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K ampania na Rzecz Obrony Zwi�z-
ków Zawodowych w Pakistanie

(Pakistan Trade Union Defence Campa-
ign – www.ptudc.org, organizacja zrze-
szaj�ca najbardziej aktywne organiza-
cje zwi�zkowe w Pakistanie) ma bardzo
wielu swoich wspó�pracowników w Ka-
szmirze. W krótkoterminowej perspek-
tywie tragedia ta b�dzie oznacza�a po-
wa�ny regres dla ich organizacji, ale je-
ste�my pewni, �e uda nam si� j� odbu-
dowa� i stworzy� jeszcze silniejsze
struktury, ni� przedtem! Tymczasem
najwa�niejsze jest niesienie pomocy po-
trzebuj�cym jej ludziom, czyli prawie
wszystkim na ca�ym terytorium Ka-
szmiru.

By to jednak osi�gn�� – potrzebna jest
Wasza pomoc.

Reprezentacja PTUDC z ca�ego Paki-
stanu wys�a�a ludzi, którzy na miejscu
oceni� skal� zniszcze� oraz potrzeby lud-

no�ci. Wysy�aj� oni wszystkie dost�pne
�rodki, by pomóc zwi�zkowcom i pra-
cownikom z Kaszmiru. Specjalnie zorga-
nizowane brygady organizuj� prowizo-
ryczne schronienia, dostarczaj� �ywno��
i wod�, a tak�e koce, ubrania i inne ar-
tyku�y pierwszej potrzeby. Wszystko to
nie pochodzi z jakiej� pomocy rz�dowej,
lecz  z prywatnych zasobów ka�dego in-
dywidualnego pracownika! Po�wi�ce-
nie i solidarno�� robotnicza s� ogromne!
Potrzebne s� jednak leki, materia�y opa-
trunkowe oraz – co najwa�niejsze – �yw-
no��. Ju� brakuje �rodków na paliwo oraz
materia�y grzewcze. 

Wszystko to wymaga wygospodarowa-
nia poka�nych �rodków f inansowych,
którymi nasi pakista�scy Towarzysze
nie dysponuj�. Prosimy wi�c ka�dego
cz�owieka dobrej woli – pracownika,
zwi�zkowca, studenta, ucznia – by wspo-
móg� nasze wysi�ki i of iarowa� ile mo�e

na rzecz poszkodowanych przez trz�sie-
nie ziemi.

Apelujemy do wszystkich czytelników
„Nowego Tygodnika Popularnego” o dat-
ki na rzecz specjalnego apelu o pomoc dla
ofiar trz�sienia ziemi w Pakistanie, orga-
nizowanego przez zwi�zki zawodowe
w Pakistanie (PTUDC).

Ka�dy cent i grosz zostan� dobrze
spo�ytkowane. Prosimy: nie czekajcie,
lecz pomó�cie ju� teraz, organizuj�c
zbiórki pieni�dzy na rzecz poszkodowa-
nych.

Pieni�dze mo�na wysy�a� na nast�pu-
j�ce sposoby:

– Kart� kredytow� b�d� debetow�, za
pomoc� formularza dost�pnego tutaj
http://wellred.marxist.com/ptudc.asp 

– przelewem bankowym
Posiadacz konta: 
Pakistan Trade Union 
Defence Campaign
Reference number: K3414742PAK
Numer konta: 0005 0005
Sort code: 09 00 00
Kod Swift: dostarcza Twój bank

Adres banku: 
Abbey National Plc
2 Triton Square,
London NW1 3AN
United Kingdom

W razie k�opotów, pyta�, w�tpliwo�ci
prosimy kontaktowa� si� z redakcj�
„Nowego Tygodnika Popularnego”.

Pomóżmy ofiarom tragedii w Kaszmirze!

