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Mrtva pomoč ali 
razvojno sodelovanje?

Kot novoizvoljeni predsednik društva 
Humanitas sem se odločil zapisati nekaj besed o 
tem, zakaj je vaša podpora naši viziji razvojnega 
sodelovanja prava pot in zakaj pomeni pozitivno 
noto v svetu, polnem nerešenih problemov. 
Mislim, da mi ni treba posebej pojasnjevati, o 
katerih problemih govorim, saj je že dejstvo, da to 
berete, zadosten dokaz, da ste o njih razmišljali in 
se spraševali, kako lahko pomagate. Zato bom kar 
takoj prešel na bistvo in skušal pojasniti razlike 
med mednarodno pomočjo, kakor je ponavadi 
zamišljena, in dejavnostmi, s katerimi se ukvarja 
Humanitas.
Prvo izmed razlik bom poimenoval pomoč od 
zgoraj navzdol. Ta ponavadi pride iz proračunov 
vlad ali velikih mednarodnih organizacij. Pod-
pirajo jo tako politiki in vplivne osebe kot znani 
obrazi. V časih humanitarnih kriz potrka na naša 
srca in nas nagovarja, da tudi mi kaj prispevamo. 
Veliki koncerti Live Aid, na katerih so leta 1985 
rockovske zvezde prepevale “nahranimo svet”, 
ali pa nekako bolj zamegljeno “mi smo svet”, 
so simbolizirali žarek upanja, ki je obetal, da je 
svet končno pripravljen ukrepati. Toda dvajset 
let pozneje so bili koncerti Live 8 z njihovim 
sporočilom “naj revščina postane zgodovina” prav 
tako potrebni kot oni poprej. V zadnjih petde-
setih letih se je dobra stara zgodba velikokrat 
ponovila: v revne afriške države so bile poslane 
ogromne količine človekoljubne pomoči, a 
revščina in lakota sta še vedno tam (kar razloži 
prvi del naslova, ki sem si ga sposodil pri Dam-

bisi Moyo oziroma njeni vznemirljivi knjigi). 
Zakaj?
Nujna humanitarna pomoč zdravi simptome, 
ne vzrokov; seveda se moramo odzvati, ko ljudje 
stradajo, toda pošiljanje hrane je kratkoročna 
rešitev, ki se temeljnih problemov še dotakne 
ne. Nasprotno, srednje - oziroma dolgoročno 
lahko stanje celo poslabša. Prizadeti postanejo od 
podpore preveč odvisni in delovanje civilne inicia-
tive zamre, razdeljevanje pomoči je ponižujoče 
in obupani ljudje se tako pogosto znajdejo v 
brezupnem položaju, ko jim ne preostane nič 
drugega, kot spet čakati na pomoč. Mednarodna 
pomoč v hrani ima lahko tudi uničujoče posledice 
za lokalni trg. Ko Evropa ali pa ZDA pod krinko 
človekoljubne dejavnosti presežek (močno sub-
vencioniranih) kmetijskih pridelkov odložijo v 
neki afriški državi, lokalni kmetje oziroma tisti v 
regiji, ki jim je uspelo vzgojiti svoje pridelke, sa-
dov svojega dela ne morejo prodati. Tako ostanejo 
brez denarja, ki bi ga sicer vložili v naslednji 
pridelovalni cikel. Temu problemu bi se lahko 
izognili tako, da bi namesto hrane za pomoč raje 
pošiljal denar, vendar se iz tega, kot bomo videli, 
poraja druga vrsta težav. Kakorkoli, prepričan 
sem, da se je do sedaj večini od nas posvetilo, da 
so obljube svetovnih voditeljev na mednarodnih 
srečanjih pogosto le prazne obljube oziroma 
piarovske poteze, za katere ni nujno, da se tudi 
udejanjijo.
Velikopotezna pomoč se pogosto nagiba k 
podpihovanju korupcije. Z denarjem razpolagajo 
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vlade in vladajoče elite, preseje se skozi mnoga 
sita in tako ga le malo ostane za tiste, ki ga zares 
potrebujejo. Tudi tam, kjer korupcija ni zelo 
razširjena, so ponujene rešitve ponavadi vsiljene 
rešitve brez posluha za potrebe ali mnenja tistih, 
ki bi jim morale biti v pomoč. Denar se vlaga v 
velikanske projekte, ki so že vnaprej obsojeni na 
propad zaradi pomanjkljivega lokalnega stro-
kovnega znanja ali pa ker ne upoštevajo lokalnih 
ekoloških dejavnikov – dober primer so veliki 
jezovi (zaradi katerih se morajo pogosto seliti 
celotne lokalne skupnosti), ki prinašajo obsežno 
umetno namakanje in mahinacije pri prido-
bivanju električne energije iz vodnih virov. Veliko 
projektov se bolj osredotoča na osvojitev tujega 
trga (z namenom zaslužiti tujo valuto in zadostiti 
trenutno najveljavnejšim merilom razvitosti) kot 
pa na potrebe lokalnega prebivalstva in okolja. 
Če ste videli dokumentarec Darwinova nočna 
mora, ki prikazuje, kako se � leji nilovega ostriža 
z bregov jezera Viktorija v Tanzaniji izvažajo v 
Evropo (mimogrede, ostriž je naprodaj tudi v 
Ljubljani, prosim vas, da ga ne kupujete), medtem 
ko se lokalno prebivalstvo hrani z razpadajočimi 
ostanki, vam je jasno, o čem govorim. Poleg 
tega pomoč za seboj potegne marsikaj: države 
prejemnice pomoči so od Zahoda prisiljene 
kupovati drago tehnologijo ali produkte, kot so 
umetna gnojila in gensko spremenjena semena. 
Postavljeni pogoji lahko revščino dolgoročno še 
poglobijo; posojila Mednarodnega denarnega 
sklada in Svetovne banke  ponavadi vsiljujejo 
načela prostega trga, ki odvračajo denar od 
že tako premalo subvencioniranega lokalnega 
zdravstvenega, socialnega in izobraževalnega 
sistema ter ustvarjajo nepremostljive dolgove za 
prihajajoče generacije. Preveč denarja se porabi tudi 
za strokovnjake iz tujine, ki priletijo, se nastanijo 
v luksuznem hotelu v prestolnici, raztrosijo svoje 
ponavadi boleče nasvete in se potem vrnejo v 
udobje svojega življenja. Zaradi pretiranega 
zanašanja na človekoljubno pomoč se je veliko 
držav v razvoju ujelo v začarani krog odvisnosti, 
korupcije, razpada trga, dolgov in revščine. Kar 
jim je ostalo, je le še ‘potreba’ po dodatni pomoči. 
In kaj je alternativa?
Alternativa je pomoč od spodaj navzgor, ki jo 
bom poimenoval razvojno sodelovanje. Pomembna 
značilnost tovrstne pomoči je, da se izogne 
vladnim institucijam ali � nančnim organizacijam: 

razpoložljiva sredstva gredo neposredno k tistim, 
ki jih zares potrebujejo, in se ne kanalizirajo 
preko lokalnih elit. Eno glavnih vodil je 
“majhno je čudovito”, saj gre za razvoj po 
majhnih, izvedljivih korakih. Še eno načelo 
je upoštevanje mnenj lokalnih prebivalcev 
pri iskanju primernih odgovorov na lokalna 
vprašanja: rešitve niso vsiljene od nekih zunanjih, 
ki mislijo, da vedo, kako se stvarem streže. Tako 
se na primer vlaga v izobraževanje ali zdravstvo 
v lokalnih skupnostih; izdelki se lahko kupujejo 
od domačih proizvajalcev in plače se izplačujejo 
na lokalni ravni, kar zagotavlja, da denar ostane 
v lokalni ekonomiji. Če je sodelovanje pravilno 
zastavljeno in izpe-
ljano, se izkaže za zelo 
smiselno: lokalna 
iniciativa je spodbujena 
in nagrajena, ljudem je 
omogočeno, da ohrani-
jo samospoštovanje, 
obenem pa tudi mi iz 
‘razvitega’ sveta dobimo 
občutek, da prispevamo 
k spremembam, četudi 
majhnim, in spoznamo, 
da se moramo tudi mi 
še veliko za naučiti o 
tem, kaj je v življenju 
pomembno. Takšna 
pomoč torej bogati vse 
vpletene. In končno še 
nekaj, kar je dolgoročno: 
vidnih rezultatov ne 
prinese čez noč, temveč postopoma spreminja 
življenje ljudi in njihov položaj, kar jim bo pomagalo, 
da bodo vzeli prihodnost v svoje roke.
Dober primer za boj z globalno revščino na 
podlagi pristopa od spodaj navzgor je sklad 
Grameen (več o njem lahko preberete na http://
www.grameenfoundation.org/ ), ki ga je leta 1976 
v Bangladešu z 20 evri ustanovil Nobelov na-
grajenec za mir Muhammad Yunus. Danes sklad 
pomaga milijonom ljudi, predvsem ženskam, priti 
na zeleno vejo s pomočjo povratnih mikrokreditov 
brez zavarovanja – � nancira zamisli o tem, kako 
priti do zaslužka (vrste poslov, ki tradicionalnih 
bank ne zanimajo). Do danes si je z omenjenimi 
posojili po vsem svetu pomagalo že 8 milijonov 

ljudi (medtem ko imajo številni milijoni od 
njih neposredne koristi), pristaši ideje pa bi radi 
število povečali na 100 milijonov.
Humanitas deluje v veliko manjšem obsegu, kar 
pa ne pomeni, da je naš prispevek nepomemben. 
Od le 50 otrok, ki so prejemali pomoč botrstva 
leta 2003, se je številka do danes povzpela na 
približno 400 (sem niso vključeni otroci, ki so del 
tega programa v Sloveniji). Botrstvo je spreme-
nilo življenja tisočem ljudi v Burkini Faso, Gani 
in Keniji, saj imajo od njega korist tudi družine 
ter lokalne skupnosti. Svet stoji na mladih – 
z vlaganjem v njihovo izobrazbo jim lahko 

