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Je trgovina lahko pravi~na?
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Pogosto zastavljena vprašanja
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verjetno ste že opazili, da je bilo leto 2004 za naše društvo 
plodno, celo ~arobno. Projekt Hiše svetov, ki ga nadalju-
jemo tudi po zaklju~ku financiranja Evropske Unije, je bil 
pravi preboj tudi na doma~ih tleh. Pridobili smo nekaj 
simpati~nih prostovoljk in prostovoljcev, ki neutrudno pri-
rejajo predavanja, projekcije, delavnice in debate na  teme 
medkulturnosti, odpravljanja nestrpnosti ipd.

V sodelovanju z okoljsko organizacijo UMANOTERA 
smo 10. decembra, na dan ~lovekovih pravic, odprli prvo 
»pravi~no trgovino« v Sloveniji, ki jo lahko obiš~ete na 
Starem trgu 30 v Ljubljani. 

V decembru smo tudi posneli prvi, ganski del dokumen-
tarnega filma o sodelovanju med gansko in slovensko šolo 
ter o prijateljstvih, ki z dopisovanjem nastajajo med otroki. 
Projekt financira Ministrstvo za kulturo preko Zavoda za 
filmsko in video produkcijo (ZANK).

Tudi botrstvo se relativno dobro razvija. Letos bo Gano in 
Burkino Faso spet obiskalo nekaj ~lanov društva, Simona 
Zba~nik pa je pravkar odšla za dlje ~asa v Kenijo, od koder se 
nam bo javila.

Za letošnje leto kaže, da bo morda nekoliko bolj umirjeno, 
~eprav pripravljamo nove projekte za promocijo pravi~ne 
trgovine, sodelujemo pri ustanavljanju slovenske platforme 
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nevladnih razvojnih organizacij (torej tistih, ki se ukvarjajo 
z mednarodnimi projekti), delujemo tudi pri pripravah 
stališ~ na omenjene teme v evropskem prostoru, predvsem 
pa želimo razvijati dejavnost izobraževanja za razvoj (de-
velopment education). To je za Slovenijo zelo pomembna 
tema, saj smo v družbo razvitih držav vstopili šele predlani in 
je zato vedenje o teh temah zelo površno. Ob tem velja tudi 
povedati, da tistim, ki se ukvarjamo z razvojnim sodelovan-
jem, slovenska oblast ni naklonjena. Kljub mnogim medn-
arodnim obveznostim, ki jih ima po novem Slovenija do 
dežel »manj razvitega Juga«, se ta nanje slabo in nesistem-
sko odziva. Vsekakor pa ne poskrbi za podporo obstoje~im 
projektom, ki jih nevladne organizacije vodimo, kaj šele, da 
bi podpirala nove. 

Ob odsotnosti državne podpore se zato obra~amo na Vas, 
da pomagate, po Vaših mo~eh, s prostovoljnim delom, 
širjenjem informacij, lobiranjem in seveda tudi finan~no. 
Prostovoljce potrebujemo za pomo~ v pravi~ni trgovini 3 
muhe v Ljubljani, pa tudi pri našem projektu v Burkini Faso. 
Nastopil je namre~ trenutek za zagon našega mladinskega / 
skupnostnega centra v Burkini Faso, katerega knjižnico smo 
kon~no zidarsko dogradili, zdaj pa je treba izgraditi vsaj še en 
objekt za bivanje naših prostovoljcev, napeljati vodo, izgra-
diti kopalnice, posaditi drevesa in urediti okolico, pa tudi 
opremiti knjižnico s pohištvom in ~imve~jim številom knjig 
(predvsem tudi afriških avtorjev). V aprilu, maju in juniju  

bo v Bobo-ju naša prostovoljka Maja, kak mesec tudi jaz in 
morda še ena prostovoljka. Ker bo na isti parceli deloval tudi 
naš atelje pravi~ne trgovine, iš~emo še kakega prostovoljca 
ali prostovoljko, ki bi se poukvarjal z oblikovnim svetovan-
jem pri izdelavi izdelkov iz blaga, ki bi bili primerni za naše 
tržiš~e, pa tudi s celostnim izgledom naše infrastrukture / 
arhitekture, ki si jo želimo v tradicionalno sahelskem izgledu. 
Izra~unali smo, da bi za to potrebovali vsaj 2 do 3 milijone 
tolarjev, ki jih upamo zbrati s prostovoljnimi prispevki. 

^e želite in zmorete pomagati pri navedenem projektu, 
Vas prosimo, da nakažete prispevke na naš ra~un pri Novi 
ljubljanski banki, št.: 02010 – 0089591494, s pripisom 
»donacija za Bobo«. ^e pa želite kako druga~e sodelo-
vati ali prostovoljno pomagati pri našem delu, nam to 
prosim javite na društveni elektronski naslov ali telefon 
(humanitasÿsiol.net ali 01 430 0343). 

Vabimo Vas tudi, da nam v okviru rubrike Pogosto zastavlje-
na vprašanja  zastavite še nova, na katera vam bomo z veseljem 
odgovorili, sicer pa Vam želimo  prijetno branje.

Hvala lepa za prijaznost, pomo~, dobronamernost,

Eva Marn
predsednica društva Humanitas
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Nemara ni prav ni~ pretirano re~i, da bi mnogi v tem 
vprašanju zaznali notranje protislovje, ~eš, trgovina ven-
dar s svojo navezanostjo na selektivne državne podpore, 
špekulante in institucije sumljivega slovesa, že sama po sebi 
izklju~uje pravi~nost. Še do nedavnega nas ve~ina v Sloveniji 
še slišala ni za t.i. »pravi~no trgovino«. Vsi pa smo že slišali 
za izkoriš~anje in brezposelnost, bedo in odrinjenost, 
lakoto in iz~rpanost. Imamo tudi bolj ali manj ustrezno 
predstavo o tem, kaj naj bi pomenilo nesmotrno ravnanje 
z okoljem. In medtem ko problem z, denimo, zastrupljeno 
vodo  prizadene vse ljudi v neki skupnosti, so delo, zaslužek, 
mo~ in vpliv precej neenakomerno porazdeljeni; za milijone 
ljudi po svetu celo  povsem nedosegljivi. Nismo vsi enako 
(de)privilegirani. Klju~ni element znotraj razlik in neena-
kosti (med, na primer in predvsem, razvitim severom in 
odrinjenim jugom) pa je trgovina. Že dolgo vemo, da se svet 
vrti pod taktirko kapitala in da v resnici odlo~itve, ki nekaj 
pomenijo, sprejemajo transnacionalne korporacije. Vlade v 
takšni ureditvi zavzemajo medlo drugo mesto. Hkrati pa vse 
ve~ ljudi opozarja, da je zakon mo~nejšega vse bolj kompro-
mitirana kategorija; da ima pohlep, dolgoro~no gledano, 
uni~ujo~e posledice prav na gospodarstvo; da je, ali pa bi 
vsaj morala biti, trgovina brez moralne komponente stvar 
preteklosti. 
Kaj je torej tisto, kar dela pravi~no trgovino pravi~no? Po 
definiciji IFAT (International Federation of Alternative 
Trade – Mednarodne federacije za alternativno trgovino) 
je pravi~na trgovina “trgovinsko partnerstvo, ki temelji na 
dialogu, transparentnosti in spoštovanju in si prizadeva 
za ve~jo enakopravnost v mednarodni trgovini. Prispeva k 
trajnostnemu razvoju s tem, da ponuja boljše pogoje pro-
daje in zagotavlja pravice marginaliziranih proizvajalcev in 
delavcev, predvsem na jugu. Organizacije, ki se ukvarjajo 
s pravi~no trgovino in ki jih podpirajo potrošniki, se ak-
tivno vklju~ujejo v podpiranje proizvajalcev, osveš~anje in 
organiziranje kampanj za spremembe v pravilih in praksi 
konvencionalne mednarodne trgovine.”  V sistemu pravi~ne 
trgovine cene izdelkov vklju~ujejo stroške proizvodnje in 
življenjske stroške, pa tudi premijo, ki jo je treba investirati v 
socialne, ekonomske ali okoljske projekte v dani skupnosti. 
Prve skupine ljudi in nevladne organizacije, ki so izrazile za-

Je trgovina lahko pravi~na?

