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Uvodne besede
predsednika društva
Članki v letošnjem Humanopisu so bili izbrani z
namenom, da ponudijo bralcem vpogled v širok
razpon dejavnosti društva. Seveda je botrstvo
še zmeraj naša središčna aktivnost. Tudi letos je
ostalo število botrov bolj ali manj isto, čeprav je
kar nekaj ljudi odpovedalo sodelovanje, ker se jim
zdi, da ne zmorejo več plačevati rednih mesečnih
prispevkov. Tako je trenutno približno ducat
otrok v Keniji izgubilo svoje botre, in če poznate
koga, ki bi bil pripravljen sponzorirati katerega
od teh otrok, četudi samo za nekaj let, jih prosim
spodbudite, da stopijo v stik z nami. Januarja
letos je naša koordinatorka botrstva Dado Kebe
obiskala Burkino Faso in iz njenega opisa tega
potovanja boste lahko videli, kako zelo pomembna je vaša pomoč ljudem v Bobo-Dioulassu.

vrednosti: stiki med običajnimi ljudmi iz zelo
različnih kultur izboljšujejo naše vzajemno
razumevanje in pomagajo razbijati stereotipe
in predsodke. O vseh nekdanjih prostovoljcih
rad razmišljam kot o ambasadorjih mednarodne
solidarnosti in tolerance.
Polno ime naše organizacije je Humanitas,
društvo za človekove pravice in človeku prijazne
dejavnosti, in zmeraj nas situacije povsod po svetu, kjer so kršene človekove pravice, globoko zaskrbijo. Eno takšnih območij je Palestina. Članek
Barbare Vodopivec pojasnjuje, zakaj Humanitas
podpira Kampanjo BDS – bojkot, dezinvesticije,
sankcije – in primerja sedanjo izraelsko politiko
s tisto v Južni Afriki v obdobju apartheida. Poleg
tega članek ponudi kratek zgodovinski pregled te
izredno kompleksne situacije. Položaj palestinske
skupnosti se zdi tako zapleten, da morda mislimo,
da v Sloveniji ne moremo narediti ničesar, kar
bi lahko vplivalo na ta položaj. Vendar primer
Južne Afrike kaže, da se lahko zgodijo velike
spremembe z miroljubnimi sredstvi in da lahko
vsi prispevamo k temu, pa četudi z zelo majhnimi
doprinosi.

Upali smo, da bo leto 2013 prineslo začetek
novega načina izvedbe programa botrstva v
Radžastanu v Indiji, ki bi se osredotočilo na
prispevke za izobraževanje v marginaliziranih
plemenskih skupnosti, še posebej deklic. Žal
nismo mogli najti dovolj sponzorjev oziroma
virov financiranja in zato ta projekt ostaja cilj
in ne realnost. V začetku leta sta imela Denis
Oprešnik in Anka Hočevar v imenu Humanitasa
izredno zanimivo predavanje o gunijih – tradicionalnih zdravilcih, ki jih podpira Rashtriya Guni
Mission, organizacija, s katero bomo sodelovali
na območju Udaipurja. Denisov članek govori
o pomembnosti takšnih alternativnih oblik
zdravstvene oskrbe v svetu, v katerem vladajo
velike farmacevtske družbe, in v času, ko je javno
zdravstvo celo v Evropi pod vprašajem.

Vsako leto Humanitas izvede več kot 30 delavnic
na temo globalnega učenja, ki se jih udeleži več
kot tisoč otrok, ter veliko seminarjev za učitelje
in mentorje. Z dejavnostmi na ulicah, na primer
Šolo pod soncem, ter filmskimi večeri, predavanji, razpravami in drugimi dogodki v okviru
programa Hiša svetov se trudimo doseči tudi
širšo publiko. Kratek članek, ki sta ga napisali
Ajda Pistotnik in Klavdija Štajdohar, opisuje zelo
uspešen literarni večer z mladim pisateljem iz
Zimbabveja, Tendaijem Huchujem.

Humanitas še zmeraj aktivno pošilja prostovoljce
v Burkino Faso in Gano. Če ste se kdaj vprašali,
kaj ti prostovoljci tam počnejo in kakšne so
njihove izkušnje, boste to izvedeli iz članka Ines
Kavgić. Ines poda verjetno popolnoma pravilno
mnenje, da se prostovoljci naučijo veliko več kot
otroci, ki naj bi jim pomagali. Vendar menim,
da to ne pomeni, da je delo prostovoljcev brez

Humanitas ostaja tudi gonilna sila pravične
trgovine v Sloveniji in aktivno sodeluje s trgovino
3MUHE in zadrugo Odjuga. Živa Lopatič nas
v svojem članku spomni, zakaj je pomembno, da
kupujemo izdelke iz pravične trgovine, in opisuje
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obisk prostovoljcev iz 3MUH in Humanitasa pri
naši partnerski organizaciji EZA v Avstriji.

grozi izguba stvari, ki so se nam do nedavnega
zdele popolnoma samoumevne. Po desetletjih
‘rasti’ nam sedaj govorijo, da si ne moremo več
privoščiti poštenega plačila oziroma pokojnin,
brezplačnega zdravstva in visoke izobrazbe.
Slišimo celo, da otroci v Sloveniji hodijo v šolo
lačni. Kakor povsod v ‘razvitem’ svetu tudi tu
družine potrebujejo dve plači in vse daljši delovnik samo zato, da preživijo. Je to tisto, kar je
mišljeno z uspehom? In če pozabimo vse zgodbe
o korupciji in pohlepu, ali ni nekaj hudo narobe
z ekonomijo, ki meni, da narava nima nobene
vrednosti, da so ljudje in vsa ostala živa bitja ter
zemlja in voda zgolj ‘viri’, ki jih lahko izrabi in
nato odvrže – ali povedano še bolj neposredno,
da multinacionalke lahko ustvarjajo dobičke
zato, ker jim je dovoljeno, da zastonj uničujejo
ta svet. A obstajajo tudi alternative našemu
sedanjemu pogledu na svet in sistemu, ki temelji
na potrošništvu: članek Reneja Suše zaključuje
tokratno številko Humanopisa z velikimi
vprašanji, ki bi si jih morali postavljati, če ne
želimo, da ‘kriza’ dokončno postane način našega
življenja.