omogočimo svetlejšo 
prihodnost. Do boljšega 
življenja ne poma-
gamo le posameznim 
otrokom, sodelujemo 
tudi z lokalnimi skup-
nostmi in s tem nudimo 
priložnosti še veliko 
drugim. S pomočjo 
prispevkov naših botrov 
in našega razvojnega 
sklada smo pomagali 
zgraditi knjižnico in 
mladinski center v Bobo 
Dioulassu v Burkini 
Faso, ki je postal tudi 
prostor za izobraževalne 
dejavnosti za tamkajšnje 

otroke, tečaje računalniškega opismenjevanja, 
prostor, v katerem lahko domačinke obiskujejo 
tkalske tečaje in si tako pridobijo dragocene 
spretnosti, ter baza lokalne partnerske orga-
nizacije Kafuli (več o tem lahko preberete na naši 
spletni strani). Pred nedavnim smo v sodelovanju 
z lokalnimi skupnostmi in organizacijami, kot 
je Embracing Hidden Talents Network (ki jo 
vodi naš predstavnik Ebenezer Parditey), zgradili 
knjižnice tako v Larabangi kot v Busui v Gani. 
Ravnokar smo v Sloveniji izpeljali uspešno kam-
panjo podarjanja knjig, ki bo omenjenim insti-
tucijam pomagala, da se postavijo na noge.
Delo, ki ga opravljamo v Sloveniji, je prav tako 
pomembno. V sodelovanju z drugimi razvojnimi 
organizacijami v Evropi pripravljamo projekte, 
povezane z globalnim učenjem, so� nancirane 
s strani Evropske unije in slovenskih institucij 

(seznam je na voljo na spletni strani), in tako 
izboljšujemo javno osveščenost o razvoju in 
človekovih pravicah. Organiziramo tudi poletne 
šole in delavnice za otroke ter učitelje, izdajamo 
učni material in smo vključeni v mnoge druge 
aktivnosti, kot so Šola pod soncem, razstave, 
predavanja in � lmske projekcije. Poleg tega 
poskušamo v sodelovanju z drugimi nevladnimi 
organizacijami usmerjati politiko Evropske unije 
in slovenske vlade v pravo smer. Še en pomemben 
del naše misije je promocija pravične trgovine 
kot alternative prevladujoči, t. i. prosti trgovini, 
ki je vse kaj drugega kot prosta in od katere ima 
koristi le bogatejši del sveta. Pravično trgovanje 
temelji na načelih dialoga, transparentnosti 
in vzajemnega spoštovanja; s tem, da pomaga 
proizvajalcem v manj razvitih državah doseči 
stabilnejše in pravičnejše cene za njihove izdelke, 
uresničuje svoj cilj narediti mednarodni trg 
pravičnejši in bolj uravnotežen. To bo državam 
tretjega sveta omogočilo, da bodo same krojile 
svojo prihodnost in se izvile iz primeža revščine 
in odvisnosti. Preteklo je že pet let, odkar je Hu-
manitas v sodelovanju z Umanotero, organizacijo 
za trajnostni razvoj, odprl 3muhe – prvo pravično 
trgovino v Sloveniji, katere posel še vedno cveti in 
za katero upam, da bo postala zgled novim tovrstnim 
trgovinam. Lani smo skupaj z Umanotero in pod-
jetjem Medium d.o.o. ustanovili zadrugo Odjuga, 
ki želi promovirati načela pravične trgovine, na 
veliko dobavljati blago podjetjem, kot je Merca-
tor, podpirati ustanovitev novih pravičnih proda-
jaln ter pomagati proizvajalcem v Afriki in še kje 
spraviti svoje produkte na evropski trg.
Veliko je še treba postoriti, naša sredstva so 
zelo omejena, zanašamo se na prostovoljno delo 
relativno majhne skupine ljudi, a smo ne glede 
na to s plemenito pomočjo mnogih izmed vas 
dosegli tako veliko. Naslednje leto bo Humanitas 
praznoval deseto obletnico delovanja in v jubilejni 
številki Humanopisa bom napisal kaj več o tej 
organizaciji in o ljudeh, ki so ji pomagali uspeti. 
Vseeno pa se ne morem posloviti od vas, ne da bi 
se zahvalil moji predhodnici Evi Marn, ki je or-
ganizaciji predsednikovala dva mandata in katere 
vizija, energija, zagnanost, strpnost in dobra volja 
so naredili Humanitas to, kar je.

David Limon

Nove uniforme in učni 
pripomočki, kupljeni 
preko Krilc.
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na afriško podeželje. Pisani besedi in predvsem 
številnim podatkom se ne bo mogoče izogniti. 
Kdor ne bo znal brati in kdor prebranega ne 
bo razumel, bo v prihodnosti žal imel manj 
možnosti.  Razvijanje bralne kulture in razvijanje 
bralnih veščin je torej še kako na mestu tudi v 
Ugandi. Oblast se zaveda pomembnosti branja, 
prav tako ohranjanja lokalnega jezika, zato učni 
načrti po novem zajemajo tudi učenje lokalnega 
jezika. Kdor ne pozna svojega lokalnega oz. 
maternega jezika, se bo veliko težje naučil tudi 
tuji jezik, zato veliko več pozornosti posvečajo 
učenju pisanja in branja v lokalnem jeziku.  S 

projektom »Sposobnost branja – okno do znanja« 
smo v šole, ki smo jih obiskali, prinesle kar precej 
knjig. Poleg Hišice z dvema oknoma, atlasa in 
nekaj poučnih knjig smo šolam podarile 
še nekaj redkih knjig, ki so na voljo v jeziku 
Rukiga, predvsem pa smo s projektom želele 
otrokom knjigo približati, jim jo predstaviti 
kot nekaj zanimivega, prijetnega, kot učni 
pripomoček, skratka, kot prijateljico, ki jih lahko 
nauči veliko novega. Po petih delavnicah, ki so se
 jih udeležili vsi otroci, so hoteli nadaljevati. 
Hoteli so še več knjig, še več branja. Z ravnatelji 
šol, s katerimi smo sodelovali, pa tudi z Ediriso 
Smiles CBO smo se strinjali: bralne aktivnosti se 
morajo nadaljevati!

Irma Šinkovec 
Društvo Edirisa Slovenije

Društvo Edirisa Slovenije  je s pomočjo � nančne 
podpore Ministrstva za zunanje zadeve RS letos 
izpeljalo projekt z naslovom »Sposobnost branja 
– okno do znanja«. Namen projekta je spodbu-
janje bralne kulture na podeželju jugozahodne 
Ugande, kjer 1.600.000 prebivalcev govori jezik 
Rukiga. 
Knjige, še posebej za otroke, so v tem jeziku 
prava redkost. V sklopu projekta smo zato izdali 
knjigo Hišica z dvema oknoma, v kateri je zgodba 
napisana v treh jezikih: slovenskem, angleškem in 
jeziku Rukiga. Avtorica zgodbe je Marta Satler, 
ilustrator pa ugandski slikar Aijuka Martin 
Depories.
Štiri prostovoljke smo septembra odpotovale v 
Ugando, kjer smo v sodelovanju z Ediriso Smiles 
CBO2  iz Ugande izvedle številne delavnice. 
Največ časa smo namenile otrokom, in sicer na 
treh osnovnih šolah od 1. do 4. razreda ter v 
enem vrtcu. Na vsaki šoli in prav tako v vrtcu 
smo imele delavnice kar ves teden, enodnevne 
delavnice pa smo izpeljale še na nekaterih šolah, 
ki sprva niso bile zajete v naš program. »Good 
morning teacher«, so nas vsako jutro pozdravili 
otroci. Po nekaj uvodnih pozdravnih frazah smo 
lahko pričeli z delom. Najprej smo si pred šolo 
umili roke, kajti knjige moramo spoštovati, lepo 
ravnati z njimi in jih torej brati s čistimi rokami. 
Potem je prva skupina otrok odšla nekaj metrov 
stran od šole in se usedla pod drevo, druga 
skupina si je svoj prostor našla tik pred šolo, 
medtem ko je tretja skupina ostala v razredu. 
V nekaterih razredih je bilo namreč tudi po sto 
učencev  in ker smo bile me ves čas vsaj tri, smo 
lahko vsak razred razdelile v manjše skupine. 
V knjigi smo si najprej ogledali slike, se o njih 

pogovorili,  potem smo brali knjigo po odlomkih, 
se pogovarjali o vsebini Hišice z dvema oknoma, 
ki na zanimiv način primerja življenje otrok z 
ugandskega podeželja ter otrok iz Slovenije in 
še in še. Med drugim smo ugotovili, da imajo 
otroci v Ugandi veliko več prostora za igranje, da 
v Sloveniji pozimi pada sneg, da se vsi otroci radi 
igrajo, in da žoga, narejena iz trave, ni pri tem 
nikakršna ovira. Knjiga opisuje življenje otrok v 
vasi ob jezeru Bunyonyi in torej ni splošni opis 
življenja v Afriki. Potrebno se je zavedati, da ve-
liko otrok v Afriki živi v boljših razmerah, kot so 
opisane v knjigi, na žalost pa veliko tudi v slabših. 
Ravno tako tudi pri nas načina življenja še zdaleč 
ni mogoče posploševati, saj so razlike 

v kvaliteti življenja iz dneva v dan večje. Seveda 
pa je kvaliteta življenja relativni pojem, pri čemer 
igrajo materialne dobrine manjšo vlogo, kot jim 
jo vse prepogosto pripisujemo; to še kako hitro 
spoznamo tam, kjer tega ni. To je tudi eno izmed 
sporočil knjige Hišica z dvema oknoma.
Na delavnicah smo spoznavali tudi, kako je 