Mirjana Želježi~

Medtem ko imajo potrošniki na zahodu že vrsto let možnost 

izbirati med celo paleto prehrambenih proizvodov in 

izdelkov doma~e obrti po sistemu pravi~ne trgovine, ki jih 

lahko kupijo tako v specializiranih prodajalnah kot v super-

marketih, je v Sloveniji to mogo~e le v muzejski trgovini v 

prizidku Slovenskega etnografskega muzeja in v ljubljanski 

trgovini 3 muhe na Starem trgu 30.

skrbljenost potrošnikov glede socialnih in okoljskih u~inkov 
mednarodne trgovine, in preko razli~nih dejavnosti tudi 
oblikovale alternative obstoje~im gospodarsko-politi~nim 
mehanizmom, so se na zahodu pojavile že pred ve~ kot 
štiridesetimi leti. Do danes so se te pobude razrasle v gibanje 
s široko razvejano mrežo ljudi. Ljudi, ki se, med drugim, 
zavedajo, da bi morali nakupe opravljati manj rutinsko in 
bolj premišljeno. Kadar nakupujemo, namre~ ne zado-
voljujemo le svojih potreb in želja, temve~ s svojo izbiro 
damo prednost dolo~enemu izdelku, denarno podpremo 
dolo~eno podjetje in s tem potrdimo legitimnost njihove 
politike zaposlovanja, pogojev dela in sistema pla~, hkrati pa 
pritrdimo še njihovemu odnosu do okolja – ~e izpostavimo 
le nekatere elemente, ki dolo~ajo kakovost našega življenja.
»Pravi~na trgovina od nas zahteva, da smo bolj kriti~ni do 
obstoje~ih trgovinskih mehanizmov in da se soo~imo pred-
vsem z lastno odgovornostjo, ki jo moramo sprejeti, kadar 
nakupujemo«, smo v društvu Humanitas zapisali na našo 
prvo zloženko o pravi~ni trgovini. Zamisel o uveljavljanju 
poštene trgovine v Sloveniji je zorela ve~ let in dozorela de-
cembra leta 2002, ko smo se prvi~ predstavili v Slovenskem 
etnografskem muzeju. Aprila lani pa smo, skupaj z nevladno 
organizacijo Umanotera, v Cankarjevem domu, v okviru 
festivala kulture zahodne Afrike,  pripravili drugo prodajno 
razstavo izdelkov pravi~ne trgovine. Ta dva dogodka sta nam 
potrdila, da si tudi pri nas vse ve~ ljudi želi imeti možnost 
kupovati bolj osveš~eno, bolj eti~no. Da želijo s svojim na-
kupom izvedeti nekaj o proizvajalcih izbranih izdelkov, in 
prispevati k izboljšanju njihovih življenjskih pogojev; da 
morda sledijo uporniški želji po kljubovanju povampir-
jenim, socialno neob~utljivim pravilom kapitalisti~ne igre; 
ali pa so jim izdelki, ki jih naše društvo ponuja, preprosto 
vše~. 
In medtem ko imajo potrošniki na zahodu že vrsto let 
možnost izbirati med celo paleto prehrambenih proizvodov 
in izdelkov doma~e obrti po sistemu pravi~ne trgovine, ki 
jih lahko kupijo tako v specializiranih prodajalnah kot v su-
permarketih, je v Sloveniji to mogo~e le v muzejski trgovini 
v prizidku Slovenskega etnografskega muzeja in v ljubljanski 
trgovini 3 muhe na Starem trgu 30, ki je lu~ sveta zagledala 
minuli december. Na obeh lokacijah so na voljo izdelki 
doma~e obrti iz razli~nih afriških dežel, iz Nepala, Tibeta 
in še od kod (poskušamo navezati stik tudi z marginalizira-
nimi proizvajalci v Sloveniji in na širšem Balkanu). Z vsemi 
proizvajalci smo vzpostavili neposreden stik, kar nam daje 
možnost, da ne le zagotovimo dostojen zaslužek proizvaja-
lcem samim, temve~ da del zaslužka od prodaje namenimo 
v razvojne projekte v njihovih okoljih, od katerih ima korist 
širša skupnost. Trgovina je predvsem rezultat plodnega 
sodelovanja z Umanotero, razpisa Mestne ob~ine Ljubljana 
in neumornega dela prostovoljcev. Naš slogan je: »Kupi 
dobro stvar, naredi dobro delo in bodi dobre volje.« V 
muzejski kavarni pa boste že kmalu lahko popili skodelico 
~aja, katerega proizvajalci zaslužijo toliko, da lahko pošljejo 
svoje otroke v šolo - in preživijo!
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Hiša svetov je medkulturna hiša, zamišljena kot 
prostor sre~evanja razli~nih kultur. V njej razvija-
mo znanja o kulturni raznolikosti in premagovanju 
nestrpnosti do ljudi, ki jih naša družba dojema kot 
»druga~ne«. Predstavljamo in izmenjujemo si 
razli~ne ideje in poglede, razbijamo stereotipne 
predstave in se spopadamo z iz njih izvirajo~o kse-
nofobijo. Hiša Svetov je namenjena razli~nim mi-
grantom, ki živijo v Sloveniji in vsem Slovencem, ki 
jih to zanima. 

V okviru HIŠE SVETOV je bil pred ~asom odprt INFO-
KULTURNI CENTER, ki se nahaja v prostorih društva 
Humanitas. Prostor je opremljen z ra~unalniškim koti~kom, 
kjer imajo uporabniki med drugim tudi dostop do inter-
neta. Na voljo je ~italnica s pestro izbiro tujejezi~nih ~asopi-
sov, revij in knjig. Usposobljene prostovoljke in prostovoljci 
pomagamo uporabnikom centra tudi pri posredovanju 
razli~nih informacij o vladnih in nevladnih organizacijah 
ter njihovih storitvah. 
Kot družabno zbirališ~e je info-kulturni center namen-
jen ustvarjalnemu preživljanju prostega ~asa in druženju 
razli~nih ljudi. Odprt je za pobude obiskovalcev, ki tu lahko 
ob sodelovanju prostovoljcev organizirajo razli~ne dejavnos-
ti: pripravljajo ve~jezi~ni ~asopis, organizirajo potopisne in 
filmske projekcije, predavanja, seminarje, delavnice, med-
kulturne urice za najmlajše, te~aje razli~nih jezikov ipd.
Med že ute~enimi projekti (botrstvo, pravi~na trgovina) 
se pod streho HIŠE SVETOV odvijajo še medkulturne 
delavnice za otroke, kjer se otroci skozi glasbo, ples, ku-
linariko in igro spoznavajo s kulturno pisanostjo našega 
planeta. Hiša svetov tako v sebi združuje mnoge dejavnosti 
s skupnim imenovalcem medkulturno, razvojno, enako-
pravno in miroljubno.
Info-kulturnia center je odprt ob torkih in ~etrtkih med 10. 
in 14. uro ter ob sredah, petkih in sobotah med 16. in 20. 
uro. Dodatne informacije lahko dobite ob omenjenih urah 
na telefonski številki 01/430-03-43. 

pologi otrokom razložili, kaj je ritual in kakšen pomen ima 
v razli~nih družbah. 

- Afriški plesi
Plesni mentor bo otrokom razložil, kakšnih plesov se bodo 
u~ili, ob kakšnih priložnostih se plešejo v Afriki, kakšen je 
njihov pomen oz. s kakšnimi rituali so povezani, kdo lahko 
pleše in kdo ne ter kako so plesalci oble~eni. Sledile bodo 
demonstracije in prakti~ne vaje. 

- Petje
Glasbena mentorica bo otrokom predstavila pesmi razli~nih 
kultur, ki se izvajajo ob razli~nih priložnostih. Po avdio 
predstavitvi se bodo otroci nau~ili tistih treh pesmi, ki so 
jim bile najbolj vše~.    

- Igranje inštrumentov
Glasbeni pedagog bo otrokom predstavil razli~ne 
inštrumente, na katere se igra ob izvajanju dolo~enih 
ritualov. S pomo~jo avdio vizualnega materiala bodo otroci 
spoznali ritual oz. širše kulturne okoliš~ine, v katerih se 
razli~ni rituali odvijajo. Po predstavitvi bodo na razpo-
lago tolkala iz razli~nih kulturnih okolij, na katere se bodo 
otroci u~ili igrati. 

4.  dan 
Diskriminacija 
Prek igranja vlog, razli~nih iger, ogledov filmov in teren-
skega opazovanja se bomo u~ili spoznavati razli~ne oblike 
diskriminacije, predsodkov ter stereotipov v vsakdanjem 
življenju, razumevanje vzrokov za njihov nastanek in ob-
likovanje kriti~nega odnosa do njih. Sledil bo pogovor o 
tem, kdo smo, kakšni smo v odnosu do drugih in kako nas 
vidijo drugi.

5. dan
- vrednotenje delavnic
- izlet po okolici 
- odhod proti domu

Petek je namenjen pogovoru z otroki o vprašanjih, ki so se 
jim zastavila prek razli~nih delavnic v tednu. Drugi poudarek 
zadnjega dneva je na ovrednotenju, v okviru katerega otroci 
sodelujejo s svojimi komentarji in konstruktivnimi predlogi 
za izboljšavo in predruga~enje samih delavnic. Teden med-
kulturnih delavnic se zaklju~i s strokovno vodeno ekskurzijo 
po lokalnih zanimivostih. 