Trenutno je še posebno težko dobiti projektna
sredstva za razvojno sodelovanje, zato se zmeraj
bolj osredotočamo na ozaveščanje in izobraževanje
v Sloveniji, običajno v okviru evropskih projektov.
Naš najnovejši projekt financira Ministrstvo za
kulturo, imenuje pa se Svetovne lutke. Projekt je na
kratko opisan v Klavdijinem pregledu dejavnosti za
leto 2014. V zadnjih letih smo bili skorajda preveč
uspešni s svojimi prijavami na razpise in zato naši
prostori na Resljevi pokajo po šivih – medtem ko
so bili včasih v njej dva do trije ljudje, imamo sedaj
6 polno zaposlenih in dve zaposleni, ki delata na
projektih s polovičnim delovnim časom. Če morda
veste za kakšen večji prostor, ki bi ga lahko uporabili (po možnosti zastonj ali vsaj zelo poceni),
bomo zelo hvaležni, če nam to sporočite.
Naslednje leto bomo nadaljevali s serijo razprav
Kriza rasti, ki sedanji globalni ekonomski sistem
postavlja pod vprašaj in išče možne alternative.
Ironično je, da se trudimo pomagati otrokom
v Burkini Faso, Gani in Keniji pri njihovem
izobraževanju in nudimo podporo lokalnim
skupnostim v teh državah, medtem pa nam samim

David Limon

Šola pod soncem
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OBISKALI SMO BOBO-DIOULASSO

Dado Kebe in varovanci na lokaciji filma »SIA«

oddaljeno od glavnega mesta Ouagadougou.
Že drugi dan mojega prihoda v Boboju so me
nekateri neučakani varovanci prišli obiskat v naš
mladinski center. Seveda jih je o mojem prihodu
obvestil naš predstavnik, Seydou Ganou. Takoj
sem začela ugotavljati njihova imena, na podlagi
letnih poročil in slik, ki jih dobivam vsa ta leta.
Torej jih poznam od daleč. Vsak dan, ki mine,
potrdi, da imam dober spomin glede prepoznavanja več sto varovancev, ki jih šteje botrska
sekcija v Bobo-Dioulassu.

Januarja 2013 sem odpotovala v Bobo-Dioulasso,
drugo največje mesto zahodnoafriške države Burkine Faso. Namen obiska je bil pregled delovanja
naše botrske sekcije. Toliko lepih stvari se je zgodilo, da moram premisliti, katere naj v tem dopisu
delim z vami. Edina neprijetna stvar se je zgodila
v Benetkah, kjer smo več kot eno uro čakali v
letalu, da se led odtali od glavnih letalnih površin
letala. Ko smo v popoldanskem času srečno
prispeli v Ouagadougou, kjer nas je pričakalo
32 stopinj razlike v primerjavi s temperaturo v
Benetkah, sem pozabila na te jutranje težave. Na
izhodu letališča me je pričakala prijazna sestra
našega predstavnika iz Bobo-Dioulassa, Fati, ter
me tisto noč tudi pogostila.
Zgodaj zjutraj sem se odpeljala z avtobusom na
končno postajo, Bobo-Dioulasso, ki je pet ur

Obiski šol
Drugi dan mojega prihoda sem se s Seydoujem
odpravila v najbližjo šolo Colsama, ki jo
obiskujejo nekateri varovanci. Šola je tako
5

med vikendom. To je tudi čas, ko sem lahko
varovancem dostavila darila, ki so jih poslali
njihovi botri.

velika, da so jo razdelili in oštevilčili. Začela sva s
Colsamo A. Kakor se tudi spodobi, sva se napotila
proti pisarni ravnatelja za uvodno predstavitev.
Takoj se iz njunega načina pozdrava opazi, da
se poznata že dolgo, kar sta tudi potrdila, saj je
bil Seydou Ganou prav tako ravnatelj te šole. Po
prvih fotografijah z njim nas je eden od učiteljev
pospremil v razrede, kjer imamo varovance. Po
pozdravih in fotografiranju smo jih kasneje
dočakali na dvorišču. Ob dvanajstih, po zvonjenju,
smo lahko opazovali razigrane otroke, ki so tekli
v vse smeri proti izhodu šole. Naši varovanci so
se nama pridružili za kratek pogovor o skupnem
programu ob mojem obisku. Zaključilo se je s
fotografiranjem. Poslovili smo se na hitro, ker se
morajo otroci vrniti v šolo ob petnajstih po kosilu
za popoldanski pouk, ki se konča ob sedemnajstih.
Naslednji dan sem nadaljevala obisk na Colsamo
B in D. Slednja šola ima novega ravnatelja, saj
je prejšnji nekaj mesecev pred mojim obiskom
nenadoma umrl. Našla sem našo varovanko, ki je
bila bolna in je ni bilo doma ob mojem obisku.
Obiskala sem tudi gimnazijo Lycee National
de Bobo in zasebno gimnazijo Lycee privee
Bethanie II , kjer imamo veliko varovancev.
Bethanie II ni samo velika in urejena, je med
najboljšimi gimnazijami mesta Bobo-Dioulasso
zaradi kvalitete izobraževanja in požrtvovalnosti
profesorjev in ravnatelja, zato je tudi šolnina
visoka. Povsod so profesorji in ravnatelji izrazili
svoje navdušenje nad programom botrstva, vsi pa
si želijo nadaljevanje take podpore. Seveda je temu
sledilo še fotografiranje z varovanci, profesorji in
ravnatelji ob zaključku obiska.

Obiski na domu so mi omogočili spoznati starše
varovancev in njihove vsakdanje stiske. Nekateri
so kljub svojemu gmotnemu položaju v družbi
zelo iznajdljivi in skrbni. V času mojega obiska
je društvo Humanitas krilo stroške zdravil za dve
varovanki, ki zaradi bolezni nista hodili v šolo.
Mamice varovancev, ki so se usposabljale prek
projekta o opolnomočenju žensk v centru Kafuli
(projekt je društvo Humanitas izvajalo leta 2008),
tkejo doma, kar jim prinese nekaj zaslužka.

Lokalni predstavnik Seydou Ganou in varovanci

Izlet
V zadnjem vikendu januarja smo se z dvema
avtobusoma ob zgodnji jutranji uri z varovanci
odpeljali na enodnevni izlet v turistični kraj Banforo. Velika polja sladkornega trsa na poti so nam
krajšala štiriurno dolgo pot do končne postaje.

Vsak četrtek in soboto naši varovanci, ki imajo
težave pri matematiki in bodo imeli zaključni izpit
v juniju, obiskujejo dopolnilni pouk, ki ga plačuje
naše društvo. Obiskala sem jih in po mnenju
profesorjev so se njihove ocene opazno izboljšale.
Društvo Humanitas plačuje tudi preventivni
zdravstveni pregled in zagotavlja tudi zdravstvene
storitve prek najetega zdravnika za otroke. Pri
enem pregledu sem tudi prisostvovala.

