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WZÓR LISTU PO ANGIELSKU 

 

President Rodrigo R. Duterte 

President of the Philippines 

Malacañang Complex,  

J.P. Laurel Street,  

San Miguel, Manila 1005,  

Philippines  

 

Dear President, 

Marinel Sumook Ubaldo was only 16 years-old when she faced the disastrous effects of 

climate change. Marinel survived the deadly typhoon Yolanda in 2013 to become a leading 

youth activist, dedicated to ensuring the Philippine government, and governments around the 

world, confront climate change and tackle its effects on her community, and others like them.   

Please support Marinel’s cause by ensuring that you do all you can to enable the residents of 

Matarinao village in Salcedo, Eastern Samar (and other vulnerable communities in the 

Philippines) to live in decent conditions, including having access to enough food, water, 

housing, electricity and toilets. So far not enough has been done and the community has been 

left to live in unhealthy conditions, where it is hard to earn a livelihood.  

Yours sincerely 

 

  



TŁO SPRAWY 

Marinel Ubaldo przeżyła supertajfun Haiyan/Yolanda, który zniszczył region 

Wschodnich Visayas na Filipinach 8 listopada 2013 r. Według Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) tajfun dotknął 16 milionów ludzi, ponad 28 000 osób zostało rannych a 6 300 zginęło. 

Rząd filipiński zapewnił ofiarom podstawową żywność, wsparcie finansowe (5 000 pesos 

filipińskich albo 100 dolarów na rodzinę, co nie jest dużą kwotą) oraz schronienie. Jednakże, 

według Marinel, w miejscach relokacji brakowało podstawowych rzeczy (m.in. wody i prądu) i 

możliwości zarabiania na życie. Dlatego też wiele z tych rodzin wróciło do swoich własnych 

domów, znajdujących się na niebezpiecznych obszarach.  

Do października 2018 r., czyli pięć lat po uderzeniu tajfunu, rząd był w stanie zbudować tylko 

ponad 100 000 domów, czyli mniej niż połowę z zakładanego planu - 205 000 domów. 

Spośród tych 100 000 domów tylko 46 000 było zamieszkanych. W Cebu, innej prowincji 

zniszczonej przez tajfun, na 5 000 domów tylko 700 jest zamieszkanych (stan na maj 2019 

r.). Pod koniec 2018 r. opublikowano kilka raportów, które informowały o niskim standardzie 

tych domów, głównie ze względu ma niską jakość użytych materiałów. Rząd, szczególnie 

Krajowy Urząd Mieszkaniowy (National Housing Authority), spotkał się z falą krytyki za 

rzekome zawieranie kontraktów z firmami budowlanymi, które nie miały wystarczającej liczby 

pracowników, umiejętności i wyposażenia oraz za brak kontroli i nadzoru nad projektami 

budowlanymi. Rzecznik Praw Obywatelskich donosił o zarzutach korupcji dotyczących kilku 

liderów lokalnych władz. Dodatkowo, pod koniec 2018 r. kazano zniszczyć cztery kontenery z 

pomocą humanitarną, w tym lekami dla ofiar Yolandy, dostarczone już w 2014 r., ponieważ 

odbiorcom nie udało się ich przejąć i wypakować oraz ponieść związanych z tym opłat. 

Komisja Kontroli oskarża rząd o nieudolne wykorzystanie przekazanych funduszy. 

Artykuły prasowe po angielsku: 

https://www.rappler.com/nation/216204-percentage-of-occupied-houses-survivors-5-years-

after-super-typhoon-yolanda  

https://news.mb.com.ph/2018/10/03/donated-relief-items-ordered-destroyed/  

https://cebudailynews.inquirer.net/202625/life-after-yolanda  

https://newsinfo.inquirer.net/1125291/coa-hits-poor-use-of-donated-funds-for-yolanda-

marawi-victims  
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