Kataklizm w Pakistanie
Wciąż nie wiemy ilu naszych Towarzyszy zginęło, gdyż sie-
ci telekomunikacyjne zostały poważnie uszkodzone. Wiele do-
mów zostało zniszczonych, ludzie koczują pod gołym niebem,
wystawieni na ekstremalne warunki klimatyczne, bez moż-
liwości odbudowy swych domostw co najmniej do począt-
ku wiosny. Na zewnątrz jest bardzo zimno, władze w ogóle
nie są zainteresowane niesieniem realnej pomocy. Nie moż-
na liczyć na żadne zapewnienia organizacji pozarządowych
ani fundacji. Od kilku dni ludzie umierają już z zimna i gło-
du. Jedynymi strukturami, na których można polegać są
związki zawodowe, które zareagowały pierwsze i natychmiast
przystąpiły do aktywnego działania.

Drodzy Towarzysze i Przyjaciele!

Jak na pewno ju� s�yszeli�cie, na pó�nocy Pakistanu i w Ka-
szmirze mia�o miejsce wielkie trz�sienie ziemi. Wed�ug obli-
cze� rz�du zgin��o ponad 40 000 ludzi, a dalsze setki tysi�cy
s� ranne. Ostateczna liczba of iar na pewno przekroczy te wiel-
ko�ci. Wiele miast i wsi zosta�o w ca�o�ci zniszczonych. W�a-
dze nie s� zdolne i nawet nie posiadaj� infrastruktury, by po-
spieszy� z pomoc� dotkni�tym tragedi�.

W trzech najwi�kszych miastach pakista�skiej cz��ci Ka-
szmiru, Muzafferabadzie, Rawlakocie i Bagh mieszka�o po-
nad 300 wspó�pracowników i towarzyszy PTUDC (Pakistan
Trade Union Demence Campaign – www.ptudc.org) i YFIS
(Youth For International Socialism – www.newyouth.com).
Wszystkie te miasta zosta�y zniszczone. Wci�� nie znamy ca�-
kowitych rozmiarów katastrofy. Sieci telefoniczne – zarów-
no stacjonarne, jak i komórkowe – zosta�y zniszczone.
Wszystkie drogi prowadz�ce do tych miast zosta�y powa�nie
uszkodzone lub s� zasypane przez wielkie lawiny. Nie ma elek-
tryczno�ci, temperatury s� bardzo niskie, pada te� grad, a lu-
dzie nie maj� dachu nad g�ow�.

PTUDC wys�a�o pi�ciu Towarzyszy z Lahore i Islamabadu do
Kaszmiru, by zapoznali si� z sytuacj� i zacz�li organizowanie
pomocy oraz operacji ratunkowych. B�d� oni starali si� dotrze�
do dotkni�tych kataklizmem miast jakimkolwiek sposobem, tak-
�e przeprawiaj�c si� na w�asn� r�k� przez góry. Powo�ali�my dwa

o�rodki, które b�d� koordynowa�y 24 godziny na dob� wszel-
kie operacje ratunkowe i pomocowe. Towarzysz Sagad Khan zaj-
muje si� o�rodkiem w Islamabadzie, a Towarzyszka Hina Zain
b�dzie koordynowa�a prace w centrum w Lahore.

Organizujemy równie� grup� pi�ciu parlamentarzystów i kil-
ku liderów zwi�zkowych wokó� utworzenia ogólnokrajowej
kampanii pomocy of iarom kataklizmu. Grupa ta odwiedzi Ka-
szmir gdy tylko b�dzie to mo�liwe, by osobi�cie wzi�� udzia�
w akcji ratunkowej.

PTUDC apeluje do wszystkich naszych braci i sióstr,
zwi�zkowców, studentów i uczniów z ca�ego �wiata, by
wspomogli nasze wysi�ki. W Londynie ustanowione zo-
stanie europejskie centrum koordynuj�ce pomoc dla of iar
trz�sienia ziemi.

Z góry dzi�kujemy za Wasz� pomoc i solidarno��!

Braterskie pozdrowienia,

Hina Zain – krajowa koordynator 
Komitetu na Rzecz Pomocy Ofiarom Trz�sienia
Ziemi, PTUDC, Lahore
Ch. Manzoor Achmed – prezes PTUDC 
i pose� do pakista�skiego Zgromadzenia 
Narodowego, Islamabad

Islamabad-Lahore, 9 pa�dziernika 2005 r.