Pobrali smo turističnega vodnika Koneja, ki nas
je čakal na vhodu mesta Banfor in nas peljal
na skalnati hrib, ki se imenuje Pics de Sindou.
Kraj je nekaj kilometrov oddaljen od Banfore.
Po razlagi Koneja so se prebivalci vasice Sindou,
ki trenutno živijo v dolini, prej skrivali pod tem
hribom, da bi nadzorovali prihod sovražnikov
in se uspešno branili v primeru napada. Na
pobočju nas je sprejela skupina lokalnih oblasti,
med katerimi smo lahko spoznali krajevno
tožilko in njene kolege. Za nas je bilo to srečanje

Obiski na domu
Obiske na dom smo opravili popoldne po
pouku, ko imajo varovanci odmor, opoldne ali
6

dobrodošlo presenečenje. Po skupnem fotografiranju so me zadolžili, da celi Sloveniji in našim
botrom ter botricam posredujem njihovo zahvalo
za takšno podporo njihovim otrokom.
Po napornem vzponu na skalo smo se vrnili v
restavracijo Calypso v mestu Banfora. Po počitku
smo bili spet na poti, da bi si ogledali imenitne
slapove, imenovane Cascades. Na koncu je hrup
deroče vode prekinil klepet otrok. Nekateri otroci
so se želeli kopati, vendar jim je bilo to zaradi
močnega in nevarnega toka odsvetovano. Nastale
so lepe fotografije za spomin …

lastnik odločil znova poročiti. Poročna dvorana
je bila polna, saj je ženin v Burkini zelo znan,
ker je povsod po državi zgradil gimnazije z istim
imenom. Po poročni ceremoniji matičarja smo se
fotografirali. Seveda bi morali nadaljevati naprej v
cerkev, a sem se morala vrniti v center za nadaljnje
obiske varovancev na domu.

Proti večeru smo zapustili slapove in se odpravili
proti kraju Domes v mestu Fabedougou, kjer je
izvir pitne vode Banfore. Legenda pravi, da lahko
tu najdemo magično vodo, ki zdravi hepatitis in
druge bolezni. Z več kot štiri tisoč hektari sladkornega trsa je mesto znano tudi zaradi predelovalne tovarne za rjavi sladkor. V bližini je bil
posnet zelo znani film SIA.

Po sestanku staršev

Na poti proti domu me dohiti skupina varovancev
in reče: »Danes so se naše sanje uresničile.«
Na moje vprašanje, zakaj, so odgovorili, da so
prvič obiskali slapove, za kar so zelo hvaležni.
Z besedami ne morem izraziti, kako sem bila
vesela, da sem lahko bila ves dan v družbi vaših
varovancev, ki so bili vseskozi pridni in zgovorni.

Srečala sem naše varovance, ki obiskujejo 4. letnik
gimnazije in se pripravljajo na maturo. To so naši
prvi varovanci, ki jih podpiramo že dvanajst let.
Odlični so v šoli in obljubljajo uspeh na maturi.
Varovanci, ki so opravili poklicno šolo šiviljstva in
lesartva, so bili deležni mojega obiska. Varovanka,
ki je končala šiviljsko šolo, je trenutno doma brez
službe in si želi začeti svojo kariero, a je brez
šivalnega stroja, zato bi bila vesela kakršne koli
podpore. Izredno sem bila zadovoljna z našim
delom, ko sem srečala naše prve varovance, ki so
že v četrtem letniku gimnazije.

Sestanek staršev
Naslednji dan po izletu smo imeli sestanek s starši,
z namenom, da spoznamo njihove težave in se
istočasno posvetujemo, kako sodelovati za dobrobit
otrok. Starši so prišli v velikem številu in izrazili
hvaležnost vsem dobrim ljudem, posebej botrom
in botram, ki nesebično prispevajo k izobraževanju
njihovih otrok. Starši so bili navdušeni, ko smo
imeli sestanek v jeziku djula, njihovi materinščini,
ki ga govorim tudi jaz. Kot dokaz so nastale
skupne in posamezne fotografije.

Želela bi pozdraviti prijaznost, gostoljubje in
požrtvovalnost našega lokalnega predstavnika,
Seydouja Ganouja, ki je poleg svoje službe izredno
skrbno organiziral srečanja in obiske. Že dvanajst
let vztrajno vodi projekt botrstva v svoji domovini
ter sledi razvoju in uspehu vsakega varovanca, kar
ni mačji kašelj.
Dado Kebe

Poroka
Na svojo prvo soboto v Boboju sem bila vabljena
na poroko lastnika gimnazije Bethanie II, kjer
imamo veliko varovancev. Poroka je bila posebna,
ker se je po nenadni smrti žene šestdesetletni
7

KDO JE GUNI?
TRADICIONALNO ZDRAVILSTVO
V RADŽASTANU (INDIJA)

Guni Prithviraj Singh ob svojih zdravilnih pripravkih

izdaje certifikatov s strani države, slednje pa je
omogočilo primat zahodne medicine v odnosu do
indogenih zdravilcev. Ob naraščajočem indijskem
nacionalizmu na prelomu stoletij pa se pojavijo
težnje po revitalizaciji tradicionalnih sistemov
zdravljenja, ki pripomorejo k izoblikovanju treh
dominantnih zdravstvenih tradicij. Ajurveda
postane značilen sistem hindujcev, unani sistem,
inherenten muslimanom, sida pa je lastna Tamilcem. Etnični boji, ki so izoblikovali in institucionalizirali omenjene »homogene« sisteme, so
v ozadje potisnili plemenske zdravilce kot tiste
umazane, vraževerne, neizobražene, nazadnjaške,

Eno izmed najpomembnejših polj, na katerem se
vršijo sodobne ideje razvoja, bržkone predstavlja zdravstvo. V Indiji so bile prakse zdravljenja
vselej povezane s tradicijo, znotraj katere se je
zdravilsko znanje prenašalo preko generacij v
določenih družinah, vendar pa je z vzponom
britanske kolonialne vladavine prišlo do formalizacije birokracije in zahodnega medicinskega
sistema. Uradne institucije so postala mesta, kjer
se izuči medicinske strokovnjake, ki ob koncu
izobraževanja pridobijo licence, s čimer naj bi
vlada preprečila zlorabe šarlatanov. V devetnajstem stoletju smo posledično priča centralizaciji
8

Radžastana. Z njimi sva v času najinega obiska
krožila med plemeni omenjenega področja in
dokumentirala znanja in življenja tradicionalnih
zdravilcev. Zgodba se prične z ustanoviteljico
organizacije, Bhanwar Dhabai, ki je bila leta 1989
priča smrti osemnajstih otrok v radžastanski vasici
Charmer. V neposredni bližini ni bilo nikakršne
zdravstvene infrastrukture, zato je Bhanwar stopila
v stik z bolnišnicami v bližnjem mestu Udaipur,
ki pa so se izkazale za neodzivne in nepripravljene
pomagati plemenskim otrokom. Ob tragičnem
razpletu dogodka se je pričela spraševati, zakaj
indijsko zdravstvo ne deluje na mestih, kjer bi
bilo krvavo potrebno. Kako so se ljudje zdravili
v preteklosti? Kdo so bili tisti, ki so obolenja
zdravili? Podala se je na pot iskanja plemenskih
zdravilcev, dokumentiranja njihovih znanj ter jih
začela medsebojno povezovati. Vzporedno s tem
je ustanovila organizacijo Rashtriya guni mission
in s časom dosegla uradno pripoznanje omenjenih
zdravilcev, s čimer je njihovo zdravljenje postalo
ne le legitimno, temveč tudi legalno. Poimenovala