Med posameznimi delavnicami je poskrbljeno za po~itek, 
vodene igre in prosti ~as.
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Medkulturne delavnice

V okviru Hiše Svetov organiziramo petdnevne medkulturne 
po~itniške delavnice za osnovnošolske otroke, ki sledijo 
na~elom medkulturnega u~enja. Delavnice so namenjene 
otrokom v starosti od deset do petnajst let, ki prihajajo iz 
razli~nih socialnih, kulturnih, religioznih in nacionalnih 
okolij, malo prirejene pa so primerne tudi za srednješolske 
otroke.
Program medkulturnih delavnic, ki se izvaja pod men-
torstvom usposobljenih in izkušenih mentoric ter men-
torjev (sociologi, socialni antropologi, etnologi, filozofi, 
socialni pedagogi, psihologi, glasbeni in plesni pedagogi, 
muzikologi, kuharji), zasleduje tri cilje:

- vzpostavitev komunikacije med otroci razli~nih kulturnih 
   in socialnih okolij, 
- spoznavanje slovenskih otrok z druga~nim kulturnim   
   okoljem; 
- preživljanja aktivnega prostega ~asa. 

S spoznavanjem iger, plesov, pesmi, kulturnih obredov in 
vsakdanjih navad, otroci odkrivajo podobnosti in razli~nosti 
med posameznimi kulturami. Na podlagi izkustvenega 
u~enja, interaktivne igre, igranja vlog in razli~nih pred-
stavitev se otroci u~ijo prepoznavanja stereotipnih predstav 
v našem vsakdanjem življenju, prepoznavanja razlik med 
razumskim in ~ustvenim doživljanjem druga~nosti, u~ijo 
se razmišljati o posledicah, ki jih razli~ne oblike odnosa do 
druga~nosti prinašajo.

Primer petdnevnega programa 
Medkulturnih delavnic za 
otroke 

1. dan
- prihod na kraj dogajanja
- namestitev v sobah ali postavitev šotorov (odvisno 
   od letnega ~asa)
- predstavitev mentorjev  in medsebojno spozna
   vanje preko igre
- igre medkulturne komunikacije

Skozi pogovor o celotedenskih aktivnostih se odpre polje, 
v katerem moramo opredeliti osnovne pojme, s katerimi se 
bomo na delavnicah sre~evali. Pri tem je kot osnovni pojem 
izpostavljen pojem kulture; sledijo opredelitve tega, kako 
dolo~ene kulture definirajo dobro in slabo, odnose med 
spoloma, položaj otrok, ob~utje ~asa in prostora, pomen 
tradicije in jezika, odnos do tujcev, vlogo religije ipd. 

2. dan
Kuhinje  sveta
V kulinari~nih delavnicah bomo izhajali iz razlik v prehrani 
in prehranjevalnih navadah razli~nih kultur, obenem pa 
bomo raziskovali, do katere stopnje je naša vsakdanja preh-
rana že produkt medkulturnih stikov tako današnjega kot 
preteklega ~asa. V dopoldanskem delu bodo otroci sledili 
interaktivnemu predavanju o poteh, po katerih so trgovci 
prenašali hrano, pija~o in za~imbe po svetu. V popol-
danskem prakti~nem delu se bodo otroci u~ili pripravljati 
hrano razli~nih kultur. Razdelili se bodo v tri skupine: 

- kuhinja nekdanje Jugoslavije
- afriška kuhinja
- azijska kuhinja

Ob koncu prakti~nega dela bodo skupine predstavile jedi, 
ki so jih pripravile, razložile njihov pomen v posamezni 
kulturi in priložnosti, ob katerih se uživajo. Sledila bo de-
gustacija.  

3. dan
Ritual
S pomo~jo avdiovizualnega materiala bodo socialni antro-



Tu žal ni ~esa dodati, z izjemo morda Romeove Julije, ki nas 
je prijazno gledala s svojega balkona, in številnih Pokemon 
figuric, brez katerih nismo mogli zapustiti Francije. Bar-
celona  je prvo mesto, kjer se ~lovek (beri jaz) po~uti(m) 
doma~e. Tu se uveljavi govorica telesa, saj niti policaji, ki 
so nam pono~i odpeljali napa~no parkiran avto, ne govorijo 
besedice tujih jezikov. Po dveh urah iskanja ob dveh pono~i 
kon~no najdemo prosto sobo v stanovanju starejše gospe in 
pademo kot ubiti, prvi~ v spanec nedolžnega, med perje 
blazin, odišavljenih z umetnim vonjem po vrtnicah. Že tretji~ 
v petih dneh smo besno iskali preno~iš~e, enkrat prespali v 
avtu. V Bareceloni prvi~ za~utimo tisto mehko slano toplo-
to, ki jo premorejo le tropi in topli kraji ob morju.Vem, to 
je moj svet. Kot nori tekamo po zavitih Gaudijevih terasah 
in posedamo po starinskih dvoriš~ih cerkva. Poslavljamo se 
od svojega sveta v pri~akovanju novega.
Dva dni zatem pri Gibraltarju pre~kamo Sredozemlje. ~aka 
nas celina, kjer ne moreš ostati brez preno~iš~a in kjer pajki 
ne odvažajo avtomobilov.

¢

Avtocesta se za~ne sredi ni~a in na 220 km do Rabata 
sre~amo cele tri ali štiri avtomobile. Ob robu skoraj nove 
ceste na odstavnem pasu se proti notranjosti že zaraš~ajo 
oto~ki trave. Maro~anom ~as pa~ ni denar. Sre~amo 
zapuš~enega potepuha, ki se mirno sprehaja po cesti. ^ez 
minutko opazimo na levi kar se zdi, da so kup~ki butaric 
dra~ja. Ti se, ko pripeljemo mimo, nenadoma dvignejo in 
za nami ~ez avtocesto oddrobencljajo ženice, kakih sedem, 
osem, otovorjene z dra~jem, ki sega visoko in široko prek 
njihovih glav. Hladno je in žene bodo zve~er lahko zakurile 
svojim gospodarjem. Še istega dne tudi mi po~akamo svojega 
gospodarja, ki se kli~e o~i Vlado, na letališ~u v Casablanci. 
Z Levom sva se že pred ~asom prepri~ala, da Casablanca ni 
ve~ to, kar je bila, zato šibamo dalje in zve~er nam že sivo 
pod nos puhajo nešteti marakeški avti, motorji in avtobusi. 
Pri~akajo nas ve~ni prebivalci znamenitega trga Jamaa –el-
Fna sredi prav tako ve~no o~arljivega mesta. V Marakešu 
se zberejo cirkusanti, muzikanti, požiralci ognja, ožemalci 
pomaran~, glasbeni spremljevalci pleso~ih kober in sploh 

mojstri ka~, ki jih za nekaj drobiža turistom urno obesijo 
okoli vratu. Življenje je igra, pa tudi spanje, hranjenje, lju-
bljenje in preganjanje dolg~asa, in ~e ob tem pade še nekaj 
cvenka, toliko bolje. Ljudje so veseli in prijazni, nenehno 
~ebljajo in ~lovek se vpraša, kaj si imajo toliko povedati. 
Prijatelj mi pravi, ko izrazim obžalovanje, da ne morem 
razumeti njihovega, o~itno zabavnega pomenkovanja: “Ah, 
c’est toujours pareil, on parle pour ne rien dire”. Ah, saj je 
vedno isto, govorimo, da ne bi ni~ povedali. 
Potem se zapodimo v gore. Visoki Atlas, zasneženi vrhovi, 
pogorje podobno himalajskemu predgorju. V nekaj urah se 
okolje spremeni iz prašnega, skoraj morsko vro~ega, do zm-
rzljivo vetrovnega. Star gorski masiv pokaže vse svoje krasote, 
bleš~e~e kamne in kristale vseh barv, ki jih prodajajo vaški 
otroci ob cesti. Tukaj podelimo še zadnja topla obla~ila, ki 
nam niso nujno potrebna. Otroški obrazi so zelene kože, 
smrkavih nosov, noge pa bose ali v razpadajo~ih plasti~nih 
natika~ih. Ko fantku starosti mojega sina iz prtljažnika 
privle~em prave superge, se mu o~i zasvetijo od sre~e, zato 
hitro izbrskam še toplo jakno.

¢

Aja, še nekaj o avtu. Naš stari Renault 19 jo dobro kreše 
kljub hudim obremenitvam, preobteženosti s knjigami in 
potrebš~inami za enoletno bivanje. Ko me kasneje opo-
zarjajo, naj pazimo na tatove in dobro zaklepamo avto, 
pravim, da tako nimamo s sabo ni~ posebej vrednega. Od-
govorijo mi, da je tukaj vredno vse, tudi ~isto navadne stare 
nogavice.
Seveda je popotnik v avtu takoj tar~a številnih otrok in 
odraslih, saj velja za premožnega, vsi povprašujejo za darili, 
predvsem uradne osebe pa, ~e je avto naprodaj. Hecno je 
takole popotovati, manjka tista prava izkušnja, ki jo dobiš 
z drenjanjem na avtobusih tretjega razreda, neskon~nim 
~akanjem na odhode, spogledovanjem s fanti in možmi na 
postajah in zibanjem tujih dojen~kov. V avtu se po~utiš kot 
doma in ta se izkaže šele, ko lahko šotor postaviš tam, kjer ti 
srce poželi, polulaš tisti grm, ki se ti zdi za to primeren in 
pofotografiraš vsako preklemansko (oprosti V.) cvetlico in 
gosenico.

