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ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO

SŁOWNICZEK “AID SPEAK”

Proszę dopasować hasła do opisów. 

A - ___ - atrakcyjne młode kobiety zatrudnione przez organizacje humanitarne w roli rzeczniczek 

prasowych. Po raz pierwszy opisane przez zauroczonych dziennikarzy płci męskiej w relacjach 

dotyczących obozów dla uchodźców w Gomie, w byłym Zairze (1994). 

B - ___ - eufemizm używany w odniesieniu do pieniędzy przeznaczonych na pomoc oraz dostarczanych 

w ramach pomocy towarów, które po drodze znikają. 

C - ___ - jedyna choroba posiadająca w strukturze ONZ -etu własną organizację humanitarną: UNAIDS. 

D - ___ -  fundamentalistyczne chrześcijańskie grupy humanitarne.

E - ___ - wielkie, kosztowne projekty budowy infrastruktury krajów rozwijających się. Nierentowne 

z ekonomicznego punktu widzenia.

F - ___ -  jeśli w pobliżu miejsca kryzysu lub katastrofy znajduje się lotnisko, jak na przykład w Gomie 

(1994), to pojawia się tam o wiele więcej organizacji humanitarnych i mediów niż wtedy, gdy katastrofa 

wydarza się w takim miejscu jak Kaszmir (2005).

G - ___ -  cierpią na nią organizacje humanitarne, gdy ogarnia je chęć superwspółzawodnic twa.

H - ___ -  pieniądze nie śmierdzą. Dziennikarz Christopher Hitchens ujawnił w swojej książce The 

Missionary Position. Mother Teresa in Theory and Practice (1995), że mateczka umieściła część przekazanych 

jej milionów na zagranicznych kontach.

I - ___ -  pojęcie z dziedziny praw wojennych. To miejsca, gdzie mogą schronić się obywatele uwik łani 

w wojnę i tam oczekiwać zakończenia walki.

J - ___ - mówi się o nim, kiedy pomoc humanitarna jest w danym kraju najważniejszą częścią gospodarki.

K - ___ - na kontynencie tym istnieją pięćdziesiąt cztery państwa, w których żyje w sumie dziewięćset 

milionów mieszkańców. Reportaże ukazują ten kontynent albo jako miejsce przeludnione, albo 

opuszczone z powodu AIDS i wojny. Bywa też nazywany „czarnym kontynentem” lub „kontynentem 

straconym”. Badania ONZ -etu jednak dowodzą, że najbiedniejsze, najmniej wykształcone, najsłabiej 

rozwinięte, najbardziej zacofane narody na świecie egzystują w świecie arabskim.

Fragmenty z książki Lindy Polman “Karawana kryzysu” 

1. Afryka
2. Bezpieczne enklawy
3. Aid angels
4. AIDS

5. Białe słonie
6. Brygady Jezusa
7. Droga na skróty
8. Efekt pasa startowego

9. Gorączka kontraktowa
10. Matka Teresa
11. NGO -izm 
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