko
jeden posiłek na kilka dni. Do tego dochodzi katastrofalny stan
warunków mieszkalnych, higieny, skażona woda, brak oczyszczalni
ścieków i kanalizy, całkowicie niehigieniczne toalety. Bardzo wysoka
zachorowalność na groźne choroby, jak czerwonka, malaria, dur
brzuszny, tyfus, gruźlica, HIV. Codziennością slumsów jest też
wykorzystywanie dzieci do niewolniczej pracy i handel nimi,
prostytucja, alkoholizm, narkotyki, morderstwa. W samej tylko Kalkucie
jest 5500 slumsów i mieszka w nich 3,5 miliona osób, w tym 300 000
dzieci poniżej 6 roku życia. W całych Indiach jest około 9 milionów
takich dzieci. Nie wspominając już o tych nieco starszych.

Jeden ze slumsów Kalkuty. Miejsce zabaw dzieci i toaleta
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Prolog
Na początek przedstawiamy kilka fotografii przybliżających obraz rzeczywistości życia w slumsach
Kalkuty. Miejsc, gdzie mieszkają miliony ludzi, w większości poniżej granicy ubóstwa. Gdzie
cierpienie i krzywda jest doświadczana w sposób szczególny. Gdzie zachorowalność na różne
niebezpieczne choroby jest wielokrotnie większa niż gdzie indziej. Gdzie setki tysięcy dzieci cierpi, a
zarazem jest pozbawiona szans na edukację, rozwój, korzystanie z osiągnięć cywilizacji.

Praca dzieci

Bardzo niskie i niepewne zarobki sprawiają, że dzieci już w wieku pięciu lat
zaczynają pracować przy usuwaniu ścieków, na budowach, jako pomoc domowa.
Nie mają one możliwości edukacji, rozwoju, czerpania ze zdobyczy cywilizacji.
Są praktycznie bez szans na wyrwanie się z tej tragicznej rzeczywistości.

Niskie zarobki

Osoby, które mieszkają w slumsach, jeżeli już mają pracę to jest ona ciężka i
bardzo mało płatna. Najczęściej pracują ryksiarze, służący w domu, zbieracze
szmat, przydrożni sprzedawcy, tragarze na budowach...
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Slumsy nie zatwierdzone

Ponad połowa slumsów o największej populacji mieszkańców wg prawa jest
nie zatwierdzonych, to znaczy że nie mogą podlegać jakimkolwiek rządowym
lub samorządowym programom pomocy

Przeludnione mieszkania

Wspólne mieszkanie w jednym pomieszczeniu z 6 lub większą ilością osób, a
często wspólnie z inną rodziną, to codzienność slumsów.
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Brak toalet i kanalizy

W ponad 1/3 gospodarstw domowych slumsów brak jest toalet. A nawet te
które je mają, to nie są połączone z systemami kanalizacyjnymi.

Niedobór wody

Ze względu na brak dostępu do wody pitnej na terenach slumsów jest ona raz
dziennie dowożona, po którą w kolejce się czeka po kilka godzin. Taka sytuacja
występuje w bardzo wielu slumsach
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Zanieczyszczona woda

Brak skanalizowania slumsów, to bezpośredni powód skażenia wody na ich
terenach. Przyczynia się to do powstawania wielu chorób, zwłaszcza
pokarmowych, które często, zwłaszcza dla dzieci kończą się śmiercią.

Katastrofalny stan higieny

Brak toalet w domach sprawia, że mieszkańcy slumsów zmuszeni są do
korzystania z niehigienicznych łazienek komunalnych. Przez to, że często one
również nie mają odprowadzeń kanalizacyjnych stanowią miejsce zarażania się
różnymi chorobami skóry i oraz innymi groźnymi, zakaźnymi.
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Skażenie środowiska

Skażenie środowiska w slumsach jest przyczyną występowania wielu
schorzeń. Bardzo wysoka zachorowalność na groźne choroby, jak czerwonka,
malaria, dur brzuszny, tyfus, gruźlica... Poziom opieki medycznej jest równie
tragiczny. Najbardziej na tym cierpią dzieci.

Cierpienie, brak perspektyw

Trudy życia, bezrobocie, wyzysk, brak perspektyw na poprawę sytuacji, to tylko
niektóre przyczyny problemów o naturze psychicznej i społecznej. Apatia,
depresja, załamania są bardzo często przyczyną porzucania rodzin,
alkoholizmu, przestępstw
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Niebezpieczeństwo dla kobiet

Niestety, ale w slumsach niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku.
Kobiety, dziewczynki, często jeszcze dzieci są realnie zagrożone. Co więcej,
brak odpowiednich warunków sanitarnych sprawia, że kobiety są narażone na
wiele chorób i alergii.