Kaj vse je v knjigi?

knjiga narejena, kako se knjige razlikujejo med 
seboj, kdo lahko napiše zgodbo, o čem vse lahko 
ta govori, v vrtcu pa sta prostovoljki Tadeja in 
Jana predstavili zgodbo s pomočjo lutk. Prava 
lutkovna predstava je bila nadvse uspešna in 
otroci so bili osupli in navdušeni. 
V nadaljevanju smo si z otroki izmišljali nove 
zgodbe: zgodbe o drevesih, paradižnikih, ba-
nanah, zvezdah, otrocih itd. Najprej sramežljivo 
in čisto potiho, a na koncu, ko smo v 3. in 4. 
razredu izdelovali lastne knjige, so skoraj vsi 
uspeli narediti zanimivo knjižico z zanimivimi 
ilustracijami in s preprosto zgodbico, ki je nastala 
v njihovih glavah.  O trudu in predanosti, ki so 
ga pokazali ob izdelovanju knjig, pa sploh ne bi 
izgubljali besed. Na koncu so bili ponosni otroci, 
bile smo ponosne me in prav tako njihovi učitelji. 
O njihovih številnih talentih seveda ni dvoma, še 
toliko lepše pa je, če se izkažejo na tistih 
področjih, kjer so imeli doslej le malo priložnosti. 
Na vsaki šoli smo imele tudi delavnico za učitelje. 
Predstavile smo jim pomen branja in prednosti, 
ki jih sposobnost branja nudi mlademu bralcu. 
Skupaj smo ugotavljali, kako uporabljati knjige 
pri pouku. Vsaki šoli smo podarile nekaj knjig, ki 
bodo gotovo bogatile učni proces. Vsak učitelj je 
dobil tudi priročnik, ki je bil izdan v okviru 
projekta in podaja glavne smernice za razvijanje 
bralne kulture. 
Pri naših delavnicah pa niso bili izključeni 
niti starši. Tudi zanje smo pripravile preprosto 
delavnico kar po nedeljski maši, saj je nedelja 
dan, ko ne obdelujejo njiv in je posvečen maši 
in druženju. Iskali smo možnosti, kako lahko 
spodbudijo k branju svoje otroke ter kaj lahko 
naredimo v okolju, kjer so knjige zelo redke. 
Nekateri starši so se celo opogumili in prebrali 
odlomek iz knjige, a žal je za večino staršev 
branje le pretrd oreh. 
Z delavnicami pa bomo nadaljevale tudi v Slo-
veniji, kjer bomo našim otrokom skušale poka-
zati, da je življenje otrok v Ugandi sicer precej 
drugačno kot pri nas, a kljub temu ponuja polno 
radosti in veselja, ki so skupna otrokom, ne glede 
na to, kje živijo. Vsesplošni napredek prihaja tudi 

mlajši otroci so risali motive iz knjige

delavnice so potekale tudi zunaj

1Društvo Edirisa je ena izmed partnerskih organizacij Društva Humanitas. Z njo sodelujemo predvsem na področju prostovoljstva 
(na naši spletni strani oglašujemo prostovoljno delo prek Edirise v Ugandi ) in pravične trgovine (od nje pravično trgovinska 
zadruga Odjuga kupuje izdelke, ki jih izdelujejo prav tako v Ugandi).
2Community Based Organization je vrsta nevladne organizacije, ki deluje samo znotraj določene lokalne skupnosti. V tem 
primeru je to okrožje Kabale v Ugandi. 
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Iz skrivnih zapiskov 
kuharske vajenke v Burkini Faso

Pred drugo svetovno vojno so premožnejše 
meščanske družine pošiljale hčere na kuhar-
ske tečaje v Avstrijo in Nemčijo. Slovenci še 
danes cenimo dunajske zrezke in goveje juhe z 
rezanci ali cmoki, kot bi jih postregli v kakšni 
dunajski gostilni, čeprav je vedno več tistih, ki 
radi poizkusijo tudi kakšne bolj eksotične jedi. 
Koliko pa vas med vami lahko trdi, da pozna jedi 
iz afriških kuhinj? Koliko vas je že jedlo golaž iz 
podeželske podgane, pa ocvrte gosenice, močnik iz 
manioke ali pa pilo proseno pivo in palmovo vino? 
Kdo med vami bi se odločil za kuharsko šolo v 
Burkini Faso? Sama se lahko pohvalim, da se se 
več let spoznavala s čari zahodnoafriških kuhinj 
in poleg preizkušanja jedi izpopolnjevala tudi v 
pripravljanju le-teh.  Članek, ki ga imate pred 
seboj, je nasatal v letu 2001, ko sem za doktor-
sko dizertacijo raziskovala v Bobo Dioulassu v 
Burkini Faso.
Burkina Faso je v statistikah IMF-ja in Svetovne 

banke zapisana kot ena najrevneših držav na 
svetu. Ljudje ob takšnih statistikah radi pomis-
limo na pomanjkanje, lakoto in bolezen in 
največkrat imamo vsaj delno prav. Toda Burkina 
Faso ima tudi svojo bolj zeleno plat. Jugozahodni 
del dežele, ki meji na Mali, Gano in Obalo 
slonove kosti, je izredno zelen in rodoviten in 
Bobo Dioulasso, mesto v katerem sem živela, leži 
na stičišču glavnih trgovskih poti, po katerih v 
deželo prihajajo tudi dobrote iz sosednjih držav. 
Zaradi tega je prehrana v Boboju, kot mu po 
domače pravimo, zelo raznolika in okusna. V 
naslednjih odstavkih naj vam predstavim vsaj en 
del te kuhinje, ki me je očarala do te mere, da sem 
se ji odločila posvetiti leto in pol svojega življenja. 

 Pomen prehrane v Afriki
Najprej si je potrebno zapomniti, da v Afriki 
hrana, kljub lakoti in pomanjkanju, nima samo 

preživetvenega pomena, temveč se okoli nje 
vrtijo vsi življenjski dogodki, od rojstva in krsta, 
prek poroke, do smrti, pogreba in posmrtnih 
slovesnosti, zraven pa še vse z vero in verovanji 
povezane šege. Ob vsakem izmed teh dogodkov je 
pomembno, da gostitelj pripravi hrano za goste, 
in še dolgo zatem se bo govorilo o tem, kako 
se je kje dobro ali pa slabo jedlo. Hrane pa ne 
ponujajo gostom samo ob posebnih priložnostih, 
temveč vsakič, ko nas obišče kdo, ki je prišel od 
daleč, ali pa tudi samo iz sosednje ulice. Hrana 
izraža gostoljubje, in to je nekaj, česar je v Afriki 
vedno na pretek. Vsakič, ko stopiš skozi vrata 
katerega koli izmed bobojskih domov, zaslišiš I 
danse! (Dobrodošel-a!). In že ti ponujajo pijačo 
in jedačo. Reči ‘Ne hvala, sem že jedel,’ je nekaj 
najbolj nezaslišanega. Zavrniti vodo oziroma jed, 
s katero ti izražajo dobrodošlico, je, kot bi zavrnil 
dialog z gostiteljem. 
Včasih hodim po ulici in za seboj zaslišim: 
‘Pridi, tukaj se jé!’. Nekdo, ki sedi v gostilni in 
jé svoje skromno kosilo, je tako lepo vzgojen, 
da bo mimodočega povabil, naj se mu pridruži. 
Mimodoči pa se bo, če je enako lepo vzgojen, 
zahvalil za povabilo in zaželel jedcu dober tek. 
Če bo jedec svoje povabilo še nekajkrat ponovil, 
potem ga mora mimoidoči sprejeti, če ne, pa naj 
odide svojo pot, saj je bilo vabilo le vljudnostna 
poteza človeka, ki nima niti toliko hrane, da 
bi se sam dobro najedel, toda vseeno misli na 
sočloveka, ki je morda v še večji stiski kot on sam.

 Vsakdanja prehrana
Če smo Slovenci včasih dan na dan žulili krom-
pir, je v Burkini Faso temeljno živilo v mestih 
riž, na deželi pa tô, močniku oziroma polenti 
podobna jed iz prosene, koruzne ali kakšne druge 
moke. Ker brez omake seveda ne gre, uporabijo 
za pripravo le-te številno zelenjavo in meso, ki 
je na voljo v teh krajih. Ena izmed priljubljenih 
omak za riž je narejena iz mletih arašidov. Gosta 
rjava omaka, v kateri je ponavadi še nekaj kosov 
govejega ali ovčjega mesa ter malo zelja in 
paradižnika, je prav slastna. Ker imajo dandanes 
afriške ženske vedno manj časa za pripravo 
zapletenih jedi, lahko na trgu kupijo že priprav-
ljeno kremo iz zmletih arašidov, ki jo primešajo 
dušenemu mesu in zelenjavi in si s tem skrajšajo 
proces priprave za vsaj nekaj ur. Tudi žita za 