11

“Tvoje potovanje ima esenco sanje. Je nekaj izven normalnega, 

pa vendar si v njej. Naseljeno je s karakterji, ki jih še nikdar nisi 

sre~al in jih po vsej verjetnosti tudi nikoli ve~ ne boš. Prinese 

ob~asno domotožje in valove hrepenenja. Ampak ti si kot vikingi 

ali pomorš~aki iz dobe Elizabete, ki so odšli v svet avanture, in 

dom ni v resnici dom dokler se ne vrneš.”

(Agatha Christie)

Na oktobrski ve~er Neva Danaja, Lev in jaz ter naš stari Renault 19 
poljubimo doma~e in odrinemo. Italija, Francija, Shell, BP, Formula 1, 
Etap, Supermercato, Supermarche, McDonald’s, McChicken, vse ~isto, 
sterilno, brez vonja, okusa, predvidljivo, nepresenetljivo, autostrade, 
café macchiato, diše~a straniš~a, kot bi se pretvarjali, da naši iztrebki ne 
smrdijo. 

Eva Marn 
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Bolj ko gremo proti jugu, bolj se vse pogreza v obmo~je 
nevidnega, vse grdo izginja za horizontom, vse hudo zahaja 
z ve~ernim soncem. Misli mi prepotujejo ves svet, stokrat 
vzdolž in po~ez. Pripravljena sem za vstop v veliko neznano. 
V mestu Tarfaya na jugu Maroka se poklonimo spominu 
Saint-Exuperyja. Kako je že rekla puš~avska roža, ko jo je 
Mali princ povprašal po ljudeh? 
»Ljudje? Mislim, da jih je kakih pet ali šest. Že pred leti sem 
jih videla. Nikoli ne veš, kje bi jih našel. Veter jih podi pred 
seboj. Korenin nimajo, to je tisto.«
Premišljujem, ~e so za to, da se radi zadržujemo doma, krive 
korenine ali navada ali varnost ali strah pred neznanim? Ka-
korkoli, svojih korenin, ~e jih imam, ne zaznavam ve~ in vsak 
dan je kot nov za~etek življenja. In po~utim se doma. Živim, 
da se premikam, ali nekaj takega.

¢

Deset dni po odhodu iz Ljubljane nas pozdravi pokrajina, 
kjer na videz ni ni~esar ve~. Na eni strani neskon~ne, malo 
strah vzbujajo~e širjave oceana, na drugi polkamnita puš~ava 
in prve sipine, po katerih se razposajeno kotalimo. Na jug 
vozijo le še visoko otovorjeni kamioni in tu in tam osebni 
avto s tujo registracijo. Stvar za~enja postajati napeta. Redki 
belci se skrivaj ogledujemo, razmišljamo kakšne sorte ljudje 
se odpravljajo ~ez puš~avo. Druš~ina je vsekakor pisana. 
Od starih gospodov in gospa, ki so si v so~ni jeseni svojega 
življenja omislili brezhibno opremljena terenska vozila, in 
odhajajo na pot svojega življenja, do na pogled sumljivih 
preprodajalcev avtomobilov, ki zvito oboroženi s številnimi 
škatlicami cigaret in priboljški zahodnega sveta skrbijo, da so 
številni predstavniki oblasti na naši poti ves ~as nasmejani. 
Nekaj je tudi pravih primerkov – mladih štoparjev, velesve-
tovnih popotnikov, na njihovih obla~ilih je opaziti ve~letno 
plast umazanije, posebno patino, zaradi katere ta sto-
jijo trdno pokonci. Niti v tistih afriških vaseh, kjer je vr~ek 
vode dragocenost, nisem videla tako umazanih najstnikov. 
Ti pa so v Evropi verjetno pridni otroci kakšnih bogatih 

meš~anskih staršev. 
No, tudi mi imamo precej smeti pred lastnim pragom. ^e 
bi imela denarja, kolikor imam ~rnega za nohti, bi bila bo-
gata ženska. Se pa res prileže, ko se ~lovek takole požvižga 
na civilizacijske zahteve po brezhibni ~istosti in odišavljenih 
pazduhah – pa je življenja še vedno lepo.

¢

Dakhla – osr~je Zahodne Sahare. Premalo ~asa, da bi lahko 
poiskali kakšnega pravega Saharawija, prebivalca te dežele, ki 
se že toliko let bori za samostojnost, ter z njim kakšno krepko 
rekli ~ez maroško vlado, ki s pridobivanjem na ~asu in od-
laganjem obljubljenega plebiscita, slabi njihovo gibanje. 
Z naseljevanjem Maro~anov, velikimi gospodarskimi vlag-
anji, izgradnjo infrastrukture in poceni gorivom bo verjetno 
s~asoma vprašanje neodvisnosti postalo obsoletno. Na zunaj 
v ni~emer ni opaziti, da bi bilo to ozemlje kakor koli sporno, 
~eprav je bojda še nedavno prišlo do spopada s fronto Polisa-
rio v eni od okoliških vasi.
Tu se registriramo pri vsaj treh uradih, menda pri ca-
rini, policiji in vojski. Dvakrat tedensko je od tod dovoljen 
odhod naprej proti jugu samo v spremstvu vojske. Konvoj 
kakih petdesetih vozil, med njimi tudi mavretanski trgovci 
v polno otovorjenih mercedesih, ki se držijo popolnoma 
zase. Vsi ostali se pozdravljamo in v trenutku nastane med 
nami nekakšen pakt, vsi smo kot ena velika družina. Tisti, ki 
smo prišli na pot z majhnimi in slabo opremljenimi vozili, 
vemo, da brez ve~jih bratov na štirikolesni pogon ne bomo 
zmogli. Vsi sumnji~avo ogledujejo naš avto, ki je potem, ko 
nanj naložimo še 60 l rezervne vode in 40 l bencina, gotovo 
najnižji med vsemi. Kasneje nam simpati~ni modrooki in 
dolgolasi nemški prijatelj pelje dobršen del te težke prtljage. 
Res, povozili smo ogromno število skal in obrusili toliko 
kamnov, kot nam jih je cesta, ali bolje re~eno “necesta” na-
menila, in prišli na cilj, neverjetno, brez ene same po~ene 
gume. 
Zadovoljni zaradi samo peturne zamude, ob treh popoldan 
odrinemo na 350 km dolgo pot. Dolga, ravna cesta ~ez oku-
pirano obmo~je, asfaltirana nedolgo tega. Mol~e strmimo 
v bliskajo~o gladino ceste v daljavi. Na levi še vedno kam-



15gorstvih. Mogo~e gre za fascinacijo zaradi nekakšne prvins-
kosti pokrajine na katero ~lovek ne more imeti vpliva, ali pa 
zaradi tega veli~astnega vseobsegajo~ega miru, ki ga ni mo~ 
najti v naseljenem svetu, ali pa preprosto zaradi same este-
tike pokrajine. Gotovo ni ni~esar lepšega kot od ve~ernega 
sonca ožarjene pešcene dojke in nikjer ~esa globljega od 
pušcavskega ve~ernega neba. Ko sediš na kot noževa konica 
ostrem robu pešcene gore in gledaš kot na dlani odprte 
horizonte, je vse tvoje, brez meja, nebo in zemlja.