preveč tradicionalne. Kljub temu da Indija v
današnjem času predstavlja državo vrtoglave rasti
v gospodarstvu, je delež, ki ga vsako leto vložijo v
zdravstvo, nenavadno nizek. Po podatkih Svetovne
zdravstvene organizacije vlada letno zdravstvu
nameni le približno 3 % BDP-ja, čeprav država
predstavlja kar 21% svetovnega bremena bolezni.
V odročnih predelih, kjer se nahajajo številna
plemena, posledično primanjkuje zdravstvene infrastrukture, ki bi tistim najbolj potrebnim nudila
dostop do zdravstvene oskrbe. Plemenski zdravilci
so torej velikokrat edina alternativa, ki podeželane
ozdravi njihovih bolezni.
Iz splošnega se premaknimo k posamičnemu,
in sicer v zvezno državo Radžastan, ki se nahaja
na severozahodu Indije ob pakistanski meji. V
mesecu oktobru in novembru leta 2012 sva z
Anko Kočevar prostovoljno delovala pri organizaciji Rashtrija Guni Mission, ki se ukvarja z
revitalizacijo tradicionalnih zdravstvenih sistemov,
pretežno na ruralnih področjih južnega

Guni Surejmal z zeliščnim mazilom proti glavobolu
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Radžastan je ena izmed indijskih držav z najnižjim
odstotkom pismenosti v Indiji. Po podatkih
cenzusa iz leta 2011 je ta 67-odstotna in razumljivo je, da se zdravilska znanja, ki se prenašajo
izključno prek ustnega izročila, izgubljajo. V želji
po boljšem zaslužku mladi raje odhajajo v mesta,
kot pa da bi ostali doma in živeli od borne zemlje
in slabo plačanega zdravilskega poklica. To je eden
izmed razlogov, da je Rashtriya Guni Mission
pričela z intenzivno dokumentacijo znanj gunijev,
s preverjanjem učinkovitosti njihovih zdravilskih
pripravkov in s promocijo zdravilcev. Na ta način
so dosegli priznanje širše javnosti, ki je v plemenskih zdravilcih začela prepoznavati pomembnega
akterja pri zdravljenju pacientov, ki se nahajajo v
odročnih regijah države. Slednje vpliva tudi na demografski upad v vaseh, saj so vaščani prepoznali
potencial, ki ga nosijo guniji in z zelišči bogata
narava, ki jih obdaja. Kot primer naj navedem vas
Katchapli, v kateri se nahajata gunija Hajari Singh
in Hem Singh, ki sta ob pomoči organizacije
pričela gojiti zdravilno rastlino safed musli kar na
domačem polju. Zelišče, ki se v ajurvedi pogosto
uporablja predvsem pri zdravljenju impotence in
pri krepitvi imunskega sistema, sta gunija začela
izvažati neposredno na trg v Udaipur in Dehli, kjer
ima zaradi svoje kvalitete visoko ceno. Z gojenjem
rastline so se pričeli ukvarjati tudi ostali vaščani
in z leti se je zmanjšal demografski upad, saj so
mlajše generacije pridobile možnosti za zaslužek
in razvoj v lastni vasi in pod lastnimi pogoji.

jih je guni, kar bi v prevodu pomenilo varuhi
znanja. Pomembno je dodati, da se ti zdravilci
nahajajo v različnih geografskih, kulturnih,
jezikovnih in religioznih kontekstih, lokalno pa
so znani pod različnimi imeni, kot so vaidu, vaidhyaraj, gaitas, uche, danga bhagat itd. Pretežno
zdravijo z zdravili iz zdravilnih rastlin jari butis
(»čudežna zelišča«), ki jih v gozdu sami nabirajo,
iz njih izdelajo zdravilo, diagnosticirajo bolezen
in zdravijo paciente. Njihovo znanje se prenaša iz
roda v rod, znotraj družine ali prek sistema guru
– shishya parampara (odnos učitelj – učenec). Če
posameznik tekom svojega življenja od prednikov
pridobi dovolj znanja, lahko od organizacije
prejme certifikat zdravilca, ob njeni pomoči pa
odpre domačo kliniko, imenovano guni aushdalaya. V njej pacienti dostopajo do zdravstvene
oskrbe za nizko vsoto denarja ali brezplačno,
v kolikor si zdravljenja ne morejo privoščiti.
Nemara še pomembnejše pa je dejstvo, da so
guniji ob pomoči organizacije ustvarili nekaj,
kar sami imenujejo skupnost. Ob medsebojnem
povezovanju so vzpostavili mrežo, znotraj katere
se vršijo izmenjave znanj, zelišč, zdravil in celo
pacientov, saj je vsak izmed gunijev strokovnjak
za določeno bolezen.

Seveda pa vse ni tako rožnato, kot se zdi na prvi
pogled. Guniji in Rashtriya Guni Mission so
simptom moderne družbe, za katero je značilen
razkroj suverenosti nacionalnih držav, ki so v senci
kapitalskih interesov in požrešnosti multinacionalk nezmožne opravljati službo, za katero so bile
pravzaprav poklicane. Da bi ostala v igri »velikih«,
indijska vlada z megakorporacijami podpisuje javnosti nedostopne bilateralne pogodbe, s katerimi
slednji pridobijo ekskluziven dostop do ekstrakcije
naravnih dobrin.
Zemlja, ki bi morala biti neodtujljiva pravica
od narave odvisnih plemen, postane predmet
izčrpavanja in uničevanja. Izginjata flora in favna,
ljudje pa so se prisiljeni seliti v mesta ali pa se za
mizerne mezde zaposliti v istih industrijskih objektih, ki so jim onemogočili dostop do naravnih

Zeliščni pripravki gunijev na sejmu v mestu Udaipur
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dobrin. Vse to za to, da bi se lahko mi potrošniki
na globalnem »severu« lahkotno odločali o
nakupu najrazličnejših cenovno konkurenčnih
izdelkov – koles, računalnikov, mobitelov, zdravil,
oblek itd. Odgovornost je brez dvoma kolektivna. Guniji in Rashtriya Guni Mission v tem
kontekstu predstavljajo protiutež. So zgodba o
moči povezovanja in samoorganizacije, ki lahko
prepreči marsikatero izkoriščanje. Novonastala

skupnost, ki izhaja iz temeljne pravice, da bi
zdravstvo moralo biti dostopno vsem ljudem, ne
glede na njihovo socialno, kulturno ali spolno
pripadnost. Referent simbioze med kulturo in
naravo, ki ljudem nudi zatočišče in možnosti za
razvoj lastnih potencialov ter udejanjenje
njihovih vizij prihodnosti.
Denis Oprešnik

Guni Vardaram v svoji kliniki
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REŠEVANJE OCEANA PRED VALOVI

Šivanje denarnic iz plastičnih vrečic

razpok, skozi katere sem vpijala veselje otrok.
Po vrnitvi domov pa je zahodna miselnost vse
razpoke tretirala kot nepravilnosti in jih vztrajno
betonirala. Sedaj praskam po stenah in se trudim
ustvarjati vsaj majhne špranje, skozi katere bi
lahko prelila in delila srečo, ki so mi jo dali otroci
v Gani.