moko, ki jo uporabijo za pripravo tô-ja, dandanes 
v mestih ne trejo v ogromnih možnarjih, temveč 
zrna odnesejo zmlet v najbližji mlin.    
Nekdaj so bile afriške kuhinje polne nenavadnih 
zvarkov, kot so sumbala, segen in situlu, danes pa 
so večino zamenjale uvožene sestavine. Mesne 
in zelenjavne kocke Maggi in Jumbo so zago-
tovo najpogostejša sestavina afriških jedi, celo v 
solatni zabeli jih lahko najdemo. Nadomestile 
so sumbalo, kroglice z izrazito močnim vonjem, 
narejene iz sadežev zahodnoafriškega drevesa 
nere, katerih priprava je zelo zamudna, učinek pa 
po mnenju večine afriških žena manjši od Maggi 
kock. Maslo drevesa karite (situlu), ki so ga nekoč 
uporabljali kot temeljno maščobo pri kuhanju, 
cvrtju in pečenju, je danes zamenjalo arašidovo 
olje. Karitejevo maslo, ki mu primešajo razne 
dišave, pa danes raje uporabljajo za maziljenje od 
prahu in vročine izsušene kože. Tudi pripraviti 
segen oziroma potasse je zamudno, saj je treba 
pepel prosa nekaj ur namakati v vodi, precediti, 
tekočino pustiti nekaj dni na soncu, da se strdi 
v kepice. Šele potem te kepice uporabljamo v 
omakah z rastlino kislico, saj segen odvzame 
odvečno kislino jedi. 
Starejši ljudje se pritožujejo nad pretirano 
uporabo Maggi kock, saj pravijo, da so jedi tako 
izgubile svoj avtentični okus. Moram priznati, da 
se strinjam z njimi, saj se včasih kar zgrozim, ko 
vidim ogromne količine kock, ki jih stresejo v en 
lonec riz gras, kot pravijo po francosko rižoti na 

afriški način.
Napisala sem že, da je Bobo strateško postavljen 
v bližini meja z Gano, Malijem in Obalo slonove 
kosti, in tako po tej poti vanj zaidejo številne 
jedi iz sosednjih držav. Zaradi povezanosti prek 
francoskega jezika je najbolj čutiti vpliv kuhinj 

Članek je bil prvič objavljen leta 2001 v reviji 7D pod naslovom Kuharska vajenka v Burkini Faso, leta 2003 pa v reviji Gloss 
pod naslovom Iz kipečih loncev Burkine Faso: kulinarično potovanje.
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obeh frankofonskih sosed, Malija in Obale slo-
nove kosti. Južna soseda je bogata z ananasom in 
avokadom, ki ga prodajalci prinesejo po železni 
cesti, ki vodi iz Abidjana preko Boboja vse do 
glavnega mesta Burkine, Ouagadougouja. 
Bobojci se radi že za zajtrk dobro najejo in 
avokado z gosto kokošjo omako ter kruhom je 
ena takih krepkih jutranjih jedi. Zajtrki v Afriki 
nimajo posebnega statusa kot pri nas. Tukaj se 
ponavadi jé tisto, kar je ostalo od večerje, pa naj 
bo to golaž, juha, rižota ali pa tô. Moja afriška 
družina se mi še vedno čudi, ko za zajtrk jem 
sadje in morda kakšen jogurt, med tem ko oni 
že navsezgodaj cmokajo s svojimi mastnimi 
mesnimi omakami.
Poleg avokada in ananasa z juga prihaja še ena 
pomembna jed, in sicer attieké ali kot mu drugače 
rečejo, kuskus iz manioke. Manioko v žerjavici 
skuhajo, potem pustijo nekaj časa stati, nato pa 
jo zmeljejo, da nastane nekakšen grob zdrob, ki 
ga na pari segrejejo, dodajo nasekljano surovo 
čebulo, koščke ocvrte ribe ter po želji še malce 
paradižnikove omake in nasekljane surove pa-
prike. Za bolj trdožive attieké polijejo še z oljem, 
v katerem so popražili vražje pekoče paprike. 
Iz Malija pa prihajajo predvsem odlične ribe, 
ki jih trgovke kupujejo od ribičev z reke Niger. 
Sveže ribe predstavljajo precejšen luksuz za 
povprečnega Bobojca, toda v posušeni oziroma 
prekajeni obliki jih pogosto dodajo omakam in v 
takem primeru lahko nadomestijo Maggi kocke. 
Na žalost pa so nekatere gospodinje tako zveste 
Maggiju, da kljub mesu ali ribam v omako še 
vedno dodajo vsaj eno kocko.

 Deska na desko gostilna
Ko se sprehajam ali pa z malim mopedom vozim 
po bobojskih ulicah, me na vsakem vogalu ma-
mijo vonjave iz ogromnih loncev, ki so jih gospe 
zgodaj zjutraj prinesle do svoje male stojnice ob 
cesti, kjer vsak dan pogostijo stalne in pa tudi 
naključne stranke. Za tako obcestno gostilnico 
niso potrebne velike investiticije, nekaj desk, 
zbitih skupaj v mizo, pa nekaj klopi za goste, 
par velikih loncev, nekaj plastičnih krožnikov ter 
en škaf za umivanje rok in drugi za pomivanje 
posode. Žlic in vilic ponavadi ni, razen če se med 
strankami pojavi kakšen belec, saj v Afriki ljudje 

vedno jedo z desno roko, ki si jo pred jedjo in po 
njej temeljito umijejo.
Ponudba na stojnicah je odvisna od 
povpraševanja, od mesta, na katerem stoji, od 
etničnega izvora lastnika oziroma lastnice stojnice 
in pa od trenutka, ko kupujemo hrano. Zjutraj 
je največ zajtrkovalnic, kjer lahko dobimo kruh 
z maslom ali majonezo, čaj, nescafe ali kakao ter 
omleto. Zajtrkovalnice so vedno v lasti moških; 
ženske za zajtrk raje 
prodajajo mlečni riž 
ali � žol z rižem. Proti 
dopoldnevu se po-
javijo prve prodajalke 
sendvičev, ki so tukaj v 
Boboju prave ume-
tnine. Francoska štruca, 
polnjena z mesnimi 
kroglicami, svežo 
zelenjavo, avokadom, 
trdo kuhanim jajcem 
in morda še majonezo, 
diši tako dobro, da se ji 
redko kdaj lahko 
uprem. Spet drugi 
imajo že v jutranjih 
urah raje kuhano 
hrano, špagete, riž ali 
kakšne izmed lokal-
nih polent z raznimi 
mesnimi, ribjimi in 
zelenjavnimi omakami.
Poleg zajtrkovalnic 
obstaja samo še ena 
vrsta stojnic s hrano, ki 
so v lasti moških. To 
so stojnice z ocvrtimi 
kokošmi in mesom na 
žaru, predvsem ražnjiči. 
Zdi se, da tako kot 
pri nas ob nedeljskih 
piknikih moški radi pokažejo svoje “zažigalske” 
sposobnosti ob ražnju, tudi v Afriki moški 
menijo, da je to njihovega truda vredno početje. 
Moški se v Afriki praviloma nikoli ne pritaknejo 
posode, razen v primeru, da so zaposleni kot 
osebni kuharji na domu kakšnega tujca.
Ražnjiči so popularni predvsem zvečer, saj se 
priležejo po tem, ko človek popije nekaj steklenic 

piva. Zato so te stojnice strateško postavljene 
pred pivnicami, bari in plesišči.
Poleg malih obcestnih stojnic najdemo v Boboju 
tudi številne male gostilne, imenovane maquis 
(maki), kjer lahko jemo riž z različnimi omakami, 
pečenega piščanca, ocvrt krompir ter slastne so-
late. Makiji so se najprej pojavili na Obali slonove 
kosti, od koder so se razširili po vsej zahodni Afriki, 
tudi v Burkini Faso. Pravi maki je restavracija na 

prostem, pokrita z 
lično slamnato streho, 
z dostopnimi cenami,  
odprta je predvsem 
v večernih urah in 
v njej lahko jemo 
odlično meso, peru-
tnino in ribe na žaru, 
kot prilogo pa zeleno 
solato s paradižnikom 
in čebulo.  
Poleg glavnih jedi pa v 
mestu ves dan proda-
jajo male prigrizke, ki 
jih prodajalke zavijejo 
v kos papirja in jih 
človek poje že med 
hojo proti domu. 
Med temi prigrizki so 
ocvrte plantain banane 
(to je večja, bolj mes-
nata in nesladka vrsta 
banane), po domače 
alloko, razni slani in 
sladki ocvrtki, podobni 
našim miškam in kro-
fom. Ocvrtki se delijo 
na tri vrste, in sicer na 
ngomi, farni in tomuso. 
Ngomi so narejeni iz 
prosene ali pa riževe 
moke in so rahlo 

sladkani. Pečejo jih v posebej za to ulitih železnih 
posodah, namazanih z oljem, in v vsaki luknjici 
se ocvre natanko en ngomi. Farni so večji slani in 
pa tudi sladki ocvrtki iz pšenične moke. V slano 
različico zamešajo košček ribe ali mesa s čebulo 
za bolj slasten okus. Tomuso pa so manjši ocvrtki, 
narejeni iz � žolove moke, ki jih jemo skupaj s 
pikantno omako.

Vsi ti ocvrtki so pogosto na jedilniku v poznih 
popoldanskih urah, preden je čas za večerjo, da 
človek malce poteši lakoto. Nekateri ljudje pa jih 
imajo radi že kar za zajtrk, predvsem ngomije, in 
jih namakajo v kavo z mlekom.