Niemal całkowity brak edukacji

Mimo podejmowanych działań poziom edukacji w slumsach jest bardzo niski. Praca
dzieci, ubóstwo, brak perspektyw rodziców dla siebie i dzieci to tylko niektóre z
przyczyn tego stanu rzeczy. Jednocześnie jest to jedno z największych zadań dla
organizacji dobroczynnych, aby pomóc dzieciom otworzyć drzwi do lepszego życia.
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Głodne dzieci

Niedożywienie i głód to w Indiach epidemia. Na zdjęciu widać, jak dzieci,
mieszkańcy slumsów w Taratali, w Kalkucie, wspólnie spożywają posiłek.

Całkowita bezdomność

Są ludzie, którzy w ogóle nie mają żadnego dachu nad głową. – tacy jak na zdjęciu,
mieszkańcy Kalighat w Kalkucie.
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Wstęp
Chociaż proces urbanizacji jest
powszechnie uznawany za związany z
rosnącym poziomem produkcji krajowej i
wyższym poziomem PKB na mieszkańca,
ubóstwo pozostaje trwałą cechą życia
miejskiego w Indiach, zarówno pod
względem dochodów, jak i warunków
życia imigrantów. Stwierdzono, że wzrost
gospodarczy w miastach jest
niewystarczający, aby osiągnąć
zmniejszenie ubóstwa. Działania rządu
skoncentrowały się na poprawie
dobrobytu i siedlisk w ramach różnych
programów ograniczania ubóstwa, ale nie
były w stanie powiązać tych ulepszeń i
wzrostu wydajności z dochodami biedoty
miejskiej. Słabości obecnej polityki
ograniczania ubóstwa na szczeblu
krajowym wynika z błędnych przekonań
na temat ubóstwa, bowiem nie
uwzględniono, że ubodzy stanowią raczej
drenaż dla gospodarki miejskiej niż
źródło produktywności.
Według spisu ludności z 2001 r. W
Indiach około 285 milionów ludzi, czyli
około 28 procent ludności, mieszka na
obszarach miejskich. Niektóre indyjskie
obszary metropolitalne mają najwyższą
gęstość zaludnienia na świecie. Obszary
miejskie stanowią trzon gospodarki kraju,
działając jako główne strefy przyciągania
i rezerwuary umiejętności dla milionów
migrantów z obszarów wiejskich.
Nieco ponad jedna czwarta populacji
mieszkającej właśnie na obszarach
miejskich generuje ponad połowę
całkowitego PKB kraju.

Niemniej jednak rozwój miast, zwłaszcza
w obszarach metropolitalnych, był oparty
na wyzysku i braku planowanego
rozwoju, co skutkowało wzrostem
bezrobocia, zwłaszcza w tak zwanej
szarej strefie, niską produktywnością,
osiedlaniem się nowych migrantów w
miejskich slumsach, zatłoczeniem,
zanieczyszczeniem wody i powietrza oraz
pogarszaniem się infrastruktury i usług. W
tym kontekście ważnym aspektem jest
nierówność podziału zasobów, zwłaszcza
dochodu, który doprowadził do
pogorszenia warunków życia dużej części
mieszkańców miast. To jedna z przyczyn
powstania slumsów w miastach.

Zdjęcia ukazujące przeludnienie miast Indii
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Historia Kalkuty
Niecałe trzy wieki temu dzisiejsze miasto
Kalkuta było niczym więcej jak okręgiem
wiejskim w Dolnym Bengalu, płaskim bagnem
ryżowym przeplatanym plamami dżungli z
kilkoma rozproszonymi wioskami na brzegach
rzeki. Nikt nie odważyłby się przewidzieć, że
wkrótce powstanie „miasto pałaców”. Ale XIX
wiek zapoczątkował nową erę rozwoju tego
miejsca, która ostatecznie uczyniła je centrum
handlu i kapitału. Było to w okresie
kształtowania się handlowej Kompanii
Wschodnioindyjskiej. W rzeczywistości, to z
powodu konieczności stacjonowania ludności
brytyjskiej miasto zostało zbudowane. Ale
obiekty portowe w pobliżu były również wielką
zaletą. Te nie tylko pozwoliły Brytyjczykom
wygodnie podróżować do ich ojczyzny, ale
także służyły jako łatwy sposób importu ich
gotowych produktów i surowców
eksportowych, ponieważ głównym celem
Brytyjczyków w przyjeździe do Indii było
rozszerzenie międzynarodowych możliwości
handlowych. Wraz ze wzrostem handlu
zwrócono uwagę na poprawę systemów
komunikacji, a działalność handlowa w
Kalkucie otrzymała ogromny bodziec dzięki
otwarciu kolei i innych nowych linii
komunikacyjnych. Rozwój miasta niejako
wymusił dalsze rozszerzanie portu Kalkuty, i
zabudowę doków. Utworzenie fabryk juty i
bawełny w Kalkucie i na jej przedmieściach
oraz otwarcie nowych linii komunikacyjnych
rozszerzyło ten obszar. Do roku 1900 port w
Kalkucie zaopatrywał cały Bengal i Bihar,
Assam i część północno-zachodnich prowincji
w sól i inne dobra z Wielkiej Brytanii. Wraz z
pojawieniem się ciężkich maszyn, europejskie
towary były dystrybuowane w całych Indiach
Północnych właśnie za pośrednictwem portu w
Kalkucie. Głównymi artykułami eksportowymi z
tego regionu były opium, indygo i bawełna,
przy czym opium i indygo stanowiły ponad
połowę całkowitej wartości całego eksportu .
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Otwarcie Kanału Sueskiego dało olbrzymi
impuls dla handlu zagranicznego Indii. Wzrost
przemysłu w XIX wieku zmienił oblicze
regionu. Nastąpił szybki rozwój przemysłu
węglowego. Ruda manganu i ruda żelaza były
nowymi, istotnymi towarami eksportowymi.
Rozwój portu i handlu przyciągnął biednych ze
wsi do Kalkuty w poszukiwaniu pracy.
Ponieważ system komunikacji nie pozwalał im
codziennie dojeżdżać, musieli mieszkać w
samym mieście w warunkach niehigienicznych
i nieludzkich, które dały początek tak zwanym
slumsom.
Europejczycy, zwłaszcza Brytyjczycy, wywarli
wpływ na życie społeczne w XVIII wieku w
Kalkucie. Elementy rodzime i obce nie mogły
pozostać w stanie całkowitej izolacji od siebie.
Powszechne zainteresowanie handlem
zaczęło ich przybliżać. Początkowo Hindusi
znaleźli w kontaktach z Brytyjczykami sposoby
gromadzenia bogactwa, najpierw jako
współpracownicy, a potem jako osoby zależne.
Brytyjczycy na ogół woleli żyć w izolacji. Wtedy
to powstała klasa „Babu” Hindusów, jako wynik
brytyjskiej edukacji. Ci ludzie pracowali dla
Brytyjczyków i byli ich zwolennikami. Była
również inna klasa Hindusów, którzy byli
wykształceni i rozumieli, w jaki sposób
Brytyjczycy wykorzystują lud kraju i jego
zasoby. I to oni zaczęli się przeciwstawiać
Brytyjczykom, dołączając do już dużej ilości
niezadowolonych ludzi. Powoli zaczęły się
niepokoje. Jednak dopiero w 1947r. Indiom
udało się ogłosić niepodległość.