¢

Zdaj smo na robu nacionalnega parka (Parc National du 
Banc d’Arguin), ki je posebej znamenit po številnih vrstah 
pti~ev. Za kratek ~as se ustavimo ob visokih pe~inah na 
Belem rtu in o~arani opazujemo jate ptic, ki jadrajo po 
zra~nih blazinah nad Atlantikom, pa ponosnega morskega 
leva, ki se prekopicuje v valovih. Prijatelji naberejo še ve-
likanskih školjk klapavic in jih za vse zve~er pripravijo, mi 
pa pristavimo še dalmatinski pisker~ek in jih nekaj v splošno 
oblizovanje pripravimo na buzaro.
Tukaj v Nouhadibouju se je vojaški konvoj kon~al in prosti 
dan smo porabili za pripravo na naslednja dva dneva pušcave. 
Tisti, ki so to pot že kdaj naredili, z resnimi obrazi hodijo 
okoli, prera~unavajo rezerve goriva, vode, pregledujejo avte, 
gume, skratka priznam, da se mi presneto tresejo hla~e. 
Imamo 60l rezervne vode in 50l goriva, nobene druge op-
reme, pa~ pa kašnih šest predmetov za sre~o, ki so nam jih 
za na pot dali prijatelji. Naredim sproš~en in samozavesten 
obraz, pri sebi pa molim k vsem morebitnim bogovom, za 
vsak slu~aj.
Hopla, ob sedmih zjutraj gre zares. Skupaj s še petimi av-
tomobili smo našli lokalnega vodi~a, ki nas bo vodil skozi 
puš~avo do glavnega mesta Nouakchotta, oddaljenega kakih 
540 km. Do tja namre~ ni ni~esar cesti podobnega in pot, 
ki to ni, vodi precej skozi notranjost. Vodi~ izgleda v redu 
možakar, vsekakor vse do trenutka ko zakopljem v pesek (kot 
se vsake toliko zgodi vsem) in mi z žaljivimi pogledi in pri-
pombami da vedeti, da baba sodi v kuhinjo in naj resne posle 
prepustim svojemu dedcu. No, ~akala nas je še marsikatera 
preizkušnja in na koncu se mi je gospod opravi~il in potem 

smo skupaj popili ~aj. Pot je šla naprej kakšni dve uri ~ez 
nekakšno suho ravnico, ki je bila neko~ obala tik ob morju. 
Morje se je zaradi nevemkaterega razloga umaknilo in zdaj 
smo tam divje noreli. Potem smo zavili v notranjost in še na-
prej divje noreli ~ez peš~ena morja. Tu in tam smo poleteli 
~ez kakšno sipino, tu in tam smo zajahali kakšno skalo in na 
koncu se je vse sre~no kon~alo. Prespali smo v idili~nem za-
vetju sipin, sredi zaresne puš~ave. Še dolgo smo klepetali, 
sede v pesku, in gledali zvezde.

¢ 

Zvezde so v puš~avi najlepše. Menda zato, ker ni drugih iz-
vorov svetlobe. T.i. terapijo z zvezdami bi priporo~ala mar-
sikateremu prebivalcu tega norega sveta. Po mojem bi lahko 
celo uvedli poseben študij zvezdoterapije, neuravnovešenim 
ženskam (kot jaz sama) pa kot terapijo priporo~ili kombi-
nacijo opazovanja zvezd v družbi kakega Tuarega in razlago 
obstoje~ih zvezdnih konstelacij na saharskem nebu.

¢

Zjutraj spet umit in zlikan dan. Hitro dalje, prehitro, ~lovek 
bi tukaj ostal še dneve, tedne, morda celo mesece. Vendar 
se nam je mudilo do morja, kjer bi izvedeli, kdaj se bo to 
za~elo umikati, saj je bila pot proti jugu mogo~a le ob oseki. 
Tistih nekaj ur, ko se morje umakne, je namre~ t.i. trans-
atlantska cesta navadna plaža, kjer se ~im hitreje prebijaš po 
mokri mivki med mehkim peskom na levi in valovi, ki ves 
~as prihajajo z desne. Do treh popoldne smo potem ~akali, 
da se je morje umaknilo, in imeli na voljo nekaj ur, dokler 
se ni za~elo spet vra~ati. Bilo je kot med Scilo in Karibdo, 
napeto, enkrat smo globoko zakopani nemo~no gledali, kako 
se avta lotevajo valovi, potem pa smo ga dobro odkopali in 
ga ob pomo~i otrok iz ribiškega zaselka le izrinili iz luknje. 
Kot v kakem James Bondu smo vozili ~ez valove in zve~er, 
ko je sonce že ugašalo in morje vse bolj napadalo, prispeli v 
glavno mesto Mavretanije. Zmaga, zmaga. Zgodilo se je tako 
hitro, kot vam zdaj pripovedujem in vsi smo žalovali, da se je 
avantura že kon~ala. 

nita pušcava, na desni še vedno ocean in številni ribi~i, ki 
z visokega klifa navzdol namakajo trnke, ~isto sami živijo v 
zavetju pod za silo privezanimi strganimi plahtami ter jedo 
in prodajajo ribe. Druga~e pa ni~, veliko ni~a. Vendar to 
pot ni~ ni takšen kot drugi~. Ta ima vonj in okus. Vonj po 
pušcavi in okus po avanturi. Prihajamo v obmo~je, posejano 
z minami iz maroško-mavretanske vojne in zato še zadnji~ 
tekamo svobodno naokoli. Od tega ve~era bomo dva dni 
lulali pri odprtih vratih s praga avtomobila. Okoli devetih 
zve~er se torej utaborimo na skoraj skrajnem jugu Maroka, 
na nekakšnem parkirišcu vojaške postojanke Guerguarat. 
Poleg nas nekoliko odštekan upokojeni kanadski moto-
ciklist nemškega rodu. Z lepo porezirano bradico izgleda kot 
nekakšna mešanica easy riderja in vojaka tretjega rajha, ~e si 
to lahko predstavljate. Vsekakor simpati~ni možakar, ki ob 
vsaki priliki veselo škreblja besede v svoj popotni dnevnik, 
iz ~esar bo potem nastala knjiga o transafriškem potovanju 
z motorjem.
Nekoliko brez volje požve~imo naš vsakdanji meni – kruh s 
topljenim sirom in, ~e bog da, kakšna pomaran~a in datlji, 
in se odpravimo v deželo sanj.

¢

Zjutraj pa kruh s topljenim sirom, vsi v ~etico in s Titom 
naprej. No, Tito naj v miru po~iva, za nas pa ni po~itka. 
^ez natanko 300 metrov se cesta in sploh vse, kar spominja 
na prisotnost ljudi, neha. Nenadoma, kot bi se namenil 
pre~kati najbolj suh in kamnit del hercegovskega krasa, kar 
~ez drn in strn. Po polžje se premika naša ~eta, sredi min in 
vsa zavzeta.
Prav kmalu, ob kakšnih 11h, ugledamo iz nekakšnih plaht 
postavljen šotor, vse okoli pa kamenje do horizonta. Notri 
postavni možakarji v uniformah – mavretanska meja. Par 
vojaških postelj in pristavljen ~ajni kotli~ek, pa vegasta miza 
z zvezkom, kamor vpišejo vse naše podatke za~enši od starih 
o~etov navzdol. Tisti, ki nimamo vize za Mavretanijo, jo 
moramo kupiti. Velikanski ~rn mož, za katerega pravijo, 
da je glavni, nas premeri od nog do glave, resno gleda in 
prestrašimo se, da nas bo poslal tja, od koder smo prišli. 
Potem pokaže vse svoje bele zobe, se pošali z otrokoma ~eš, 

da bo njiju zadržal pri sebi, in nam odmeri ceno za vstop v 
deželo. Še ve~ nas je bilo takih in niti dva nista pla~ala enake 
cene. Takoj se za~ne igra majhne korupcije, ki nas bo sprem-
ljala vso pot, posebno v Mavretaniji. Kasneje opazimo, da je 
ra~un, ki so nam ga izstavili, manjši od pla~anega zneska.
Od tu dalje zavije “transsaharska avtocesta” proti notran-
josti, ni ve~ sledu o atlantskem vetrcu, ura je poldne in 
sonce neusmiljeno žge. Za~ne se garaško popoldne. Doslej 
pretežno kamnita pot naleti poslej na vse ve~ nanosov peska, 
pogosto sedi na poti kar cela sipina. Izmeni~no kopljemo, 
potiskamo, podlagamo. V skupini avtomobilov, ki vozimo 
skupaj, so trije kombiji, en Peugeot, en Mercedes, en Land 
Rover, en motor in naš Renault. Sami na takšnem terenu ne 
bi imeli nikakršnih šans, napredujemo lahko le kot skupina. 
Glede na to, da smo se spoznali šele v~eraj, smo odli~no ui-
grani. Prisegla bi, da sem prav v vseh u~kah naših sopotnikov 
videla iskrice, kakršne vidiš pri ljudeh, ki se imajo radi. 
Otroka vsaki~, ko se kateri od avtov zakoplje v pesek, sko~ita 
ven kar skozi okna in hitita vsak s svojo lopato kopati pod 
kolesi. S~asoma se že dodobra nau~imo kako obvladovati tale 
šmentani pesek. Upajo~, da ne boš naletel na kakšno skrito 
skalo, se moraš ~ez takole morje peska pognati z vso brzino in 
avto prepustiti, kot da bi glisiral po vodni gladini.
Ko je vro~ina najhujša, zaloge vode kopnijo s hitrostjo 
približno liter vode na pet minut. Vsi napeti gledamo na-
prej, vsak po svoje pametujemo kje da bi morali peljati. Ko 
pridemo do nekakšnega razcepa, jo po svoji stari navadi 
uberemo po poti, ki vodi proti levi. Seveda se izkaže kot 
pravilna in ob son~nem zahodu se pripeljemo v Nouhadi-
bou, pristanišce prav na severu Mavretanije. Prva etapa je 
kon~ana, utaborimo se, pošteno najemo in pademo kot 
ubiti. Stari ma~ek, naš prijatelj Nemec pa na ve~erjo k eni 
eni od lokalnih krasotic, kakršne ga ~akajo v vsakem mestu, 
in ~ez no~ se prelevi iz pravega arijca v “flower power” svo-
bodnjaka. Zjutraj nas prerojen pri~aka z glavo polno po afri-
ško spletenih kitk.
Vedno bolj tudi v nas seda nekakšen “desert state of mind”, 
fascinacija s puš~avo je vsaj pri meni že na meji erotike. No, 
opise puš~avskih sanjarij prihranim raje za druge krati in 
razmišljam, zakaj prav puš~ava. Najbrž je ob~utek podo-
ben kot v neobljudenih prostranstvih in mogo~nih visokih 