V Gani sem na dveh šolah (Azani in Butre) tri
mesece opravljala prostovoljno delo z otroki,
starimi nekje med 9 in 13 let, in sicer na temo
okoljevarstva. Vsak dan z njimi je bil nekaj
posebnega in po treh mesecih so me igrivi pogledi,
široki beli nasmehi ter cukanje za roko zasvojili in
priklenili na to državo, za katero sem se v prvih
dneh spraševala, ali bom tam sploh lahko zdržala
3 mesece.

Spomnim se tistega dne, ko smo otrokom v
šoli skušali približati proces ponovne uporabe
in recikliranja odpadkov. V Gani velik problem
povzročajo plastične vrečke, iz katerih pijejo vodo
(water sachets). Obstaja pa tudi nekaj organizacij,
ki iz teh vrečk šivajo denarnice in torbice. Tako
sva s Sofio dobili podobno idejo. Oborožili sva
se z nitjo in šivankami (odpadnih vrečk ni bilo
težko najti) ter se s strahom odpravili proti šoli.

Sofia, udeleženka iz Nemčije, s katero sem
opravljala prostovoljno delo pri organizaciji
EHTN (Embracing Hidden Talents Network),
je rada citirala Leonarda Cohena, ki pravi, da
ima vsaka stvar razpoko, tako namreč vanjo pride
svetloba. Ko sem bila v Gani, je imelo moje telo,
moja duša in srce z vsakim dnem vedno več
12

Večina otrok še nikoli ni šivala, poleg tega pa so
ti otroci zelo razigrani in nemalokrat se v razredu
pojavijo tudi radovedne glave, ki le še stopnjujejo
nemirnost otrok. Odločili sva se, da malce tvegava, nenazadnje v Gani pogosto vidiš otroke, ki si
svinčnike šilijo z britvicami, in dečke, ki naokoli
tekajo z mačetami. Tveganje se nama je vendarle
obrestovalo. Otroci so bili preprosto navdušeni
in ta delavnica šivanja mi je dala enega najlepših
spominov, ki ga bom za vedno nosila s sabo.

vzel izrezano plastificirano sličico Miki Miške ter
me obotavljajoče prosil, ali mu jo lahko pomagam
prišiti na denarnico, saj je denarnica za njegovo
mlajšo sestrico. In nato se je v meni razrasel
občutek, ki ga besede niso zmožne izraziti. To je
bila moja doza pristne sreče tisti dan in za to mu
bom večno neizmerno hvaležna.
To ni bilo edinkrat, da sem opazila, kako izrazit
čut za empatijo imajo otroci v Gani. Seveda tudi
med njimi obstaja otroško rivalstvo, a vseeno
sem imela občutek, da so odnosi v njihovi družbi
veliko bolj skrbno stkani, hkrati pa veliko bolj
odprti za nove niti, ki jih veter prinese v njihovo
bližino.
Poleg sočutja pa otroke odlikuje še neverjetna
inteligenca. Nemalokrat sem se čudila, od kod
črpajo svoje ideje in zamisli. Kreativnost otrok
je pač neomejena, ne glede na to, v katerem delu
sveta živijo.
V eni izmed prvih delavnic smo diskutirali, kaj
sploh je okolje in kaj sploh je narava. Trenutna
šolska doktrina jih uči, da je vse ustvaril bog, in
s Sofio tega nisva želeli izpodbijati, zato sva jim
v začetku pomagali. Čisto vsi še ne razumejo
najbolje angleško, vendar jim koncepta »kaj vidijo
okoli sebe« ni bilo težko približati. Debata se
je hitro razvila in vsak je želel prispevati svojo
besedo, ki smo jo nato zapisali na tablo. Flower,
pa tree se je slišalo iz zadnje klopi. Tuhtanje.
Boat, river. Spet tišina. Nato pa se je našel deček,
za katerega sem mislila, da sploh ne razume
angleščine, saj še ni spregovoril z nama. Vulture (jastreb), me preseneti z odločnih glasom.
Obnemim in v šoku vprašam, ali lahko ponovi,
ne zato, ker ga prvič ne bi slišala, ampak ker
me je tako presenetil, da sem potrebovala čas,
da pridem k sebi. V tistih nekaj sekundah, ki so
minile, da je ponovil besedo, so moje misli divjale.
Jaz sem pomen te besede spoznala šele pred nekaj
leti, on pa ga pozna že v osnovni šoli. Obrnila
sem se proti tabli in se ironično nasmejala sama
sebi, saj sem se zavedela, da nisem prepričana, ali
se beseda črkuje z u ali o. Črkovala sem jo z o, po
povratku domov pa sem jo preverila v slovarju in
ugotovila, da so otroci pametnejši od mene. :)

Eksperiment čiščenja onesnažene vode

Otroci so pokazali velik interes, vsak je zase sešil
eno ali dve denarnici, ki so jo nato z veseljem
kazali ostalim v vasi, in ponos je kar žarel iz
njihovih oči. Naslednjič, ko sva spet obiskali
šolo Azani, je do mene pristopil fant in me
pocukal za rokav. Obrnila sem se in pričakovala
nasmeh, na njegovem obrazu pa sem videla
sramežljivost. Nasmehnila sem se mu in mu iz
rok vzela njegovo denarnico. Pregledala sem jo
in se nasmejala, ga pohvalila in mu zašepetala,
da je to ena boljših, kar sem jih videla. Obraz
se mu je razsvetlil, nato pa me je prosil, ali mu
lahko pri nečem pomagam. Z začudenjem sem
ga pogledala. Otroci so naju dostikrat prosili, ali
jim lahko pomagava pri šivanju, sploh na začetku
šivanja, ko je bilo treba vrečke postaviti v pravilen
položaj. A njegova je bila že končana, zato sem
ga vprašala, pri čem potrebuje pomoč. Iz žepa je

Naslednji prizor na isti dan. Naučili smo se, kaj
je narava in kaj okolje, zato smo začeli temo o
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tem, kar je v okolju narobe. Tokrat po tabli piše
Sofia. »Sekanje dreves«, »metanje smeti na tla«
»onesnaževanje voda«, idej ni in ni zmanjkovalo
in mislim, da smo bili bolj produktivni kot politiki
na podnebnih konferencah. Nato pa se oglasi
punca, brihta razreda, ki pogumno dvigne roko in
reče »overgrazing«. S Sofio sva se spogledali. Jaz
niti približno nisem pričakovala, da se ti otroci
tako močno zavedajo okolja, v katerem živijo, in
problemov, s katerimi se soočajo, Sofia pa me je
potihoma vprašala, kaj je to. Prekomerna pašnja, ji
razložim, pohvalim učenko in šele kasneje opazim
napačno črkovanje besede na tabli.