Mahatma Ghandi – ojciec niepodległości Indii
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Kalkuta dzisiaj
.
Kalkuta jest jest stolicą indyjskiego stanu
Bengal Zachodni i znajduje się nad rzeką
Hooghly. Jest ona z jednej strony handlowym i
edukacyjnym centrum Wschodnich Indii i
jednym z najstarszych działających portów w
kraju, z drugiej należy do tej grupy metropolii
hinduskich, gdzie mieszka w slumsach
największa ilość ludzi. Szacuje się, że obszar
miejski obejmujący przedmieścia liczy ponad
14,3 miliona mieszkańców, co czyni go trzecim
najbardziej zaludnionym obszarem
metropolitalnym Indii.
Miasto ma bardzo dużą gęstość zaludnienia 24 000 osób na kilometr kwadratowy. Jest to
jedna z największych gęstości na świecie.
Samo miasto obejmuje niewiarygodną ilość
powierzchni, która wynosi łącznie 205,00
kilometrów kwadratowych.

Dane demograficzne Kalkuty
Kalkuta ma niższy współczynnik płci niż Indie
jako całość, bowiem na 899 kobiet na 1000
mężczyzn. Wynika to po części z dużej liczby
pracowników z obszarów wiejskich,
Zachodniego Bengalu i państw ościennych,
ponieważ mężczyźni często opuszczają
rodziny, aby pracować w mieście.
Lud bengalski reprezentuje większość
Kalkutan. Ludność Kalkuty urodzona za
granicą się obniżyła, ale wciąż istnieje wiele
małych społeczności następujących grup:
Chińczycy, Tamilowie, Nepalczycy, Telugowie,
Oriyas, Gujaratis, Anglo-Indianie, Grecy,
Ormianie, Tybetańczycy, Konkanis,
Maharashtrians, Punjabis i Parsis.
Hinduizm reprezentuje największą religię na
poziomie 78%, następnie islam (20%),
chrześcijaństwo (0,9%) i Jain (0,5%).
Co najmniej jedna trzecia ludności żyje w 5500
niezarejestrowanych i zarejestrowanych
slumsach

Widok na Kalkutę
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Slumsy w Kalkucie
Kategorie slumsów w Kalkucie
W Kalkucie istnieją dwie szerokie kategorie
slumsów: te, które są oficjalnie zatwierdzone,
nazywa się bustees. Istnieje również duża
liczba osiedli squatterów, które nie są
autoryzowane. Te osiedla skłoterskie wyrosły
po stronie kanałów, dużych kanalizacji,
wysypisk śmieci, torów kolejowych i dróg.
Warunki życia ludzi żyjących w tych szantach
są najgorsze. Nie mają odpowiedniego
dostępu do jakichkolwiek podstawowych
produktów, takich jak urządzenia sanitarne lub
woda. W tych obszarach zawsze panuje
smród, a wiele osób zazwyczaj bierze udział w
zbieraniu szmat, a śmieci wyrzucane są poza
ich domy. Innymi słowy, ten typ osiedla nie
tylko boryka się z ogromnymi problemami
dotyczącymi podstawowych obiektów, ale
także powoduje zanieczyszczenie środowiska

Wśród nieautoryzowanych typów slumsów są
te, które są budowane na poboczu drogi
(lokalnie zwanymi jhupri), nad kanałami
(zwanymi khaldhar) lub dowolnymi pustymi
miejscami (nazywanymi udbastu). Są one
tworzone i zamieszkiwane przez biednych
ludzi, albo wysiedlonych z samego miasta.
Bardzo często tych, którzy stracili pracę.