Ne, Afrike ne pozabiš nikoli. In prav zares me je od tistega 
prvega za~aranja neskon~no vleklo nazaj. Namesto zahodne 
sem tokrat izbrala vzhodno Afriko in ko sem po prihodu na 
letališ~e v Entebbah zagledala napis »Welcome to Uganda, 
the land of mango«, se mi je zasmejalo do ušes in v tre-
nutku sem vedela, da je bila izbira pravilna. Nasmeh me do 
konca potovanja, ko sem znova in znova odkrivala lepote 
dežele, ki jo je zloglasni Idi Amin pred ~asom pripeljal 
skoraj na rob propada, ni zapustil. 
Kako le, ko pa se mi je že kmalu na za~etku - in to na 
boži~ni dan - uresni~ila otroška želja videti gorske gorile 
(Gorilla beringei beringei), najbolj ogroženo vrsto opic 
na svetu. Za treking sem se podala na skrajni jugozahod 
dežele, na tromejo Ugande, Ruande in Konga, kjer je 
nacionalni park Bwindi, ena zadnjih oaz na planetu, kjer 
še živijo gorske gorile. Skoraj pregrešno drago dovolilnico 
sem rezervirala in kupila že mnogo mesecev vnaprej, saj je 
število obiskovalcev na dan strogo omejeno na šest ljudi za 
vsako od štirih skupin goril, ki so vajene obiskovalcev. 
Sago z dovolilnico sem za~ela že sredi poletja. Julija sem 
poslala prvo elektronsko pošto na UWA (Uganda Wildlife 
Authority) in – ni~. Pošljem še drugo, tretjo, ~etrto,..., 
deseto sporo~ilo – še vedno ni~. In potem v za~etku sep-
tembra, ko sem bila že ~isto obupana, pade v nabiralnik 
odgovor, da je na želeni dan še možno dobiti dovolilnico 
in naj v roku enega tedna nakažem denar, ~e želim obdržati 
rezervacijo. Še isti dan s kepo v želodcu odidem na banko, 
kjer uslužbenec ni prav ni~ pomiril mojih strahov, da bo 
denar zares prišel na pravi naslov. Ker mladeni~ o~itno še 
ni delal transakcije v tako eksoti~no deželo, mi za~ne post-
avljati vprašanja, kako in zakaj odhajam v Ugando, pa kar 
sama in da je gledal film Gorile v megli. Vrsta ~akajo~ih, 
ki se je nabrala za menoj in je po~asi postajala nervozna, ga 
o~itno ni kaj dosti motila. S potrdilom o pla~ilu kon~no 
odhitim iz banke in ga po faksu takoj pošljem na UWA, 
faks pospremim še z elektronskim sporo~ilom, da sem 
nakazala denar in potrdilo o pla~ilu poslala tudi po faksu, 
in nestrpno pri~akujem odgovor. Pa ni~. Pošljem še eno 
sporo~ilo, pa drugo, peto, deseto – še vedno ni~. V mislih 
se že poslavljam od 360 ameriških dolarjev, kolikor je stala 
dovolilnica, ko prek spletnega popotniškega foruma Lone-

ly Planet spoznam Alexis, prijazno Ameri~anko v Kampali, 
ki je šla preveriti na UWA, kaj se dogaja z mojo dovolil-
nico. Alexis mi sporo~i, da je nakazilo šlo skozi in mi tudi 
pove številko ra~una. Halo, zakaj za vraga mi potem tega 
nih~e ni mogel sporo~iti?! Seveda, to je Afrika, kot da ne 
bi vedela. Pošljem še nekaj sporo~il, da bi dobila še uradno 
potrdilo, potem pa obupam. ^ez dva meseca na programu 
National Geographic gledam prvi~ obljavljene posnetke 
in film o Diane Fossey in kot da je bilo to znamenje, me 
naslednji dan pri~aka sporo~ilo od UWA: »Hvala za vašo 
potrpežljivost….« Aleluja!
Do Boži~a so bili vsi zapleti že zdavnaj pozabljeni, sre~anje 
z gorilami pa bo verjetno ostalo najlepše boži~no darilo za 
vse življenje. Ob~utki, ko po petih urah napornega trekinga 
skozi hribovito džunglo pred seboj zagledaš silverbacka, so 
težko opisljivi. Gorile so velikanske živali, tehtajo lahko do 
trikrat toliko kot povpre~en ~lovek, a so kljub svoji pojavi 
popolnoma miroljubne. A še bolj kot njihova velikost je 
impresiven njihov odnos do ljudi. Dostikrat se kakšen od 
nežnih velikanov lo~i od skupine, da bi od blizu prou~il 
obiskovalce, in ko se z velikimi rjavimi o~mi zazre v tvoje, 
kot da iš~e neko davno povezavo, je to misti~na izkušnja, 
ki obiskovalcu naježi vse dlake. Bližnje sre~anje z bogom 
morda? Ko sem gledala mladi~a, ki se nam je radovedno 
zibal nad glavami, so me zalivale solze. Ozrem se okoli in 
vidim, da tudi ostali to sre~anje doživljajo enako ~ustveno. 
Ura, ki nam je bila dodeljena v njihovi bližini, je minila 
kot hip, a tisti, ki nam je bila dana, jo bomo vedno nosili 
s seboj in širili zavedanje, da v naravi živi le še 700 gorskih 
goril in da moramo storiti vse, da jih ohranimo. Ugands-
kim oblastem gre vsa pohvala, saj se je v zadnjih nekaj letih 
njihovo število ustalilo in celo nekoliko naraslo, rezultat 
strogega nadzora in ozaveš~anja tako lokalnih prebivalcev 
kot svetovne javnosti. 
Po fizi~no in psihi~no tako intenzivni izkušnji je prišlo na 
vrsto nekaj mirnih in robinzonskih dni ob jezeru Bunyo-
nyi na ruandski meji, ki obdano s terasastimi hribi in z 29 
oto~ki velja za najlepše jezero v vzhodni Afriki. Z dvema 
simpati~nima Avstralcema smo se ustalili v Edirisinem 
Srcu, projektu Miha Logarja, Slovenca, ki je odšel na 
študij v Ugando, se zaljubil v deželo in tam ostal. Edirisa v 
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Uganda
Afrika ne pride bolje od tega!

Vesna Opalk 
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lokalnem jeziku pomeni okno, okno skozi katerega Afrika 
gleda v svet in okno, skozi katerega svet vidi Afriko. Miha 
tako na razli~ne na~ine pomaga razvoju skupnosti, pred-
vsem prek izobraževanja otrok (ve~ o Edirisi na naslovu 
http://www.edirisa.org). Edirisino Srce leži odmaknjeno 
v hribu nad jezerom, do tja nista speljani voda in elek-
trika, a ko sem sedela pred ko~o s prekrasnim razgledom 
na jezero in kupom malih ~rnih nadebudnežev ob sebi, 
sem razumela Mihovo odlo~itev, Avstralca pa sta se mi kar 
naprej zahvaljevala, ker sem ju pripeljala tja. ^ez dan smo 
se s kanujem vozili po jezeru, crkljali sedemmese~nega Jo-
sepha, brali in polnili strani v naših dnevnikih, zve~er pa 
nam je sladka Fabith ob sve~ah postregla s svežim mlekom, 
ki ga dajeta »slovenski« kravi Liska in Šeka. Tako nas je 
jezero s svojo prvinskostjo za nekaj dni priklenilo nase in 
~e ne bi imeli pred seboj še toliko stvari, ki smo jih želeli 
videti in doživeti v Ugandi, še dolgo ne bi odšli.
Po oddihu smo bili seveda pripravljeni na akcijo, žal pa 
so se naši na~rti nekoliko križali, zato smo se s Tash in 
Anthonyem morali za~asno lo~iti. Sama sem se pridružila 
študentoma medicine iz Avstralije in Nove Zelandije. 
Skupaj smo pogumno najeli avto brez šoferja, da bi tako 
lažje in hitreje prišli do najlepšega nacionalnega parka 
Queen Elisabeth. Nacionalni parki v Ugandi so zelo težko 
dostopni, dostikrat do njih ne vozi javni transport, in ker 
sem si sr~no želela videti Queen Elisabeth, sem bila zelo 
vesela, da me je Miha povezal z Michaelom in Russellom. 