 Etnična pripadnost 
      in jedilnik
Kot lahko vidite, je prehrambena ponudba 
Bobojcev zelo raznolika: človek bi lahko vsak dan 
jedel kaj drugega. Toda ker imajo ljudje radi 
rutino, v številnih družinah opažam, da jedo bolj 
ali manj enolično hrano. Pogosto je njihov vsak-
danji jedilnik odsev njihovega etničnega izvora. 
Tisti, ki imajo korenine na Obali slonove kosti, 
bodo pogosto jedli attieke in alloko, spet drugi, 
recimo pripadniki etnične skupine Bobo, ki je 
avtohtona v vaseh okoli Bobo Dioulassa, pa bodo 
največkrat jedli preprosi proseni tô in omako iz 
gosenic drevesa karite. Gosenice, ki jih nabirajo v 
maju, juniju in juliju, ocvrejo in jih jejo namesto 
mesa. Ker so polne beljakovin, v tem času zelo 
upade povpraševanje po drugih, bolj konkretnih 
oblikah mesa in bobojski mesarji se takrat radi 
pritožujejo nad slabim poslom.
Ker v Zahodni Afrii “zafrkantski” odnosi med 
etničnimi skupinami in klani prodirajo v vse 
plasti družbenega obstoja, jih najdemo tudi v 
prehrani. Traoreji in Koneji, pa Boboji in Fulani 
ter Gurunsiji in Bisse se obkladajo z raznimi 
zmerljivkami in žalitvami, ki imajo funkcijo 
uravnavanja in gladitve sporov med posameznimi  
etničnimi skupinami in klani, ki so bili tradicio-
nalno v sporu. Tako se zgodi, da se ljudje zmer-
jajo z jedci � žola ali pa jedci določene omake, ki 
velja za nekvalitetno in dobro samo za živino. 
Pestrost prehrambenih navad popestri tudi 
dejstvo, da predvsem na vaseh še vedno obstajajo 
določene prepovedi pri prehranjevanju. Vsaka 
etnična skupina oziroma klan ima svoj totem 
v podobi živali in le-te naj njihovi pripadniki 
ne bi uživali. V mestu se te prakse počasi izgu-
bljajo, zato pri Bobojci redko opazimo, da kdo 
kakšne hrane ne bi užival. Dandanes je izbira jedi 
odvisna samo od osebnih preferenc in � nančnih 
zmožnosti.
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 Pa še nekaj receptov za        
      bolj pogumne.

Nekateri med vami bodo dejali, da v naših trgovi-
nah ne najdemo eksotičnih sestavin, ki jih zahtevajo 
afriški recepti. Tokratni sveženj receptov, ki 
prihajajo iz zahodne Afrike, vsebuje bolj konkretne 
opise posameznih nam neznanih sestavin in nudi 
tudi seznam nadomestnih sestavin. Danes pred-
vsem v afriških mestih zaradi zamudnosti priprave 
določenih sestavin ne uporabljajo več in namesto 
njih uporabljajo evropske nadomestke, ki večinoma 
odlično nadomestijo tradicionalne sestavine. Za 
tiste, ki pa vas bo pot zanesla v tuje kraje, kjer bi 
morda lahko našli eksotične produkte, navajamo 
tudi imena originalnih sestavin. 

Fižol z omako
250 g rjavega � žola  
soda bikarbona
sol, poper
arašidovo olje
4 zreli paradižniki
2 papriki
česen

Rjav � žol kuhamo v slani vodi, dokler ne 
postane mehak, dodamo 1 žličko sode bikarbone 
(v originalu dodajo segen oziroma potasse (fr.), 
ki ga pripravijo iz stebel koruze ali prosa, ki jih 
sežgejo, pepel dajo v vodo, precedijo in 
precejeno vodo pustijo na soncu, da nastane 
strjen kos potasse-a). Fižol jemo z omako.

Omaka
Na maslu iz sadežev drevesa karité2 zarumenimo 
čebulo, ki smo jo narezali na lunice. K čebuli 
dodamo zelo zrele paradižnike, ki jih lahko 
predhodno pretlačimo ali pa narežemo na koščke 
(po želji lahko paradižnik predhodno olupimo, 
vendar ni potrebno).  Dodamo lahko tudi na 
drobno narezano svežo papriko. Vse to nekaj 

2 Beurre de karité je maslo iz sadeža drevesa karité, ki raste v zahodni Afriki. Danes v afriških mestih to maslo zamenjajo z 
arašidovim ali palmovim oljem. Lahko uporabimo tudi sončnično ali oljčno olje.
3 Sumbala je začimba, ki jo uporabljamo na podoben način kot vegeto ali knorr kocko, s katero jo lahko tudi vedno nadomestimo. 
Sumbalo pripravimo tako, da zrna sadežev drevesa néré (ki ga najdemo predvsem v zahodni Afriki) preberemo in odstranimo 
umazanijo, potem pa štiri ure vremo v neslani vodi, precedimo, ter v možnarju pretlačimo, da bi odstranili lupino, potem vse 
to speremo, da bi popolnoma odstranili še preostalo umazanijo. Znova damo v posodo z vodo in kuhamo še eno uro. Kuhano 
prestavimo v slamnato posodo, da se odcedi  in ohladi, potem prestavimo v lonec, pokrijemo z rjuho in pustimo 24  ur, da fer-
mentira. Fermentirano maso oblikujemo v kroglice. Ena kroglica sumbale je enaka eni jušni kocki.  

časa dušimo, dodamo sol, poper, česen (po želji), 
peteršilj in kroglico sumbale, afriške vegete.3 
Fižol postrežemo z omako, ki si jo lahko vsak 
doda po želji, lahko pa tudi predhodno vse 
zmešamo skupaj in postrežemo že pripravljeno.

Mastni riž
4 skodelice riža
1 velika čebula, nasekljana
šopek petršilja
česen
1 goyo (afriški jajčevec)
pol kile zrelega paradižnika 
1 zelena paprika
2 korenja 
pol glave zelja
2 maggi (knorr) mesni ali zelenjavni kocki
1 žlička paradižikovega koncentrata 
olje, sol
po želji še:  pol kile mesa: ovčjega, govejega ali 
piščančjega

Če se odločimo za mesno verzijo mastnega riža, 
potem na olju najprej dodobra prepražimo meso, 

ki ga med tem posolimo. Ko je meso zarumenilo, 
dodamo na drobno nasekljano čebulo, paradižnik 
in papriko in dobro premešamo. Nato dodamo 
paradižnikovo mezgo, česen in peteršilj in še en-
krat premešamo. Potem ko se je vse skupaj dušilo 

približno deset minut, v lonec nalijemo vode. 
Dodamo še pol glave zelja, ki smo jo prerezali 
na polovico, korenje, lahko celo ali pa narezano 
na polovičke, jušne kocke in pustimo da počasi 
vre (vode mora biti dovolj, da prekrije meso in 
zelenjavo). Ko sta zelenjava in meso dodobra 
kuhana, ju poberemo iz posode in preložimo v 
drug lonec, ki ga postavimo na toplo. V lonec, 
kjer smo kuhali meso in zelenjavo, pa stresemo 
riž, dodatno posolimo in po potrebi dodamo še 
malo vode, tako da je ves riž pod vodo. Kuhamo 
na nizkem ognju in občasno mešamo. Ko je riž 
kuhan, ga postrežemo s prilogo mesa in zelenjave, 
ki smo ju shranili na toplem.
Za vegetarjansko različico na začetku prepražimo 
samo čebulo in zelenjavo ter uporabimo 
zelenjavne kocke. Ostali del recepta ostane enak.

Priloga k navadnim miškam - 
Omaka iz rdečega � žola
500 g rdečega � žola
1 velika čebula, nasekljana
3 stroki česna, sesekljani
20 cl paradižnikove mezge
pekoča paprika v prahu
palmovo olje
100 g posušenih kozic
1 bouquet garni
1 velika rdeča pekoča paprika
sol, poper

Zvečer namočimo � žol v hladni vodi.
Naslednje jutro damo � žol v velik lonec in ga 
prekrijemo z vodo. Dodamo bouquet garni, sol 
in poper ter vremo 2 uri. Vodo, v kateri se je 
kuhal � žol, odlijemo. Na močnem ognju zaru-
menimo česen in čebulo na palmovem olju. Do-
damo paradižnikovo mezgo, pekočo papriko in 
posušene kozice.  Dušimo 5 minut, dodamo � žol 
in premešamo. Dodamo pol kozarca vode, solimo 
in popramo. Kuhamo še 10 minut. Omako 
postrežemo skupaj z miškami/ocvrtki.

Piščanec z arašidi
en piščanec
500 g posušenih  in olupljenih arašidov (ali polkilska 
konzerva arašidove )
4 paradižniki (ali 125 g olupljenih paradižnikov iz konzerve)

1 čebula
česen
4 jušne žlice olja
en listič timijana
Prepražimo arašide in jih oluščimo. V mešalcu jih 
meljemo, dokler ne postanejo popolnoma kremasti. 
Prelijemo jih v veliko posodo. Čebulo olupimo in 
na drobno nasekljamo. Paradižnike operemo, olu-
pimo in zmeljemo v mešalcu. Piščanca narežemo 
na 8 kosov in natančno operemo.  Položimo ga 
v lonec skupaj s čebulo, česnom, soljo in poprom 
ter ga na srednje močnem ognju zarumenimo. 
Dodamo paradižnik in timijan ter znižamo ogenj. 
Pustimo, da se duši 10 minut. 
Skledo, v kateri imamo arašide, napolnimo z 
mrzlo vodo in z vilico vse dobro zmešamo, tako da 
dobimo skoraj popolnoma tekočo kremo. Vse to 
prelijemo prek piščanca, ki mora biti popolnoma 
prekrit s tekočino (vsaj 2 centimetra višje), po 
potrebi dodamo še več vode. Pokrijemo in pustimo 
počasi vreti približno 30 minut, občasno mešamo z 
leseno žlico. Jed je gotova. Zraven postrežemo riž.