Jeden ze slumsów typu squatter

Perspektywa na jeden z bustees slams

Dzieci slumsów Kalkuty

- 11 -

Zrozumieć slumsy. Raport o miejskich
slumsach w Kalkucie, Indie

.
Pochodzenie
slumsów w Kalkucie
Początki slumsów Kalkuty można
sklasyfikować w dwóch szerokich kategoriach:
slumsy, które rozwinęły się w początkowym
okresie rządów brytyjskich, szczególnie przed
rozwojem przemysłowym i urbanizacją w
mieście i slumsach, które rozwinęły się po
procesie industrializacji i urbanizacji. Pierwsza
grupa mieszkańców bustee weszła do miasta
na długo przed industrializacją. Przybyli, by
służyć imperialnym władcom i ich rodzinom,
którzy mieli bogate standardy życia. Ten układ
dał początek pierwszym slumsom Kalkuty.

Wiek i lokalizacja slumsów
Slumsy w Kalkucie można podzielić na grupy.
Starsze slumsy znajdują się w samym sercu
miasta, niektóre mają już 150 lat, a ostatnie
slumsy zlokalizowane są głównie na
obrzeżach miasta. Większość slumsów
znajduje się w dzielnicach mieszkalnych w
mieście. Niewiele slumsów istnieje po
zachodniej stronie obwodnicy, podczas gdy są
slumsy po wschodniej i północno-zachodniej
stronie obwodnicy, które znajdują się na
wzniesieniu, które było wcześniej nisko
położonym mokradłem (region Bheri). Obszar
ten jest nadal otoczony przez rozległe zbiorniki
wodne, do których ścieka kanalizacja z miasta.
Wiele slumsów rozwijało się wzdłuż kanałów
(Jagarani, Netainagar, Sri-Haripally) i mokradeł
(Chit Kalikapur). Powstały one wokół
wysypiska śmieci w Dhapa.

Oficjalna definicja
slumsów
Zgodnie z ustawą o slumsach z 1956 r.,
Uchwaloną przez rząd Indii, slumsy zostały
zdefiniowane jako obszary, w których budynki
są pod jakimkolwiek względem niezdatne do
zamieszkania przez ludzi. Fizycznie slumsy
składają się ze skupisk chat składających się z
kilku pomieszczeń zbudowanych z
tymczasowych materiałów budowlanych, gdzie
każdy pokój jest zamieszkany przez rodzinę
dzielącą wspólną latrynę, bez gwarancji
zaopatrzenia w wodę, bez dostępu do
kanalizacji, bez usług usuwania stałych
odpadów i śmieci w granicach slumsów. Poza
degradującymi warunkami slumsów, slumsy w
Kalkucie charakteryzują się prawie całkowitym
brakiem obiektów społecznościowych i
rekreacyjnych, które utrudniają rozwój
umysłowy młodzieży.

Stosunek mieszkańców slumsów do całkowitej
populacji w różnych rejonach Kalkuty (%)

Wysypisko śmieci w Dhapa
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Wskaźniki gospodarstw
domowych w slumsach

Rodzaje gospodarstw domowych

Stosunek płci męskiej do żeńskiej

Rodziny mieszkańców slumsów zostały
podzielone na cztery typy jednostek
mieszkalnych: Są to głównie rodziny, których
członkowie posługują się językiem bengalskim
(53 procent), z których większość pochodzi z
głównego zaplecza Kolkaty. Ludność
posługująca się językiem urdu stanowi 27
procent, podczas gdy udział grupy
posługującej się językiem hindi szacuje się na
19 procent całkowitej liczby mieszkańców
slumsów. Równowaga ludności pochodzi z
niemal wszystkich głównych regionów
językowych Indii lub krajów sąsiadujących.
Stwierdzono, że ponad 41 procent
gospodarstw domowych mieszka w slumsach
Kalkuty od dwóch pokoleń lub więcej. Kolejna
24-procentowa grupa pochodziła z sąsiednich
stanów, podczas gdy około 14 procent tych
gospodarstw przybyło do slumsów Kalkuty z
różnych stanów. 17 procent gospodarstw
domowych w slumsach wyemigrowało z
Bangladeszu. Proces osiedlania się w tych
slumsach rozpoczął się wiele lat temu.
Również większość gospodarstw domowych
osiedla się na stałe, nie zamierzając zmienić
miejsca pobytu w krótkim okresie czasu.