njih. In to spoznanje ima grenak priokus, kajti ne
morem se znebiti občutka, da sem se tekom treh
mesecev na njihov račun okoriščala.
Takšnih in podobnih zgodb je nešteto. Tudi
smeha nikoli ni manjkalo. Kot takrat, ko sem
v šolo prinesla svojo svetilko na sončne celice.
Otroke sem vprašala, kaj bi se zgodilo, če bi jo
nastavila na sonce pred dvoriščem šole. Kot strela
z jasnega se oglasi Collins: »Nekdo bi prišel in jo
ukradel.« Kar je sprožilo val smeha v razredu in
tudi sama nisem bila imuna nanj. Ali pa takrat,
ko smo se po delavnicah zabavali in igrali zunaj.
Shadrack je prevzel vlogo odraslega, ko je skrbno
učil Nathaniela, kako voziti kolo. Spodbujanje, en
krog, drugi krog, nato pa je kolo spustil. Nathanielu je šlo nekaj časa zelo dobro, dokler ni treščil v
svojega učitelja. Trenutek tišine, jaz pa sem bruhnila v smeh, kar je razbilo napetost v ozračju in
otroci so sledili. Učitelju tako ni ostalo drugega,
kot da se nam pridruži v simfoniji smeha.

S temi zgodbami želim poudariti, kakšne predsodke imamo Evropejci, ko se odpravljamo v
Afriko. Humanitarne organizacije nas neprestano
bombardirajo s slikami stradajočih afriških otrok,
turistične agencije pa s slikami rdečih sončnih
zahodov privabljajo popotnike. Tekom mojega bivanja v Gani sem spoznala, da to niti približno ni
slika Gane. Ni vsa Afrika safari in pekoča vročina.
Gana, ki sem jo spoznala sama, je ena sama velika
sreča in veselje ter širok nasmeh od ušesa do ušesa.
Že v prvem dnevu, v tistih prvih delavnicah se je
pričelo rušenje predsodkov, ki sem jih prinesla s
sabo v Gano. V Gano sem se odpravila z mislijo, da bom pomagala, in idejami, kaj vse lahko
naredim dobrega, kaj vse lahko otroke naučim.
Spoznala pa sem, da so me ti otroci naučili veliko
več, kot sem sama kadarkoli bila zmožna naučiti

V Gani sem se naučila, da v primeru, ko neko
izkušnjo oz. doživetje sprejmeš s široko odprtimi
očmi, ušesi in občutki, ni možen drug scenarij kot
ta, da se zaljubiš. Življenje tam je tako drugačno,
ampak v toliko načinih veliko bolj privlačno. In
upiranje takšni zaljubljenosti je nesmiselno, tako
kot nima smisla reševati oceana pred valovi.
Ines Kavgič

Oddih od učenja in sladkanje s pomarančami
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Apartheid in okupacija Palestine

David in Goljat (foto Rani Bornat)

membe, ki je kot del kulturne ambasade Izraela
v okviru evropske prestolnice kulture v Mariboru
prikazovala razvoj Izraela v 20. stoletju. Razstava
je na »objektiven način« govorila o modernizaciji
in civilizaciji Izraela, o naseljevanju nenaseljene
puščave itd. Zamolčan je bil izgon več kot 700.000
Palestincev z njihovih domov, uničenje velikega
dela bogate in raznolike palestinske družbe,
uničenje sobivanja med Judi in Arabci, ki je bil
nekoč značilen za ta prostor.

O Palestini veliko slišimo, a malo vemo. Naše
predstave in razumevanja pogosto nastajajo
na osnovi medijskih novic, pri tem pa neredko
izgubljajo celostni politični, družbeni in kulturni
kontekst. O Palestincih velikokrat razmišljamo
kot o izgubljenem narodu, brez lastne preteklosti
ter družbenega in kulturnega življenja. Medijska
podoba Palestincev je pogosto postavljena v
luč terorizma in nasilja, kar je postalo značilno
za podobe arabskega sveta na sploh, še posebej
po 11. septembru in kreiranju »vojne proti
terorizmu«.

S takšnimi dogodki Izrael v svetu uspešno gradi
podobo moderne in edine demokratične države na
Bližnjem vzhodu, to podobo pa nekritično sprejema tudi mednarodna skupnost, še posebej ZDA
in EU. Zaradi krivde holokavsta in dogajanj v času
pred in med 2. svetovno vojno, je kakršnakoli kritika izraelske države hitro predstavljena kot antisemitizem. Zaradi tega si svetovna javnost pogosto
zakriva oči pred dejstvom, da se zaradi krivde nad

Interpretacija dogajanja v Izraelu in Palestini,
tako kot interpretacija zgodovinskih »dejstev«,
poteka v močno nabitem političnem polju. Razumevanje sprememb, ki so se zgodile v Palestini po ustanovitvi izraelske države leta 1948, je
podvrženo različnim konfliktom, interesom in
razlagam. To je nazorno pokazala razstava Spre15

Del teh programov so tudi vojaška podjetja, ki
sodelujejo pri nezakoniti gradnji izraelskega
zidu in naselbin. Izrael je tudi eden največjih
prejemnikov ameriške razvojne pomoči, Evropska
unija pa je pomemben trg za izraelske izdelke,
tudi tiste, ki so izdelani na Zasedenih palestinskih
ozemljih.

enim zločinom proti človečnosti – to je poboju
judov med 2. svetovno vojno, odvija nov zločin
– poboj in prisilna izselitev Palestincev. Pod na
videz »objektivnimi dejstvi« izraelske modernizacije, demokratizacije in civilizacije Bližnjega
vzhoda se namreč skriva ideologija sionizma, ki
opravičuje izraelsko politiko okupacije in apartheida, tako na Zasedenih palestinskih ozemljih
(Zahodni breg, Gaza in vzhodni Jeruzalem) kot
znotraj lastne države.

Zato kljub nenehnim opozorilom o kršitvi
mednarodnega prava mednarodna skupnost ostaja
dvolična v svojem odnosu do izraelske države
in s sklepanjem raznih trgovinskih sporazumov
neposredno omogoča financiranje okupacije.

Izraelska represija ne poteka le z neposredno
uporabo sile, temveč tudi s pomočjo podpore, ki
jo prejema od mednarodne skupnosti. Ta podpora
je tako politična kot tudi finančna. Izrael je edina
država, ki ni del Evropske unije, pa je vseeno
vključena v številne programe financiranja, kot je
na primer stari evropski znanstvenoraziskovalni
program FP7 ali pa novi znanstvenoraziskovalni
program Horizon 2020.

Situacija na Bližnjem vzhodu se nam največkrat
kaže kot brezupna in brezizhodna. Pa vendar,
številni Palestinci ohranjajo upanje. Pomembno je,
da jih pri tem podpiramo in izkažemo solidarnost.
To lahko storimo z iskanjem učinkovitih sredstev,
s katerimi bi bilo mogoče pritisniti na izraelsko
vlado in izzvati spremembe v njihovi politiki
ločevanja ter vojnih zločinov.