Ingverjev sok 
1 kila ingverja
1 liter mleka
1 kg sladkorja
250 gr zelenih limon (limet)
4 litri vode

Ingver operemo, olupimo in ga zmeljemo v mešalcu, 
da postane kremast. Damo ga v veliko posodo in 
prelijemo s štirimi litri vode. Po možnosti pustimo 
stati celo noč. Naslednji dan natančno premešamo 
z veliko leseno kuhalnico, dokler se ves ingver ne 
stopi v vodi. S pomočjo drobnega sita precedimo 
sok in izločimo nitaste ostanke. Stisnemo limone 
in njihov sok skupaj z mlekom prilijemo k ingverju. 
Znova premešamo. Dodamo sladkor (količina 
je lahko manjša ali večja od predlagane, glede na 
posameznikov okus). Še enkrat dobro premešamo, 
dokler se sladkor ne stopi. Sok postrežemo dobro 
ohlajen ali pa s kockami ledu.

Liza Debevec4

4 Liza Debevec je doktorica socialne antropologije, 
zaposlena na Znanstveno raziskovalnem centru SAZU. 
Od leta 2001 je prostovoljka Humanitasa.
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Karavana za vodo

Vir življenja ne sme postati 
predmet trgovanja

Mesto Hasankeyf - simbol upora kurdskih 
aktivistov proti interesom kapitala

S tem sporočilom sta se marca letos Katja Mrak 
in Nataša Založnik iz Društva Humanitas podali 
na pot po Turčiji. Katja se je udeležila Karavane 
za vodo, ki je najprej potovala po Kurdistanu, 
kjer projekt turške vlade, ki predvideva gradnjo 
številnih jezov na reki Tigris, predstavlja resno 
grožnjo za lokalno prebivalstvo in okolje. Nato pa 
se je Karavana odpravila proti Istanbulu, kjer so 
se člani udeležili Ljudskega in Alternativnega fo-
ruma za vodo, na katerih se jim je pridružila tudi 
Nataša. Foruma sta potekala kot opozicija tržno 
usmerjenemu Svetovnemu forumu o vodah, ki je 
vodo razglasil za dobrino, s katero se lahko tudi 
trguje, in jo s tem prepustil na milost in nemilost 
nadnacionalnim korporacijam.
Besedilo, ki je pred vami, je nastalo na podlagi 
poročil obeh udeleženk. Karavano spremlja na 
njeni poti in govori o uporu aktivistov civilne 
družbe proti interesom kapitala. 

1. Jez Ilisu ali kako turška
    vlada trži vodo iz 
    kurdskega mlina 

Karavana za vodo se je najprej ustavila v Diyarbakirju, 
glavnem mestu ene od vzhodnih turških provinc 
z večinoma kurdskim prebivalstvom. Tam so se 
člani srečali z aktivisti Iniciative za ohranitev 
Hasankeyfa, območja 60 km severno od sirske 
meje, ki mu grozi, da bo zaradi gradnje jezu Ilisu 
na reki Tigris poplavljeno.  
Gradnja tega jezu predstavlja enega izmed najbolj 
kontroverznih in kritiziranih vodnih projektov 
na svetu, saj vpliva na mednarodno politiko na 
Bližnjem vzhodu. Jez gradijo v regiji, kjer živi 
večinoma kurdsko prebivalstvo. Turška vlada tako 
uporablja projekt GAP, ki predvideva gradnjo 
številnih jezov na območju jugovzhodne Ana-
tolije in v drugih predelih Turčije, da bi negativno 
vplivala na življenje Kurdov in zatrla njihove 
kulturne in politične pravice ter obenem povečala 
svoj geopolitični vpliv na območju, bogatem z 
vodnimi viri, ki oskrbujejo Iran in Sirijo.
Člani Iniciative za ohranitev Hasankeyfa so 
tako predstavili argumente proti gradnji jezu, ki 
demantirajo obljube države o tem, da bo ta jez 
energetsko učinkovit in da bo omogočil izgradnjo 
namakalnega sistema, ki naj bi temu območju 

koristil. Dosedanje izkušnje državnega projekta 
GAP so namreč pokazale, da so lokalna naselja 
ostala brez redne dobave električne energije, ker 
to večinoma izvažajo v druge predele Turčije in 
v tujino. Obljubljeni namakalni sistem pa bi os-
krboval območje, manjše od poljedelskih površin, 
ki bi jih v ta namen morali poplaviti in ki za 
večino lokalnega prebivalstva predstavljajo edini 
vir preživetja.
Poleg tega bo imela izgradnja jezu Ilisu katastro-
falne posledice za kulturno dediščino. Zaradi 
nje bo izgubljenih tudi več kot 200 arheoloških 
najdišč, med njimi mesto Hasankeyf ob reki 
Tigris, ki so ga sooblikovale številne civilizacije, 
kot so asirska, rimska, bizantinska, mongolska 
in otomanska. Vsaka od omenjenih civilizacij je 
tu pustila svojo sled, zaradi česar je 10.000 let 
staro mesto Hasankeyf edinstveno na svetu. Jez 
bo uničil tudi okoli 400 km rečnega habitata. 
Kvaliteta vode v zbiralniku bo zelo slaba, kar bo

 

ogrozilo preživetje številnih rečnih vrst, rastlin in 
ptic ter ogrozilo zdravje ljudi.  
Okoli 100.000 ljudi bo prisiljenih zapustiti svoje 
domove, zemljo in tradicionalno delo, kar bo 
povečalo število beguncev v predmestjih Diyarba
kirja in Istanbula. Vladna nadomestila za storjeno 
škodo so popolnoma neprimerna, saj ljudem 
ponuja denar, s katerim lahko preživijo le eno 
leto, in nadomestne domove, ki stanejo dvakrat 
toliko, kot znaša znesek, ki jim ga ponujajo za 
izgubljene domove in zemljo. 
Da bi zaustavili gradnjo jezu, so vložili že pet 
tožb, eno tudi na Evropskem sodišču za 
človekove pravice v Strasbourgu. Pri tem se
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predstavniki s celega sveta na 
Ljudskem vodnem forumu

ekspertiz prenesel na drugo telo, kar je povzročilo 
epidemijo kolere.
Predstavili so tudi primer Pariza, kjer so pristojnosti 
za upravljanje z vodo iz privatnega 
sektorja zopet prenesli na občino. Poudarili so, 
da javni sektor s podelitvijo koncesij sčasoma 
izgubi svoj »know-how«, tako postane odvisen 
od zasebnega sektorja in ta ga postopoma začne 
kontrolirati. V Španiji zato uvajajo model »javno-
javnega« partnerstva. Poseben način javno-javne
ga partnerstva poznajo tudi na Filipinih: skrb za 
upravljanje z vodo je prevzela lokalna skupnost, 
celo vodovodne cevi so položili kar ljudje sami. 
Posebej so izpostavili tudi Turčijo kot primer 

države, ki vodi eno od najslabših vodnih politik 
na svetu. Tako je forum odprl tudi vprašanje
projekta GAP in sprejel sklep, da je projekt 
izgradnje jezu Ilisu v mnogih ozirih kršitev 
temeljnih človekovih pravic, zato se ga ne sme iz-
peljati. Ljudski forum za vodo bo nadaljeval svoj 
boj, ponujal rešitve vodnih kriz, oblikoval pa 
je tudi zahtevo, da naj naslednji forum organizira 
Generalna skupščina ZN. Deklaracija Ljudskega 
foruma za vodo tako zahteva, da ZN in države 
članice sprejmejo svoje obligacije legitimnega 
globalnega sklicatelja multilateralnih forumov. 
Zato da bi delegitimiziral uradni Svetovni forum 
o vodah, ki ne predstavlja interesov ljudi, so 
sočasno organizirali tudi Alternativni forum za 
vodo, ki se je odvijal od 20. do 22. marca pod 
geslom »Z vodo lahko upravljamo tudi drugače!«
Omenjeni forum je oblikoval zahtevo, naj se os-
krbo z vodo razglasi za temeljno človekovo pra-
vico. V ta namen je pripravil številne delavnice, 

sklicujejo na nujnost ohranitve kulturne dediščine 
na območju Hasankeyf, ki je izjemno bogato z 
arheološkimi najdišči, zaradi starosti grobnic, 
stavb in predmetov iz t. i. »zibelke sveta« pa pred-
stavlja kulturno dediščino svetovnega pomena. 
V projekt izgradnje jezu so poleg Turčije na 
različnih ravneh vključene tudi nekatere 
evropske države. Tri glavne evropske investitorske 
banke (Société Générale, UniCredit/Bank Austria 
in DekaBank), so sicer julija 2009 od obljubljenih 
kreditov za projekt odstopile zaradi neizpolnje-
vanja njegovih pogojev glede vplivov na okolje, 
preseljevanje in kulturno dedišcino. Italijanski 
aktivisti, ki so organizirali tudi Karavano za vodo, 
omenjenemu projektu nasprotujejo s številnimi 
akcijami po Evropi in Turčiji.
Člani Karavane so skupaj z lokalnimi prebivalci 
na območju Hasankeyf izvedli manjši protestni 
shod, ki so ga spremljali tudi lokalni mediji. 
Medtem se je v Istanbulu začel uradni Svetovni 
forum o vodah, zaradi katerega je oblast že 
prvi dan začela preganjati demonstrante, ki so 
protestirali zoper privatizacijo vodnih virov. 17 
turških protestnikov so zaprli, dva mednarodna 
udeleženca protesta pa izgnali iz Turčije.