W spisie z 2001 roku stosunek płci męskiej do
żeńskiej wynosił 55:45. Stosunek ten jest
różny dla dwóch największych grup
językowych, ludności mówiącej po bengalsku
(52:48) i ludności mówiącej Urdu (54:46), ale
ich wskaźniki wskazują, że przebywają w tych
slumsach ze swoimi rodzinami. W przypadku
innych grup językowych większość osób
przyjechała do miasta w celu podjęcia pracy,
stąd ich tendencja polega na utrzymaniu
minimalnej rodziny, oszczędzając, aby mogli
wysłać więcej do swojego miejsca
zamieszkania.

Rodzina jednego ze slumsów Kalkuty

Dochody gospodarstw domowych
Dochody zidentyfikowane w badaniach
gospodarstw domowych slumsów Kalkuty
ujawniły 3 stopnie samopoczucia z
uzyskiwanych dochodów. Dobre
samopoczucie identyfikowane przy zarobkach
między 33-110 USD miesięcznie na
gospodarstwo domowe. Średnie
samopoczucie przy zarobkach 17-50 USD
oraz niskie samopoczucie przy dochodach na
gospodarstwo domowe11-33 USD
Stwierdzono, że 80% wszystkich gospodarstw
domowych zarabia od 11 USD do 37 USD
miesięcznie. To pokazuje, że przy średniej
wielkości rodziny 5-6, ponad 70-80 procent
rodzin slumsów żyje poniżej granicy ubóstwa
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Wielkości gospodarstw domowych
Porównując badania, wydaje się, że odsetek
gospodarstw domowych posiadających 3, 4
lub 5 członków wydaje się wzrastać, podczas
gdy odsetek mających 2 członków i więcej niż
5 członków wskazuje na tendencje spadkowe.
Stwierdzono, że średnia wielkość to 5,05
osoby dla różnych typów gospodarstw
domowych..

Stopień alfabetyzacji
Poziom wykształcenia kobiet jest niższy niż
mężczyzn we wszystkich grupach. Ogólny
wskaźnik alfabetyzacji wynosi 28,5%. 14,5%
mężczyzn uzyskało wykształcenie średnie, a
3,9% mężczyzn ukończyło szkołę średnią lub
wyższą, odpowiadające im poziomy dla kobiet
wynoszą odpowiednio 7,3 i 1,3%.

Grupa ludzi niepiśmiennych i osób z
wykształceniem poniżej podstawowego
obejmuje 37,7% mężczyzn, 51,9% kobiet , to
jest 44,2% całej populacji.
Dobrym jest, że wskaźniki analfabetyzmu są
wyższe dla wyższych grup wiekowych.
Wskaźniki analfabetyzmu dla grup wiekowych
5-14 lat, 15-44 lat i 45 lat i powyżej wynoszą
odpowiednio 23,8 / 25,5 / 44,5 procent.
Oznacza to zdrowy trend sugerujący
pozytywną zmianę nastawienia mieszkańców
slumsów do edukacji.
Również poziom alfabetyzacji mieszkańców
slumsów posługujących się językiem
bengalskim jest ogólnie wyższy niż w
przypadku osób mówiących w języku hindi lub
urdu.

Jedna ze szkół dla dzieci ze slumsów Kalkuty
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Środki do życia
Mieszkańcy slumsów pracują w wielu różnych
zawodach; obsługa miejskich klas średnich,
praca w małych firmach, zakłady produkcji
odzieży. Mężczyźni, których rodziny mieszkają
w Kalkucie od kilku pokoleń, mogą korzystać z
kontaktów i powiązań z pracodawcami
własnego ojca w celu znalezienia pracy.
Robotnicy ręczni, tacy jak rikszarze i robotnicy
budowlani, należą do najgorzej zarabiających.
Pracownicy budowlani są sezonowo
bezrobotni z powodów występujących
monsunów

Niektóre małe jednostki produkcyjne znajdują
się w slumsach.
Grupy o wyższych dochodach są zazwyczaj
pracownikami fabryk, których płace są niskie,
ale w których dochód jest regularny i
bezpieczny. Wykwalifikowani pracownicy
zarabiają więcej, ale są regularnie bezrobotni
ze względu na sezonowość ich pracy. 36,5%
gospodarstw domowych jest związanych z
usługami, a 22,1 ze sprzedażą.

Riksiaż na ulicy Kalkuty.

To znaczy, że około jedna czwarta
gospodarstw nie ma stałego źródła dochodu.
Ci właśnie robotnicy często stają się ofiarami
wyzysku. Pozostający bez źródła utrzymania,
to między innymi emeryci, służący najemców,
żebracy, zbieracze szmat itp. Ta grupa, która
jest najbiedniejsza wśród biedoty miejskiej,
stanowi 3,5% gospodarstw domowych. W
niektórych slumsach duża liczba rodzin jest
uzależniona od żebractwa i dobroczynności
realizowanej przez organizacje filantropijne.
Bezrobocie w slumsach wynosi ok. 34%.