Ko sem se zjutraj na dan našega odhoda pojavila le z mojim 
malim nahrbtnikom, fanta sprva nista mogla verjeti, da je 
to vsa moja prtljaga, nato pa sta mi gentlemantsko odsto-
pila sovoznikov sedež in kaj kmalu me je prešinilo, da bi se 
zlahka navadila na udobje in svobodo, ki nam jo je nudil 
naš Pajero. No, ja, udobje je relativno, saj so bile ceste, 
po katerih smo potovali, v zelo slabem stanju. Do takrat 
sem zmotno mislila, da sem že videla najslabše in najbolj 
osamljene ceste na svetu, a po teh smo lahko peljali najve~ 
20 km/h in komaj sre~ali kak avto, mi pa smo jih prevozili s 
pokvarjenim števcem za gorivo! Pokrajina se je iz hribovite 
nenadoma spustila v savano, in ~e nas je ob jezeru ob~asno 
zeblo, nam je pod opoldanskim savanskim soncem hitro 
postalo vro~e. Še pred prihodom v park opazimo prve 
antilope in od navdušenja vriskamo kot majhni otroci, pa 
takrat sploh še nismo vedeli, kaj nas ~aka v Ishashi! Ishasha 
je južni, manj obiskani del parka in zares smo ga imeli ~isto 
zase. Po dolgi vožnji se sestradani odpravimo na kosilo v 
kamp, kjer pa ob pogledu na hipote, ki se prevra~ajo v reki 
nekaj metrov stran, za nekaj ~asa na hrano popolnoma 
pozabimo. Ko ugotovimo, da hipoti ne bodo nikamor 
odšli, pripravimo sendvi~e s sirom in avokadom, vzamemo 
še vodo in pasijonke ter posedemo na breg reke in si mis-
limo, da v tistem trenutku ne bi želeli biti nikjer drugje na 
svetu. In ~eprav kasneje na safariju nismo videli nobenega 
leva na figovem drevesu (levi, ki plezajo na drevesa, so 
posebnost Ishashe, te njihove neobi~ajne navade pa nih~e 
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Kje deluje društvo Humanitas? 

Kako dolgo deluje društvo Humanitas?

Ali je društvo Humanitas verska organizacija?

Kakšna je povezava z organizacijo Humana, ki zbira 
rabljene obleke in pošilja prostovoljce na delo v 
tretji svet?

Kaj je pravzaprav botrstvo?

Društvo ima sedež v Ljubljani, po novem na Resljevi 48, ~isto blizu železniške postaje. 
Zasnovano je kot društvo, ki deluje tako v Sloveniji kot na mednarodni ravni. Trenutno 
so njegove aktivnosti vezane predvsem na Slovenijo, zahodno in vzhodno Afriko (Gana, 
Burkina Faso, Kenija, Uganda). 

Društvo je bilo ustanovljeno marca 2000 kot neprofitno, prostovoljno, samostojno in 
nepridobitno združenje fizi~nih oseb, ki delujejo v dobro otrok in odraslih, predvsem 
nepriviligiranih skupin prebivalstva v Sloveniji in po svetu.

Društvo Humanitas je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Je neodvisna, 
nepoliti~na in lai~na organizacija, ki ne dela razlik na podlagi verskih, politi~nih ali drugih 
prepri~anj. 

Nikakršna, samo podobnost imena.

Botrstvo, kot ga mi razumemo, se uvrš~a v  t.i. razvojno sodelovanje; torej dolgoro~no 
sodelovanje z namenom odpravljanja revš~ine in velikih razlik v svetu. Naloga je seveda 
veliko težja kot pri humanitarni pomo~i, kjer se daje hitro in brezpogojno, saj je pri 
razvojnem sodelovanju potrebno skrbeti za dolgoro~nost in trajnostnost. To pomeni, da 
želimo dose~i u~inek, ki bo v danem okolju pomenil spremembo na bolje oziroma razvoj, 
ki ga obe strani štejeta za pozitivnega. Pri botrstvu smo zato kot prioriteto vedno poudarjali 
možnost dostopa do informacij oziroma izobraževanje kot klju~ni element uspeha projekta. 
^e želimo dose~i spremembo v sistemu oziroma imeti u~inek na celotno dano okolje, 
moramo predvsem skrbeti za tiste elemente projekta, ki pomenijo krepitev skupnosti. To 
je seveda mogo~e tudi prek podpore posameznikom, kadar ocenjujemo, da bodo ti lahko 
prispevali k splošni dobrobiti skupnosti v kateri živijo.

Pri botrstvu gre poleg elementa medkulturnega zavedanja na obeh straneh (donatorjevi 
in prejemnikovi), za nekakšen kompromis: Po eni strani poskušamo pri dostopu do šole 
podpirati tiste otroke, ki jim je ta otežen, po drugi strani pa poskušamo ustvarjati stanje, v 
katerem bodo tudi drugi otroci in odrasli iz iste skupnosti lahko deležni »koš~ka torte«. 

Pogosto zastavljena vprašanja 
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ne zna dobro razložiti), je bil tisti dan zagotovo eden od 
najlepših v Ugandi. Zve~er sem sedela pred osamljeno s 
slamo krito bando, gledala Južni križ na zvezdnatem nebu 
in si skušala v dušo vtisniti zvoke divjine za mrzle zimske 
dni doma.
Po nekaj nepozabnih dneh v Queen Elisabeth smo se z Mi-
chaelom in Russlom poslovili in ponovno našli s Tash in 
Anthonyem, s katerima smo nadaljevali pot do Murchison 
Falls. Skupaj smo doživeli še marsikatero prigodo, a ker je 
prostor v ~asopisu omejen, naj vam povem le še o zadnji. 
^e sem potovanje za~ela precej intenzivno, se ga je tako 
spodobilo tudi zaklju~iti - z raftingom na izviru Nila. (Izvir 
Nila je bil velika uganka, ki so jo skušali razvozlati že Grki 
in Rimljani ter kasneje nekateri najve~ji raziskovalci, kot 
so Richard Burton, Samuel Baker in doktor Livingstone, 
uspelo pa je šele Angležu po imenu John Hanning Speke 
sredi 19. stoletja.) Rafting je bil neponovljivo adrenalinsko 
doživetje, saj v razpenjenih vodah v~asih misliš, da boš kar 
umrl! Vsaki~, ko je naša neustrašna vodi~ka Jane zavpila 
»Down!«, smo odkrivali hitrost svojih refleksov, ko smo 
hkrati skušali zagrabiti vrv in po~epniti v raft, ter upali, da 
ostanemo v ~olnu. Na prvi brzici presenetljivo nih~e ni 
padel iz ~olna, na drugi smo izgubili le enega, a na tretji 
brzici pete stopnje nismo bili pregovorno sre~ni; obrnilo 
nas je kot za šalo in sploh ne vem, kdaj mi je iztrgalo vrv iz 
rok. Naslednje, ~esar se spomnim, je bil ~oln nad menoj, 
in tega, da sem takrat verjela, da nikoli ve~ ne bom prišla 

do zraka. Potem pa se me je voda kar naenkrat usmilila in 
me dobesedno izstrelila na površje. Zdaj vem, zakaj imajo 
brzice tako zloglasno pomenljiva imena, kot je na primer 
»Bad place«! A ~e sem še tisti dan trdila, da je to ena tistih 
stvari, ki jih storiš enkrat v življenju, in da je bilo dovolj 
adrenalina za precej ~asa, me je že naslednje jutro, ko 
sem gledala novo ekipo, ki se je odpravljala na dero~i Nil, 
prijelo, da bi zadevo ponovila. 
Povedano pa še zdale~ ni vse, kar ima ponuditi Uganda. 
Tukaj je odgovor za vse tiste, ki so me pred odhodom 
nejeverno spraševali »Kaj pa je v Ugandi?«: Vulkanske 
Virunge, Mt. Elgon in gorovje Rwenzori s štiri in pet 
tiso~aki za vse hribolazce, širni nacionalni parki z divjimi 
živalmi in tiso~ vrstami ptic za ljubitelje narave, del Vik-
torijinega jezera, prekrasni slapovi in vulkanska jezera, 
plantaže ~aja, igriš~a za golf in še kaj - vse to kronano s 
prijaznimi ljudmi in neskon~no prijetno klimo, saj ve~ina 
dežele leži med 1000 in 2000 metri nadmorske višine. 
Tudi Aminovi ~asi so mimo in dežela se osupljivo hitro 
pobira. Uganda je prva dežela tretjega sveta, kjer sem slišala 
govoriti o okolju prijaznih izdelkih, ekološkem turizmu in 
trajnostnem razvoju, poznavalci pa pravijo, da je Uganda 
na robu turisti~nega buma. Glede na vse povedano, si la-
hko predstavljate, kako težko je bilo slovo, in še težji pre-
hod nazaj v realnost. Ko grem po ulici, še vedno po malem 
pri~akujem, da za seboj zaslišim kak otroški glasek, ki me 
sprašuje »Hello muzungu (beli ~lovek), how are you?«. 