3. Z vodo lahko upravljamo  
    tudi drugače!

Pot je Karavano vodila naprej proti Istanbulu, 
kjer se je udeležila Ljudskega in Alternativnega 
foruma za vodo, ki sta potekala vzporedno z 
uradnim 5. Svetovnim forumom o vodah.
Posledice neoliberalnega pristopa do uprav-
ljanja z vodnimi viri najhuje občuti prav revno 
prebivalstvo tega dela sveta, sicer pa velja, da je 
celotna svetovna javnost premalo informirana o 
tem, kako zelo se je že razmahnilo privatiziranje 
vodnih virov. Tako so udeleženci Ljudskega 
foruma za vodo izvedeli, da se privatizirajo tako 
potoki v Maroku kot tudi jezera v Nemčiji. 
Pripadniki regionalnih zvez za vodo so predstavili 
svoje poglede na situacijo na tem področju. Prave 
rešitve so po njihovem tiste, ki upoštevajo lokalni 
kontekst. Zasebni sektor se usmerja le k ur-
banim elitam, druge prebivalce pa pušča brez 
oskrbe z vodo. Tako je Afriška zveza za vodo 
izpostavila problem Zimbabveja, ki je pristojnosti 
za upravljanje z vodo iz občin kar brez potrebnih 

okrogle mize in druga neformalna srečanja, na 
katerih so ponovno poudarili večplastne posledice 
pomanjkljive oskrbe z vodo za prebivalstvo in 
okolje ter izpostavili nedemokratičnost 
Svetovnega foruma o vodah. 
Medtem je tudi v okviru uradnega foruma devet 
držav (Benin, Bolivija, Čile, Ekvador, Honduras, 
Panama, Paragvaj, Venezuela in Kuba) zahtevalo, 
da organizacijo Svetovnega foruma o vodah 
prevzamejo Združeni Narodi. Dvajset držav 
(večinoma latinskoameriških in afriških, od ev-
ropskih le Španija in Švica) je v sklopu uradnega 
foruma podpisalo deklaracijo, ki vodo opredeljuje 
kot temeljno človekovo pravico, ki jo mora 
ljudem zagotoviti država. Vse preostale države so 
podpisale že vnaprej pripravljeno deklaracijo, ki 
vodo de� nira le kot potrebo, s tem pa državam 
dopušča, da same poskrbijo za oskrbo prebivalcev 
z vodo s pomočjo tržno naravnanega privatnega 
sektorja.
Na Alternativnem forumu je tako postalo jasno, 
da Svetovni svet za vodo ne bo prenehal delovati 
sam od sebe. Napovedan je tudi že 6. Svetovni 
forum o vodah v Južnoafriški republiki,in sicer 
marca 2012. Po ugotovitvah pripadnikov ne-
vladnih organizacij, ki so prisostvovali uradnemu 
forumu, je omenjeni Svet paradoksalno celo 
prevzel dikcijo Alternativnega foruma in tako v 
svojem besednjaku med drugim uporabljal tudi 
besedno zvezo »pravica do vode«, a z namenom, 
da bi ravnal ravno nasprotno in to pravico znova 
»legitimno« pohodil. Svet in njegova ideologija 
kapitala ljudem prav tako vsiljujeta idejo, da se ne 
splača boriti proti privatizaciji in globalnemu trgu 
(je to edini možni ustroj sveta?), kar pri ljudeh 
povzroča apatijo in slabi vsako akcijo. Prav zato je 
potrebno nadaljnje delovanje nevladnih 
organizacij, ki se morajo povezati s preostalo 
civilno družbo in tako vzajemno delovati na 
mednarodni ravni. 
Deklaracijo Ljudskega in Alternativnega 
foruma o vodi kot človekovi pravici si lahko 
preberete na: http://pwf.foodandwaterwatch.
org/?Page=people’s_water_declaration.
Pionirji aktivizma za javno vodeno oskrbo z 
vodo so opozorili, da naj bomo tudi v Sloveniji, 
ki je bogata z vodnimi viri, pozorni na interese 
korporacij, ki so si v nekaterih sosednjih državah 
že utrle prosto pot in privatizirale vodovodna 
omrežja.

4. Zakaj morajo Kurdi   
    praznovati pomlad 
    skupaj s policijo?

Zborovanja pa niso potekala le po hotelih in 
konferenčnih sobah, saj se je 21. marca v revnem 
predelu Istanbula na prostem dogajal tudi kurdski 
festival pomladi Newroz. Newroz je starodavni 
praznik, ki izhaja iz mitologije in ga ob prihodu 
pomladi (tradicionalno je bilo to iransko novo 
leto) praznujejo Kurdi v državah Srednjega 
vzhoda in v centralni Aziji. Praznik na mitski 
način slavi osvoboditev Kurdov izpod tiranije in v 
tem pogledu podpira sedanji kurdski osvobodilni 
narodni boj. Kurdi so v Turčiji trpeli preganjanje 
in diskriminacijo, zato je obhajanje praznika 
Newroz dobilo tudi politično dimenzijo.  
Nepregledna množica ljudi je mirno praznovala 
prihod pomladi in slavila svojo kurdsko iden-
titeto. Ljudje so bili praznično opravljeni v 
tradicionalne noše, mahali so z zastavami Stranke 
za demokratično družbo (DTP), na glavah 
nosili prepletene barvne trakove (zelena, rdeča, 
rumena) in skakali prek ognja, simbola svobode. 
Obkrožala jih je cela vojska turške policije, ki je 
vsakega prišleka tudi natančno pregledala, novi-
narji pa so dogajanje spremljali s strehe najvišje 
stavbe. Z ogromnega oddaljenega  odra se je 
slišalo vznesene politične govore pripadnic/-kov 
stranke, ki se v nasprotju z uporniško Delavsko 
stranko Kurdistana (PKK) bori za miren in 
demokratičen dialog s turško vlado.
Vzporedno odvijanje Alternativnega foruma za 
vodo in 5. Svetovnega foruma o vodah pa vseeno 
pušča grenak priokus, saj je bila izgubljena še ena 
priložnost, da bi dostop do vode postal človekova 
pravica, da bi poskrbeli za nepro� tno javno 
upravljanje z vodo in za odgovorno ravnanje z 
naravo. Vendar se že pripravlja strategija za bolj 
povezano internacionalno delovanje in za akcije 
na lokalni ravni.                       
                                                                                  
Katja Mrak in Nataša Založnik
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GANSKA ORGANIZACIJA 
MREŽA ZA RAZVOJ SKRITIH TALENTOV

V znanju je moč!

Mreža za razvoj skritih talentov (Embracing 
Hidden Talents Network oz. EHTN) je ganska 
nevladna organizacija in obenem partnerska 
organizacija društva Humanitas, ki deluje na 
področju razvojnega sodelovanja.
Njeni začetki segajo v leto 1999, ko je Ebenezer 
Parditey, ki ji predseduje še danes, na ganski uni-
verzi Central University College skupaj s še 
nekaterimi študenti ustanovil dramsko skupino, 
ki je uprizarjala uspešne predstave na temo aidsa 
in odvisnosti od drog. Člani pa se niso ustavili le 
pri tem, temveč so leto za letom vztrajno  izvajali 
številne inovativne projekte, se leta 2003 pre-
imenovali v Embracing Hidden Talents Network 
in pridobili status nevladne organizacije, kar jim 
je omogočilo sodelovanje z mnogimi humanitar-
nimi organizacijami po vsem svetu.
Prednostni cilji mreže so zagotavljanje enako-
pravnosti na področju izobraževanja in zdravstva, 
spodbujanje mladih pri odkrivanju in razvijanju 
svojih sposobnosti, boj proti aidsu, izkoriščanju 
in zlorabam otrok ter spodbujanje strpnosti med 
etničnimi skupinami in narodi. Organizacija 
pripisuje velik pomen izobraževanju in vzgajanju 
otrok ter razvijanju njihovih potencialov, saj bo 
morala odgovornost za prihodnost Gane kaj 
kmalu na svoja pleča prevzeti mlada generacija.
Omenjene cilje poskuša doseči s pestrim na-
borom aktivnosti, kot so botrstvo, izobraževalni 
programi in delavnice, produkcija dokumentarnih 
oddaj, miniserij in gledaliških predstav, vzpostav-
ljanje centrov za usposabljanje otrok, ki živijo na 
cesti, in s številnimi drugimi projekti, o katerih 
boste več izvedeli v nadaljevanju.

 S kreativnimi zamislimi  
      do rezultatov

Četudi se mreža lahko pohvali z mnogimi akcija-
mi in projekti, ki so vsak na svoj način prispevali 
kamenček v mozaik za pravičnejši svet, člani ne 
počivajo na lovorikah. S polno paro gredo naprej, 
saj se zavedajo, da je treba še ogromno postoriti. 

Neverjetno popotovanje (� e Unthinkable 
Journey) je ime projekta, ki ga je Ebenezer 
skupaj s prijateljem King Jawollom izvedel leta 
2004. Aktivista sta se podala na kar 950 km dolg 
mirovni pohod s severa Gane na jug te države, 

ki sta ga opravila v samo 25 dneh. Med potjo sta 
ljudi osveščala o nevarnostih virusa HIV, pozivala 
k mirnemu poteku takratnih predsedniških 
volitev in zbrala več kot 120 podpisov v podporo 
projektu, ki so jih prispevali politiki, vplivni ljudje 
in verski voditelji. 

Svoja sporočila pa organizacija širi tudi 
prek medijev. V letu 2004 je posnela tudi 
izobraževalno oddajo o aidsu z naslovom Angeli 
(Angels), ki jo je poleg ganske televizije TV3 
Network predvajala tudi londonska OBE TV, 
leto poprej pa je posnela izobraževalno miniserijo 
Vez (� e Bond), ki mlade ljudi poučuje o varnih 
spolnih odnosih in svari pred drogami.

Skupaj z britansko človekoljubno organizacijo 
Cause2Smile je med letoma 2008 in 2009 
izvedla projekt, ki je kar 1800 otrokom zagotovil 
osnovno zobozdravstveno oskrbo. 