Dane z badań pokazują, że spora liczba
mieszkańców slumsów zajmuje się
chałupnictwem, krawiectwem, stolarstwem,
kowalstwem, produkcją obuwia.
Stosunkowo dobrze mają się ci, którzy
prowadzą własną działalność. Jednak wielu z
tych przedsiębiorców jest poważnie osłabiona
z powodu braku kapitału i przestrzeni roboczej,
przestarzałych technik produkcyjnych,
trudności w pozyskiwaniu surowców i
pozyskiwaniu rynków zbytu. A tak zwana
„praca dorywcza” stanowi źródło dochodu dla
ok. 22,2% gospodarstw domowych.
- 15 -
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Długość pobytu gospodarstw domowych
w slumsach
Ponad 41% gospodarstw domowych
funkcjonuje w slumsach od ponad 30 lat. 55%
od 15 lat. Nowo przybyli do slumsów o
długości pobytu do 5 lat stanowią tylko 4%. W
niedozwolonych slumsach, takich jak Khalpar,
Udbastu i Jhupri żyje około 16% ludności
przez okres od 6-15 lat
Chłopiec w slumsach myje naczynia

Profile życiowe
mieszkańców slumsów
jest takie, że są złe z punktu widzenia zdrowia
i ekologii, ale wygodne w kontekście
stosunków społecznych. Odnośnie ubóstwa
mówi, że jest to dar Boży. Dlatego ewentualna
likwidacja ubóstwa zależy właśnie tylko od
Boga, a on lub działania zewnętrzne mogą
tylko pomóc zminimalizować niedolę.

W tym rozdziale przedstawimy profile
życiowe, które odpowiadają bardzo
wielu mieszkańcom slumsów w Kalkucie.
aby dać wyobrażenie o codziennym ich
życiu.
Safi Ahmed
Safi pracuje w slumsach o nazwie Parsibagan.
Jego praca polega na laminowaniu papieru za
pomocą maszyny. On z rodziną mieszka w
slumsach o nazwie Narkeldanga. Jego
językiem ojczystym jest urdu, ale potrafi mówić
płynnie po bengalsku, ponieważ urodził się w
Kalkucie. Wcześniej mieszkał w slumsach w
Park Circus ze swoimi rodzicami, ale po ślubie
zaczął mieszkać z rodziną właśnie w
Narkeldanga. W tym zawodzie pracuje od
około 9 lat. Ma siedmiu członków swojej
rodziny i jest jedynym zarabiającym . Jego
tygodniowy dochód wynosi ok. 6,5 USD, a
dzienny czas pracy trwa od 9:00 do 18:00. Z
tego dochodu co miesiąc musi przeznaczyć
tygodniówkę, czyli właśnie 6,5 USD na czynsz.
Jego postrzeganie warunków pracy i życia

Pracownik slumsów

- 16 -

Zrozumieć slumsy. Raport o miejskich
slumsach w Kalkucie, Indie
.
Rajan
Rajan jest od 7 lat pracownikiem Bidi w okręgu
nr 38. Pochodzi z Bihar. Jego ojciec był
Munshi na miejscu Zamindara, a kiedy system
zamindari został zniesiony, bardzo trudno mu
było żyć i zaczął mieszkać w slumsach
Kalkuty. Tam też założył rodzinę. Z nim i jego
rodziną mieszkają również inni ludzie. Także z
Bariwalą, która jest właścicielem domu.
Wszyscy mają jeden wspólny pokój, dlatego
mężczyźni śpią na zewnątrz..

Rodzeństwo ze slumsów

W wielu przypadkach ci męscy członkowie
rodziny również śpią na chodniku. Rajan
zarabia ok. 1,5 US dziennie. Mimo, że ma już
ponad 70 lat, wciąż musi pracować na
utrzymanie. Jego postrzeganie życia w
slumsach jest dla niego do przyjęcia, ponieważ
po prostu nie ma innego wyjścia. Ubóstwo
slumsów jest przez niego akceptowane,
bowiem po prostu musi być z racji na to, że
ludzie w nich mieszkający są biedni.

Prostytutki w Kalkucie.