Ali lahko svojega varovanca obdarujem?

Ali lahko obiš~em svojega varovanca?

Kako lahko obeležim z varovancem posebne priložnosti?

Ali gredo moji prispevki neposredno otroku?

Na koga se lahko obrnem, ~e imam vprašanja?

Najbolj cenjeno darilo, ki ga pošljete varovancu, je pismo, opremljeno s  kakšno vašo 
fotografijo. ^etudi je pošiljanje daril zelo mikajo~e, priporo~amo, da se izogibate 
pošiljanju velikih paketov in posebej dragih predmetov. Taka darila namre~ lahko 
povzro~ijo ljubosumje in prevelike razlike med otroki, zato vas prosimo, da bo darilo, ~e se 
zanj odlo~ite, majhno. Priporo~amo pošiljanje takih daril, ki so majhna, ne predraga in ki 
jih lahko obdarovanci delijo z ostalimi otroci pri igri ali v šoli. 

Svojega varovanca seveda lahko obiš~ete,  pri tem Vam bomo pomagali.  Tudi slovenski 
botri in botrice ter varovanci in varovanke imajo možnost neposrednih stikov v obliki 
ob~asnih sre~anj, seveda, ~e je to želja obeh strani. 

Med letom jim lahko pošljete posebno kartico za praznike, ki jih v danem okolju praznujejo. 
Pri tem vam lahko svetujemo. Enako velja tudi za zaklju~ek šolskega leta. Rojstnih dni otroci 
v Afriki navadno ne praznujejo, pogosto niti ne vedo, kdaj natanko so bili rojeni.

Izkušnje so pokazale, da je neposredno dajanje denarja najmanj u~inkovito. Vaše prispevke 
zato kombiniramo s prispevki ostalih botrov, sponzorjev in delom prostovoljcev, tako da 
imajo od njih korist tako posamezni varovanci in varovanke kakor tudi celotna skupnost. 

V Afriki z vašo pomo~jo torej poskrbimo za vsakega posameznega varovanca ali varovanko 
posebej: za  šolanje (šolnine, šolske potrebš~ine itd.) ali posebne potrebe (mreža za 
komarje, miza za u~enje, itd.), tako, da sami oziroma prek lokalnih partnerjev poravnamo 
ra~une, družinam pa ne dajemo denarja. V skupnosti vlagamo predvsem v izboljševanje 
izobraževalnih pogojev in dostopa do informacij (knjižnice, ~italnice, internetni dostop 
itd.), v~asih pa tudi za nujne zdravstvene potrebe in podobno.

V Sloveniji skušamo z botrstvom zagotoviti del sredstev za izboljšanje osnovnih življenjskih 
pogojev otrok iz socialno ogroženih družin npr. za nakup šolskih potrebš~in, pla~ilo 
letovanj, izobraževalnih te~ajev ali drugih dobrin, glede na individualno otrokovo situacijo. 
Namenjeno je tudi otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomo~ pri nakupu 
posebnih pripomo~kov, s katerimi se lažje vklju~ijo v vsakdanje življenje ter razvijajo svoje 
potenciale in sposobnosti. 

Za kakršnakoli vprašanja povezana z delovanjem društva, smo vam na voljo na kontaktni 
telefonski številki in elektronskem naslovu. Prav tako lahko tudi pišete na poštni naslov 
našega društva. 

Društvo HUMANITAS

Resljeva 48
1000 Ljubljana
humanitasÿsiol.net
tel: (01) 430 0343, od torka do petka med 10 in 13 uro.
www.humanitas-slovenia.org
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Kako pogosto pla~ujem prispevke?

Ali lahko svoje prispevke uveljavljam kot dav~no olajšavo?

Kaj bom kot boter prejel?

Ali lahko pišem svojemu varovancu?

Pogosto je situacija v dani skupnosti namre~ takšna, da ni velikih razlik med otroki in 
da so v resnici vsi v zelo podobnem položaju. V takšnih primerih lahko z izklju~nim  
favoriziranjem posameznih otrok naredimo ve~ škode kot koristi, saj razlike med njimi 
ustvarjamo namesto, da bi jih zmanjševali.

Po drugi plati pa je seveda tako, da so donatorji bolj zadovoljni, ~e imajo o rezultatih svoje 
donacije kak otipljiv dokaz oziroma ~e gre njihov denar za nekoga prepoznavnega. Sami 
verjamemo, da je element prepoznavnosti seveda zelo pomemben, vendar je po našem 
prepri~anju še bolj pomemben element vpliva na celo okolje in z njim t.i trajnostnost 
projekta. Botrstvo nikakor ni  podobno klasi~nim posvojitvam, v katerih se ustvarjajo 
družinske vezi in od posameznih botrov in tudi varovancev je odvisno, ali bodo vzpostavili 
tudi kakšno resnejšo vez. Kadar se to zgodi, pa smo seveda zelo veseli.
 

V primeru, da se odlo~ite za afriškega otroka, obveza na~eloma velja do otrokovega 
dopolnjenega 18. leta starosti, razen ~e se otrok odseli iz okoliša ali neha obiskovati šolo že 
pred tem. ̂ e se odlo~ite za botrstvo otroku v Sloveniji, obveza velja dokler otrok ne dopolni 
14 let, z možnostjo podaljšanja do njegovega 18. leta starosti. ~e zaradi kakršnegakoli razloga 
ne morete ve~ skrbeti za svojega varovanca, to preprosto pisno odpoveste.

Lahko se odlo~ite za botrstvo ali za enkratni namenski prispevek. 

^e se odlo~ite za botrstvo, pla~ujete mese~no vsoto  5 000 SIT (znesek bo približno sledil 
te~aju evra (22 EUR), ki jo lahko poravnate vsak mesec posebej ali pa se odlo~ite, da boste 
denarni znesek nakazali dvakrat letno za šest mesecev skupaj, v januarju (januar - junij) in 
juliju (julij- december). 

Znesek nakazujete na poslovni ra~un društva št. 02010-0089591494 (pri NLB), 
priporo~amo pa vam, da se odlo~ite za trajni nalog, s katerim se bo denar avtomati~no 
prenašal iz vašega ra~una na ra~un društva, s ~imer boste prihranili ~as. Postopek je varen, 
enostaven in ne predstavlja nobenih dodatnih stroškov. Sporo~iti nam morate le ime 
banke, da vam bomo poslali ustrezen formular.

Seveda.

Dobili boste sliko in kratek življenjepis varovanca ter ob~asno informacije o deželi, v kateri 
živi. Poleg tega boste dobili letno poro~ilo o vašem varovancu ter, ~e si boste želeli z njim 
dopisovati, tudi njegova pisma. 
 

Spoznavanje vašega varovanca prek pisem je lahko eno od  zadovoljstev, ki jih prinaša 
botrstvo. Je pa res, da nekateri varovanci še nikoli v življenju niso napisali pisma, zato lahko 
traja nekaj ~asa, preden boste nanj dobili odziv. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi 
posebnosti v zvezi s poštnimi storitvami posamezne dežele: te so lahko zelo po~asne, otroci 
oziroma njihove družine navadno nimajo svojih naslovov ali poštnih predalov in so lahko 
od pošte tudi zelo oddaljeni. Afriškim otrokom zato pisma dostavljamo prek posrednika. 
Dopisovanje seveda ni obvezno in nekateri botri se zanj ne odlo~ajo. Prav tako dopisovanje 
ni obvezno za varovance.

Dado Kebe
vodja pisarne



Hiša svetov je projekt društva Humanitas. Zamišljena je kot 
prostor sre~evanja razli~nih kultur. V njej razvijamo znanja o 
kulturni raznolikosti in premagovanju nestrpnosti do ljudi, 
ki jih naša družba dojema kot »druga~ne«. Predstavljamo 
in izmenjujemo si razli~ne ideje in poglede, razbijamo 
stereotipne predstave in se spopadamo z iz njih izvirajo~o 
ksenofobijo. Hiša Svetov je namenjena razli~nim migrantom, 
ki živijo v Sloveniji in vsem Slovencem, ki jih to zanima. 

Humanitas je društvo za ~lovekove pravice in ~loveku prijazne 
dejavnosti, je prostovoljno, neodvisno in nepridobitno 
združenje oseb. Osnovni namen društva sta zaš~ita in pomo~ 
nepriveligiranim skupinam prebivalstva v Sloveniji in po 
svetu, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in širjenje 
strpnosti.