Uspešen je tudi program botrstva, ki ga izvaja 
v sodelovanju s Humanitasom. Trenutno je po 
zaslugi slovenskih botrov v ta program v Gani 
vključenih 183 otrok. 
Del sredstev iz sklada botrstva omenjena orga-
nizacija namenja tudi za razvoj lokalnih skupno-
sti. Najnovejša pridobitev je knjižnica v Busui, 
mestu blizu ganske prestolnice Akre, ki naj bi 
uradno začela obratovati novembra 2009. V njej 
je prostora za 80 ljudi, ima tudi majhen pros-
tor, predviden za izvajanje delavnic in kulturnih 
programov. Knjižnica je zasnovana večnamensko, 
saj obenem želi postati tudi izobraževalni in 
kulturni center, kjer se bodo mladi lahko zabavali, 

Ebenezer s prostovoljci ob morju 
v okolici Akre
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se pogovarjali, rasli in se razvijali v okolju, ki jim 
je naklonjeno.

 Na Krilcih ljubezni

Okrožje Weija, prav tako v bližini Akre, kjer Hu-
manitas in EHTN tudi izvajata program botrstva, je 
eno izmed najgosteje naseljenih območij v Gani. Tu 
sta revščina in prisilno delo vsakdanjik številnih 
otrok. Četudi je organizacija s pomočjo sloven-
skih botrov doslej omogočila šolanje mnogim 
lokalnim otrokom, je žal še vedno veliko mladih, 
ki so jim vrata v svet izobraževanja ostala zaprta. 
Včasih na žalost tudi zgolj zaradi »malenkosti«, 

kot je pomanjkanje sredstev za nakup obvezne 
uniforme ali šolskih potrebščin.
Žalostno in tragično za celotno skupnost je, 
ko resnično nadarjeni in znanja željni otroci 
ne morejo obiskovati pouka zaradi tovrstnih 
ovir. Zato nakup kompleta šolskih potrebščin 
lahko reši prihodnost posameznih otrok, pa tudi 
lokalnih skupnosti, v katere bodo ti otroci kasneje 
vlagali svoje znanje in ideje.
Zato se je organizacija v sodelovanju s Humani-
tasom vključila v projekt Krilca, natančneje v 
kolekcijo Vesele črke, prek katere lahko otroku 
podarimo obvezno šolsko uniformo ali komplet 
šolskih potrebščin, ki zadostuje za eno leto. Krilca 
so obenem darila in naložbe v trajnostni razvoj, 
s katerim darovalec, poleg tega da osreči sebe in 
obdarovanca, naredi dobro delo in podari veselje 
še nekomu.
Z nakupom daril so slovenski darovalci 

doslej omogočili obiskovati pouk že več kot 450 
otrokom, za kar so jim ti otroci, njihovi starši in 
učitelji neizmerno hvaležni. Daril se neizmerno 
veselijo, saj jim tako ni več treba skrbeti za to, ali 
jim bo uspelo zbrati dovolj denarja za potrebščine 
in ali bo že neštetokrat zakrpana uniforma 
zdržala do konca šolskega leta.

 Otroški potencial –   
      skrit, a čudovit zaklad

Zamisel za projekt Združevanje mladih proti 
vsem oblikam zlorabe otrok (United Youth 
Against All Forms of Child Abuse Practices), 
katerega glavni cilj je obvarovati otroke pred 
izkoriščanjem in zlorabami, jim pomagati 
odkrivati lastne sposobnosti in jih s tem čim 
bolje pripraviti na dobo odraslosti, ki jo otroci 
v Afriki še prekmalu izkusijo, se je žal porodila 
iz Ebenezerjevih grenkih izkušenj iz otroštva. 
Četudi so ti težki časi zanj minili, se Ebenezer še 
predobro zaveda, da otroci iz revnih družin v tem 
delu sveta še vedno živijo v takšnih razmerah in 
da so kot poceni delavci ali sužnji oropani drago-
cenega otroštva.
Ebenezer pravi, da se je zamisel za projekt, 
ki bi pomagal tem otrokom, rodila na že prej 
omenjenem pohodu miru, ki ga je izvedel skupaj 
s prijateljem King Jawollom. Ko sta korak za 
korakom premagovala razdaljo, sta se obenem 
tudi postopoma soočala z resnostjo položaja, v 
katerem so danes ganski otroci, ki jih vse bolj 
neusmiljeno izkoriščajo kot poceni delovno silo 
ali pa kako drugače. Ebenezer se je kot predan 
aktivist odločil, da ne bo stal križem rok.
Zasnoval je projekt, ki temelji na najmočnejšem 
orožju – znanju. Organizacija se je k otrokom 
odločila pristopiti na najboljši možni način, 
in sicer z igro, glasbo, plesom in sproščenim 
pogovorom. Projekt se je tako pričel z izvajanjem 
delavnic na desetih šolah,  ki so otroke spodbujale 
k odkrivanju in razvijanju njihovih sposobnosti 
ter jih osveščale o boleznih, spolnosti in drogah.
Ko je Ebenezer leta 2008 na povabilo Humani-
tasa obiskal Slovenijo, je projekt predstavil tudi 
organizaciji Voluntariat, ta pa je predlagala 
Evropski komisiji, naj projekt � nancira. Po 

vrnitvi v Gano je s pridobljenimi sredstvi 
organiziral kreativne delavnice, ki se jih je 
udeležilo okrog 3500 otrok. Preizkusili so se 
v različnih aktivnostih, kot so ples, nogomet, 
slikanje, igranje glasbenih inštrumentov, 
dramske veščine in družabne igre. Hkrati so 
potekale tudi izobraževalne delavnice o perečih 
globalni temah. Na koncu so otroci na novo 
pridobljene ali izpiljene spretnosti tudi ponosno 
predstavili občinstvu in poželi bučen aplavz, kar 
je zelo blagodejno vplivalo na njihovo samozavest 
in jim vlilo zaupanje v lastne sposobnosti.
Projekta pa še ni konec, v minulem poletju so 
se zopet zvrstile pisane delavnice, ki so razve-
seljevale številne otroke in tudi prostovoljce, med 
katerimi je bilo tudi pet Slovencev, ki jih je vodila 
Elma Musić Jovanović, zaposlena v zadrugi za 
pravično trgovino Odjuga.
Trend se nadaljuje, otroci svoje izkušnje posredu-
jejo naprej svojim vrstnikom, s tem pa raste 
zanimanje za aktivnosti in na dan prihaja vedno 
več skritih talentov, ki jih bo Gana v prihodnosti 

še kako potrebovala.
Ebenezer upa, da bo sodelovanje med Gano 
in Slovenijo še naprej tako plodno, kot je bilo 
doslej, saj, kot pravi, projekt brez Humanitasa in 
Slovencev nasploh ne bi mogel doseči takšnih 
razsežnosti. In to je, kot imajo navado reči Ganci, 
»Aieeko!«, kar pomeni: »Odlično!«

                                                                                                                     
Ebenezer Parditey
Priredila Evridika Cuder 

Otroci, vključeni v program botrstva 
iz okrožja Weija

Navdušenje otrok, ki so sodelovali pri projektu 
“Združevanje mladih proti vsem oblikam zlorabe otrok”
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V Slovenskem etnografskem muzeju se je 
28. septembra odvila prva modna revija oblačil, 
nastalih v okviru projekta »Predelava bombaža 
v ženskih rokah«, ki je plod sodelovanja med 
Humanitasom in organizacijo Kafuli iz Burkine 
Faso ter so� nanciran s strani Ministrstva za 
zunanje zadeve.
Prvenstveni namen projekta je čim večim 
ženskam v Burkini Faso pomagati pridobiti 
dodatne spretnosti tkanja in barvanja bombaža 
ter jim s tem zagotoviti večjo družbeno in 
ekonomsko neodvisnost. Dolgoročni cilji ak-
tivnosti pa so tudi spodbujanje kvalitete izdelkov 
in širjenje trga, promocija pravične trgovine ter 
izboljševanje položaja žensk v revnih državah.
Za pokušino si lahko ogledate nekaj posnet-
kov oblek, ki so nastale pod prsti burkinofaških 
tkalk. Če vam bo katera posebej prirasla k srcu, 
jo lahko kupite v pravični trgovini 3muhe in 
s tem podprete prizadevanja za pravičnejši in 
enakopravnejši svet.
Več o projektu pa si lahko preberete na tej povezavi: 
http://blog.3muhe.si/?subpage=10&id=12

Predelava bombaža v ženskih rokah



Lahko nam pomagate pri našem delu tako, da Društvu Humanitas 
podarite 0,5% od vaše dohodnine. Ta možnost vam ne prinaša dodatnih 
stroškov – vaša dohodnina bo ob tem ostala nespremenjena – nam pa lahko 
olajša delovanje in omogoči še učinkovitejše razvijanje naših projektov. 

Če se odločite za ta korak, vas prosimo, da izpolnite obrazec, ki ga lahko 
najdete na naši spletni strani http://www.humanitas.si/index-dohodnina.
php ali pa http://www.dobrodelen.si/. Naša davčna številka je 74159755. 
Izpolnjen obrazec pošljite v vaš davčni urad do 31.12.2009.

Lahko tudi naredite nadvse dobro delo preko Krilc Darilo s čarobno 
močjo http://www.krilca.si/. Darila Vesele črke so način, kako otrokom 
v Gani pomagate končati šolo. Na voljo so v treh velikostih: S, merica, 
ki priskrbi komplet obveznih uniform (10 €); M, merica, ki s šolskimi 
potrebščinami za eno leto preskrbi enega osnovnošolca (35 €); in 
L, merica, ki s šolskimi potrebščinami za eno leto preskrbi enega 
srednješolca (55 €). 

In še vedno se lahko odločite tudi za posamezno donacijo za nakup knjig 
ali opremo za knjižnici v Busui in Larabangi (oboje v Gani) ali v 
Bobo Dioulassu (v Burkini Faso).
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