Malabika Balmiki
To dziecko ma zaledwie siedem lat. Pracuje
składając papier zwany bhajai. Wykonując tę
pracę siedzi w uliczce przy wejściu do
slumsów, w których mieszka jej rodzina. Robiła
już to, gdy była jeszcze młodsza. Normalnym
jest, że wszystkie dzieci z rodziny pracują
razem z kobietami. Malabika kiedyś chodziła
do I klasy szkoły podstawowej. Była jednak
bardzo nieśmiała i przerwała naukę. W pracy
jej to nie przeszkadzało, bo wykonała ją
mechanicznie. W slumsach w których mieszka
i pracuje jest mnóstwo komarów, strasznie
doskwierających i powodujących malarię.
Twierdzi ona, że życie w slumsach jest
wygodne, bo tutaj urodziła się i wychowała i
już się do tego przyzwyczaiła.
Rupali Ghosh
Rupali Ghosh jest 37-letnią prostytutką i
mieszka w Rakhal Dutta Bustee w rejonie
Kalighat. Początkowo była gospodynią
domową z dwójką dzieci. Kiedy jej mąż
odszedł, musiała przyjechać do Kalkuty w
poszukiwaniu środków do życia.
W Kalkucie została sprzedana mahajanowi
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(pożyczkodawcy pieniędzy w handlu
seksualnym) i musiała podjąć zawód
prostytutki. Średnio jej dzienny dochód wynosi
ok. 2-3 USD. Z tego oddaje 1 USD różnym
osobom, które jej pomagają na różne sposoby.
Ostatecznie jej miesięczny dochód wynosi ok.
45 USD. Te pieniądze muszą jej starczyć na
wynajem pokoju (ok.11 USD), elektryczność (3
USD), czesne dla dwojga dzieci (6 USD),
żywność ok. 13-15 USD. Mieszka w bustee,
które znajduje się obok Adigangi popularnie
zwanej Tolly Nullah. W miejscu, gdzie
przebywa z dziećmi nie ma oddzielnej toalety.
Każdego dnia musi iść do ogólnego ujęcia po
wodę pitną. Co prawda, znajduje się tutaj
podstawowy oddział zdrowia, jednak jest on
zamieszkany głównie przez osoby świadczące
usługi seksualne. Głównym problemem tutaj
jest pozyskiwanie wody podczas monsunu. Co
myśli o swoim życiu? Jest zdania, że gdyby
nie było takiego miejsca, to po prostu ona i jej
dzieci umarły by z głodu . Choć jej dochód jest
niepewny, jakoś sobie radzi. Marzy, aby kiedyś
rząd zorganizował społeczne zabezpieczenie
dla takich kobiet w starszym wieku, gdy nie
będą już wykonywały swojego zawodu.

Zrozumieć slumsy. Raport o miejskich
slumsach w Kalkucie, Indie
.

Koszty życia w slumsach
Znając już nieco przychody uzyskiwane
przez mieszkańców slumsów, kilka słów
o kosztach, jakie oni muszą ponosić.
I tak:
Dojazdy
Ponieważ ludność slumsów mieszka w pobliżu
miejsc pracy, zwykle chodzą pieszo lub
rowerem. Czasami podróżują środkami
transportu publicznego.
Energia elektryczna
Średni koszt energii elektrycznej wynosi ok.
2,5 USD na gospodarstwo domowe.
Czynsz
Większość ludzi ze slumsów mieszka w
wynajmowanych domach i zazwyczaj domy te
składają się z około 8-10 pokoi, w których
jedna rodzina mieszka w jednym pokoju.
Czynsz jest w większości przypadków 6–11
USD za 1 pokój.
Opłata za wodę i ścieki
W ponad 85% slumsów brak jest dostępu do
bieżącej wody i kanalizy oraz odprowadzenia
ścieków i wody deszczowej. Brak jest więc
opłat.

Jeden ze slumsów i ich młodzi mieszkańcy
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Status kobiet
Niestety, ale w slumsach wiktymizacja kobiet,
czyli sprawiania krzywdy moralnej, materialnej,
psychicznej, zmuszania do uległości i oddania
się sprawcy w tych sferach jest bardzo
powszechna. Tylko nieliczne kobiety próbują
nie ulegać temu.
Problemy zdrowotne
Slumsy przedstawiają najgorsze formy
warunków zdrowotnych. Ich godne ubolewania
warunki środowiskowe i ekonomiczne
powodują niedożywienie wśród dzieci.
Wskaźniki umieralności niemowląt i matek są
bardzo wysokie w slumsach. Z powodu złych
warunków higienicznych ludzie umierają na
zapalenie wątroby, zapalenie mózgu, dur
brzuszny i wściekliznę. Częstość
występowania chorób układu oddechowego,
takich jak gorączka, infekcja wirusowa,
gruźlica, choroby skóry, choroby nerek i
choroby moczu jest bardzo wysoka.
Najbardziej widoczne i najwyższe stopnie
zachorowań można zauważyć w przypadku
niektórych chorób specjalnych: częstość
występowania gruźlicy była dziesięć razy
wyższa w slumsach niż w całym mieście,
infekcje wirusowe były 2,5 razy wyższe,
choroby skóry 2 razy czstrze, choroby układu
oddechowego 1,4 razy, serce i układ krążenia
około 10 razy i choroby alergiczne 1,9 razy
wyższe. Ponieważ slumsy nie mają otwartych
przestrzeni i placów zabaw, dzieci w slumsach
rozwinęły kompleksy umysłowe i zaburzenia
równowagi fizycznej

Zrozumieć slumsy. Raport o miejskich
slumsach w Kalkucie, Indie

Próby rozwiązania
problemów slumsów
Slumsy już wiele dziesięcioleci temu były
postrzegane jako coś, co powinno zostać
wyeliminowane z miasta. Wraz z rosnącymi
obawami dotyczącymi bezpieczeństwa,
ochrony, zdrowia i higieny elit miejskich,
zarówno na poziomie krajowym, jak i
państwowym postanowiono poważnie się
temu przyjrzeć. Aby przezwyciężyć sytuację,
rozważono różne polityki i strategie.
Dotychczasowe interwencje polityczne
skupiały się głównie na usuwaniu biednych i
brzydkich budynków mieszkalnych z różnych
części miasta, aby utrzymać je w czystości.
Jak dalece udało się to rozwiązać w
prawidłowy sposób, jest kwestią dyskusyjną.
W latach pięćdziesiątych minionego wieku
kolejne rządy Indii zaczęły podkreślać
potrzebę podejścia politycznego w
rozwiązywaniu problemu slumsów. W tym celu
postanowiono opracowywać tak zwane plany
pięcioletnie określające rodzaje działań w
stosunku do slumsów.

