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Senior Roku 2008: Halina Komar o stereotypach

O stereotypach na temat starości - mówi Halina Komar dla
Netbird.pl.
Wygrała Pani niedawno plebiscyt "Poza
Stereotypem".
Z
jakimi
stereotypami
dotyczącymi seniorów spotyka się Pani
najczęściej?
Aby odpowiedzieć na Pani pytanie, musiałabym
utworzyć długą listę takich stereotypów, poniewaŜ
są one liczne, róŜnorodne i zaleŜne od grupy
społecznej, w której zadano by takie pytanie. Moja
działalność jest ponadto tak bardzo rozległa np.
terytorialnie - od małej wsi Łazy Biegonickie pod
Starym Sączem (gdzie mieszkam) poprzez region
(Sądecczyzny i dalej Małopolski), poprzez kraj (bo
fot.: Halina Komar
kieruję organizacją ogólnokrajową - Polskim
Związkiem Esperantystów), Europę (Komitet Europejskiej Unii Esperanckiej
w Brukseli), aŜ do światowego zasięgu - jako członek Komitetu UEA
(Universala Esperanto Asocio) czyli Światowego Związku Esperanta w
Rotterdamie. Wszystkie te skale terytorialne rzutowałyby na rodzaj
napotykanych stereotypów, a przecieŜ nie tylko one wpływają na
postrzeganie III Wieku.
Gdybym juŜ zaczęła tworzyć listę stereotypów, to zaczęłabym od takich
najbardziej negatywnych określeń jak: moherowe berety, rydzykowe
dziatki, niepozbierani nieudacznicy, tworzący bazy danych o darmowych
obiadach (określenie psychologa z profesorskim tytułem!), biedy emeryckie
itp. Istnieje teŜ powszechna i niestety prawdziwa opinia o seniorach, jako
społeczności zmarginalizowanej - od Ŝycia politycznego, uczestnictwa w
wydarzeniach lokalnych, a pełniących jedynie rolę pomocy domowej dla
zapracowanych dzieci i ostoi bezpieczeństwa dla wnuków, gdyŜ rodzice
często nie mają dla nich czasu.

Jak łamie Pani stereotypy?
Poprzez Uniwersytety III Wieku staramy się przybliŜać i rozszerzać świat
seniorom, pokazywać im, Ŝe jest nas duŜo i wszyscy jesteśmy waŜni, Ŝe
jesienny wiek moŜe być radosny i bogaty w przeŜycia, Ŝe uczenie się nie
tylko wzbogaca nasze Ŝycie wewnętrzne, lecz takŜe wpływa na aktywność
mózgu i odsuwa groźbę chorób, których boimy się najbardziej, w tym Alzheimera. Uczymy ich radości z faktu przebywania razem, aktywności w
gronie rówieśników, bo my takŜe potrzebujemy rajdów górskich, bali
kostiumowych, a najbardziej - mądrych wykładów i ciekawych ludzi wokół.
Wczoraj wieczorem wróciłam z 11-dniowego seminarium w Niemczech, w
mieście Herzberg - Esperanto Stadt, w górach Harzu. Zorganizowałam tu
seminarium dla przyszłych nauczycieli esperanta na UTW w Polsce, na
Słowacji i w Niemczech, w ramach Projektu Partnerskiego GRUNDTVIG
"Uczenie się przez całe Ŝycie". W taki sposób rozpoczęliśmy dwuletni
program sfinansowany przez Narodowe Agencje tych 3-ech partnerów (u
nas FRSE). W Herzbergu istnieje Interkultura Centro Niemieckiego Związku
Esperantystów oraz siedziba i ośrodek szkoleniowy ILEI (Internacia Ligo de
Esperantaj Instruistoj), czyli Międzynarodowa Liga Nauczycieli Esperanckich
na teren Niemiec. Tak więc wybraliśmy miejsce, gdzie spotykają się
pedagodzy, autorzy podręczników, słowników i programów nauczania. W
dodatku miasto od kilku juŜ lat ma oficjalną nazwę "miasto Esperanto" jedyne w Europie, gdzie władze podjęły decyzję o dodaniu tego członu do
historycznej nazwy miasta!

Źródła mojej aktywności i zaangaŜowania są dwa: esperanto i działalność
dla społeczności III Wieku. Udało się je połączyć w obecnie realizowanym
wspólnym projekcie na rzecz populacji 55+ (bo w UE nie wystarcza nasze
50+), gdzie poprzez wprowadzenie nauczania esperanta w UTW, otwieramy
temu rosyjskojęzycznemu - nie z własnego wyboru - pokoleniu, drogę do
łatwego wyjścia w świat. Esperanto jest jedynym językiem, który moŜliwy
jest do opanowania w tym wieku i w stopniu umoŜliwiającym kontakty
międzynarodowe, a nasi adepci juŜ po około 100 godzinach nauki
uczestniczą w imprezach międzynarodowych i dobrze sobie radzą.
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