Kampanja BDS – bojkot, dezinvesticije,
sankcije
Eno izmed sredstev pritiska na izraelsko državo
je kampanja BDS – bojkot, dezinvesticije in
sankcije,1 ki jo je leta 2005 pričela Palestinska
civilna družba, koordinira pa ga Palestinski
narodni odbor za BDS (znan kot BNC).
Kampanja BDS po vzoru gibanja proti apartheidu
v Južni Afriki poziva k različnim oblikam bojkota
izraelske države, dokler ta ne bo začel v celoti
spoštovati pravic Palestincev in mednarodnega
prava, tako da:
1. Konča okupacijo in kolonizacijo vseh arabskih
ozemelj in poruši zid
2. prepozna temeljne pravice arabsko-palestinskih
državljanov Izraela do popolne enakopravnosti; in
3. spoštuje, zaščiti in podpre pravico palestinskih
beguncev, da se vrnejo v svoje domove in posesti,

Razstava Tu ostanemo

1
Bojkot je usmerjen proti izdelkom in podjetjem (izraelskim in mednarodnim), ki služijo na račun kršitve pravic Palestincev. Največkrat gre za
podjetja, ki delujejo na nezakonitih naselbinah Zasedenih palestinskih ozemelj.
Dezinvesticije so usmerjene v korporacije, ki so sokrive za kršenje pravic Palestincev. S to strategijo poskušamo zagotoviti, da razni univerzitetni ter
pokojninski skladi ne vlagajo sredstev v podjetja, ki sodelujejo pri zatiranju Palestincev.
Sankcije so ključne za izražanje nasprotovanja ukrepom in dejanj neke države. Izrael je član raznih diplomatskih in gospodarskih forumov, ki mu
omogočajo nezaslužen in lažen ugled ter materialno podporo za zločine. Z zahtevo po sankcijah podporniki kampanje ozaveščajo javnost o izraelskih
kršitvah mednarodnega prava ter želijo zmanjšati podporo drugih držav Izraelu.
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okoli mesta Jeruzalem, namenjeno le judovskim
prebivalcem in naseljencem na nezakonitih naselbinah (Alstom je v Sloveniji povezan s projektom
TEŠ 6). Tudi francosko podjetje Veolia, ki je
prav tako sodelovalo pri gradnji zgoraj omenjene železnice, je zaradi sodelovanja pri projektu
apartheida, izgubilo že veliko pogodb.

kot je bilo dogovorjeno v resoluciji ZN 194.
Kampanja BDS spodbuja različne oblike bojkota,
dezinvesticij in sankcij, in to na ekonomski,
kulturni, akademski in športni ravni. V osmih
letih se je kampanja razširila po celem svetu in jo
danes najdemo na skoraj vseh kontinentih. Kampanjo so podprle tudi številne vidne osebnosti,
kot je na primer južnoafriški nadškof Desmond
Tutu, intelektualci, kot so Naomi Klein, Judith
Butler, Stephen Hawking, Noam Chomsky, Etienne Balibar, Arundhati Roy; glasbeniki kot so
Roger Waters, Bono, Elvis Costello, Pixies itd.
Kampanja BDS ni pomembna le zaradi izražanja
solidarnosti s Palestinci, temveč še posebej zaradi
svojih konkretnih učinkov. Na primer: podjetje
Agrexco, nekoč največji izraelski izvoznik agrikulturnih produktov, ki je izvažal tudi produkte
iz Zasedenih palestinskih ozemelj, je – med
drugim - zaradi nenehnih pritiskov svetovne
civilne družbe in kampanje BDS moral končati
svoje poslovanje in šel v stečaj. Podjetje Ahava,
ki prodaja kozmetiko iz Mrtvega morja (ki je na
nezakonitih naselbinah Zahodnega brega), je bilo
v Veliki Britaniji prisiljeno zapreti svojo prodajo. Prav tako so trgovci na debelo iz Norveške,
Japonske in Kanade, napovedali bojkot podjetja
Ahava. Številne evropske banke so dezinvestirale iz podjetja Alstom, ki je gradilo železnico

Tudi majhne države, kot je Slovenija lahko igrajo
v tovrstni kampanji pomembno vlogo, saj so
izraelska podjetja, ki profitirajo zaradi politike
okupacije in apartheida, prisotna tudi v našem
prostoru. To so na primer Ahava, Veolia, Alstom,
Mehadrin (ki podobno kot nekoč Agrexco goji
zelenjavo in sadje na Zasedenih ozemljih in
jih uvaža v EU) itd. Po podatkih Gospodarske
zbornice Slovenije (GZS) je izraelski izvoz v
našo državo od leta 2009 do 2010 narasel za več
kot 405 odstotkov, vrednost izvoza je s slabih 21
milijonov evrov zrasla na skoraj 106 milijonov
evrov. Glede na vedno tesnejše sodelovanje med
Slovenijo in Izraelom in v podporo palestinskemu ljudstvu je tudi v Sloveniji v letu 2012 pričela
delovati kampanja BDS (www.bds.si). Društvo
Humanitas se je kampanji pridružilo.

Gibanje proti apartheidu v Južni Afriki
Gibanje bojkota proti politiki Južne Afrike je bilo ustanovljeno leta 1959 v Londonu. Sindikati,
študenti, številne organizacije in politične stranke so se pridružile gibanju. Leta 1960 se je gibanje
preimenovalo v Gibanje proti apartheidu, zavzemanje za ekonomski bojkot pa je nadomestila
zavzemanje za popolno izolacijo Južno afriškega apartheida. To je vključevalo tudi akademski,
kulturni in gospodarski bojkot ter sankcije.
“Obiskal sem Zasedena palestinska ozemlja in bil sem priča rasnemu ločevanju na cestah in v
naseljih, ki me je močno spomnilo na pogoje, ki smo jih izkusili v Južnoafriški republiki v rasističnem
sistemu apartheida. Videl sem poniževanje Palestincev – moških, žensk in otrok, ki morajo redno
tudi po več ur stati na izraelskih vojaških kontrolnih točkah, ko grejo v šolo ali če želijo obiskati svoje
sorodnike. Takšno poniževanje mi je vse preveč znano ...”
Desmond Tutu, južnoafriški nadškof in aktivist, dobitnik Nobelove nagrade za mir leta 1984.
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Zgodovinske prelomnice v 20. stoletju

Egiptu odvzeti Gazo, Jordaniji Zahodni breg in
Siriji Golansko planoto. Izraelska vojaška okupacija teh ozemelj traja še danes, po zasedbi pa
je začel Izrael izvajati tudi politiko naseljevanja
svojega prebivalstva na teh območjih, kar
mednarodno pravo izrecno prepoveduje.