Niestety, ale ani programy generalnej
likwidacji slumsów w Kalkucie, ani próby
przeniesienia mieszkańców slumsów do
budowanych bloków 4-ro piętrowych, ani
nawet próby przeniesienia ich do budynków
jednopiętrowych nie rozwiązały zasadniczo
problemu. Pojawiały się zawsze problemy
natury społecznej, ale również prawnej,
własnościowej, politycznej. Rezultat jest taki,
że problem slumsów nie tylko nie został
rozwiązany w samej Kalkucie, ale i w innych
metropoliach Indii wciąż jest żywy i
narastający.
Mimo podejmowania starań ze strony rządu
Indii, władz lokalnych, wdrażania różnych
programów, pomocy organizacji
humanitarnych i charytatywnych problem
slumsów wciąż nie jest rozwiązany. Chociaż
nie można nie doceniać dotychczasowych
działań, bowiem mimo wszystko dzięki nim
części mieszkańców slumsów udaje się
pomóc.

Prosimy o wsparcie naszego projektu

najlepiej w postaci regularnych,
comiesięcznych wpłat
Takie wpłaty ułatwią działania podejmowane w slumsach
Już teraz bardzo dziękujemy.
Fundacja Nie Zostaniesz Sam
ul. Józefa Lompy 3/2, 71-669 Szczecin
Nr KRS: 0000630753,
Nr konta: 06 1090 1492 0000 0001 3316 8843
swift: WBKPPLPP, bank: Santander.
Tytuł wpłaty: Darowizna, slumsy w Kalkucie.
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CEGIEŁKA CHARYTATYWNA
Poniższa cegiełka w oryginale jest dwustronnie wydrukowana na sztywnym,
lakierowanym papierze. Ma wymiar 220 mm x 99 mm.
Jeżeli to możliwe prosimy o pomoc w jej kolportażu dla osób, które byłyby chętne ją
nabyć. Z góry bardzo dziękuję.
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PARTNERSTWO DOBROCZYNNE
propozycja dla firm
Badania i praktyka rynku wskazują, że:
• 85% konsumentów znacznie lepiej postrzega firmę oraz jej produkty,
gdy ta wspiera organizacje charytatywne (Cone Cause Evolution Study)
• Prawie 47% konsumentów na świecie deklaruje, że byliby bardziej lojalni
wobec firmy, która wspiera rozwiązywanie problemów społecznych (Cone Cause
Evolution Study)
• Fakt istnienia społecznej świadomości firmy sprawia, że konsumenci uznają,
że jej produkty lub usługi są lepszej jakości (Journal of Consumer Research)
• 90% pracowników zatrudnionych w firmie, która wspiera organizacje
dobroczynne, jest dumna ze swojego pracodawcy. Są wtedy także bardziej
produktywni, zmotywowani i zobowiązani do realizacji ogólnych celów
przedsiębiorstwa (Roper / Starch Worldwide)
• 80% konsumentów deklaruje, że zmieni markę na taką, która wspiera
organizację charytatywną (równą pod względem jakości i ceny - Cone Cause
Evolution Study)
A zatem, wspieranie organizacji dobroczynnych przynosi dobro nie tylko
obdarowanym i Darczyńcom, ale także daje wymierne korzyści biznesowi. Jest to
bowiem działalność, która ma ogromny wpływ na to, jak firma jest postrzegana.
Klienci widząc odpowiedzialność społeczną marki uważają ją za etyczną i godną
zaufania. A właśnie w firmach, którym ufają najchętniej dokonują zakupów. Fakt
prowadzenia działań charytatywnych pomaga pozytywnie ją odróżnić od
konkurencji. W wielu wnioskach o nagrody biznesowe pojawia się pytanie o
praktyki związane z Dobroczynnością. A działalność filantropijna przedsiębiorstw
jest zauważana przez media.

My proponujemy jeszcze coś więcej:
Fundacja Nie Zostaniesz Sam, właśnie jako organizacja dobroczynna,
będąc wdzięczną za przekazywane przez Państwa wsparcie w postaci
finansowych darowizn sama podejmie wiele działań korzystnych dla
Państwa firmy. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.
Telefon: +48 510053620.
Email: kontakt@FundacjaNieZostanieszSam.org
Oczywiście jesteśmy również otwarci na inne formy współpracy
(fundacja może prowadzić działalność gospodarczą)
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