1917–1949
Leta 1917 je Velika Britanija s tako imenovano
Balfourjevo deklaracijo, ki nosi ime po tedanjem
britanskem zunanjem ministru, privolila v načrt
sionističnega gibanja (judovskega političnega
in nacionalističnega gibanja, ki je nastalo konec
19. stoletja), da se na območju Palestine ustvari
judovska država. Leta 1947, po koncu 2. svetovne vojne in izkušnji holokavsta, je Generalna
skupščina Združenih narodov z resolucijo 181
predlagala uveljavitev načrta delitve Palestine, po
katerem bi bilo Judom namenjeno 55 odstotkov
Palestine, Arabcem pa 45 odstotkov. Judje, ki so
takrat predstavljali približno tretjino prebivalcev
Palestine, so na načrt pristali, Arabci pa ne. To
je sprožilo vojno, njen rezultat je bila ustanovitev Izraela, 14. maja 1948. Ta dan imenujejo
Palestinci nakba oziroma katastrofa, saj je bila
ustanovitev Izraela tesno povezana z izgonom in
izselitvijo približno 750.000 Palestincev.

2000–danes
Po letu 2000, ko se je v drugi intifadi materializiralo večletno razočaranje Palestincev nad
sporazumom iz Osla, ki bi moral pripeljati do
palestinske države, je začel Izrael v imenu zaščite
pred palestinskimi samomorilskimi napadalci
graditi zid med seboj in okupiranimi
palestinskimi ozemlji. Ker zid poteka globoko
na palestinskem ozemlju, s čimer si Izrael
prisvaja tako palestinsko zemljo kot vodne
vire, je Mednarodno sodišče v Haagu (2004)
zid razglasilo za neskladnega z mednarodnim
pravom. Izrael odločitve sodišče ne spoštuje
in z gradnjo zidu ter nezakonitih judovskih
naselbin nadaljuje. S tem spreminja demografsko in politično sliko na zasedenih ozemljih.
Od približno 2.500.000 prebivalcev Zahodnega
brega jih je pol milijona nezakonitih judovskih
naseljencev, od tega okoli 200.000 v okupiranem
Vzhodnem Jeruzalemu.

1967–1993
Leta 1967 je Izrael napadel Egipt, Sirijo in
Jordanijo. V šestdnevni vojni je Izraelu uspelo

Barbara Vodopivec

Ali je to rešitev?
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Literarni večer s Tendaijem Huchujem,
avtorjem romana Frizer iz Harareja

Literarni večer v Daktariju

popularnejši, sčasoma pa se zbližata in postaneta
dobra prijatelja. Prijateljstvo na kocko postavi
Dumisanijeva homoseksualnost, ki je v Zimbabveju prepovedana z zakonom. »Zagrožena kazen
je nekaj let zapora. To pa je posledica britanskega
kolonializma, saj so nam to zakonodajo zapustili
oni,« je ob obisku Slovenije poudaril Huchu.

Letošnjo pomlad smo na društvu Humanitas
prvič pripravili literarni večer. Gost večera je bil
mladi, a zelo perspektivni zimbabvejski pisatelj
Tendai Huchu, ki živi in ustvarja na Škotskem.
O vrnitvi v domovino ne razmišlja.
Njegov roman Frizer iz Harareja (The Hairdresser of Harare) je v tujini požel velik uspeh
in kritiki uvrstili so ga med najboljše sodobne
afriške romane. Skozi zgodbo dveh frizerjev
iz glavnega mesta Harare ponuja vpogled v
sodobni Zimbabve, ki mu s trdo roko vlada
Robert Mugabe, in homoseksualnost, ki je v
državi še vedno prepovedana in je tabu tema.

Poleg vprašanja homoseksualnosti Huchu v
zgodbi izpostavi tudi aktualne razmere v Zimbabveju in razslojenost tamkajšnje družbe.
Frizerka Vimbai izhaja iz revne družine in
hrepeni po uspehu, medtem ko je Dumi odrasel
v zelo bogati družini. Da se njuna zgodba odvija
v frizerskem salonu, ni naključje. »Frizerski
salon ponazarja kraj, kjer se različni sloji družbe
združijo. Če bi se zgodba odvijala v baru, bi bilo

Roman govori o dveh frizerjih, Vimbai in
Dumisaniju, ki tekmujeta, kdo je boljši in
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Tendai Huchu

‘Frizer iz Harareja’

povsem drugače, saj ljudje iz različnih slojev
zahajajo v različne bare,« pojasnjuje Huchu.

Knjigo Frizer iz Harareja lahko v angleščini
kupite v pravični trgovini 3MUHE, ki s
nahaja na Starem trgu 30 v Ljubljani.
Izposodite si jo lahko v naši knjižnici Hiša
svetov, ki se nahaja v pritličju Knjižnice Otona
Župančiča na Kersnikovi ulici 2 v Ljubljani.

Huchu v knjigi postavi ogledalo Mugabejevi
politiki, slabemu gospodarskemu stanju in
predsodkov polni družbi. Zgodba se namreč
odvija med letoma 2000 in 2008, ko se je
država soočala z veliko inflacijo in pomanjkanjem. Čeprav razmere pogosto povezujemo z
Mugabejem, Huchu izpostavlja, da so težave
večplastne in v prvi vrsti dediščina kolonializma.

Ajda Pistotnik in Klavdija Štajdohar

20

Sodelovanje je bistveno tudi v
pravični trgovini
Vedno več nas je takih, ki se odločamo za nakup
izdelkov, izdelanih po načelih pravične trgovine,
zato ker so bolj kakovostni in ker v procesu njihove proizvodnje ni bil nihče izkoriščan. Največja
izbira izdelkov, narejenih na ta način, je v Sloveniji še vedno na voljo v trgovini 3MUHE, edini
pravični trgovini v Sloveniji. Vedno več izdelkov
s certifikatom pravične trgovine pa najdemo tudi
pri večjih trgovcih, vendar se največkrat ne zavedamo, kaj smo kupili. Zato poslanstvo trgovine
3MUHE še vedno ostaja osveščanje o pravični
trgovini in načelih, po katerih deluje (pravično
plačilo za proizvajalce, varovanje okolja – večina
izdelkov pravične trgovine nosi ekocertifikate,
enakost moških in žensk, prepoved otroškega
dela, transparentnost cen ipd).

Pri tem aktivno sodeluje tudi društvo Humanitas,
ki je hkrati tudi eden izmed treh zadružnikov v
pravičnotrgovinski zadrugi, pod okriljem katere deluje trgovina 3MUHE. Pravična trgovina v Sloveniji se močno naslanja na največjo
pravičnotrgovinsko organizacijo v Avstriji, EZA
Fairer Handel, ki skrbi za 80 trgovin v Avstriji
in pomaga ustanavljati pravične trgovine tudi v
drugih državah južne in vzhodne Evrope, da bi
bili izdelki, narejeni po načelih pravične trgovine,
dostopni čim več posameznikom.
Sodelovanje z EZO je za trgovino 3MUHE
ključnega pomena, saj nam poleg dobave izdelkov nudi tudi podporo v obliki svetovanja in
izobraževanja.

Ezin razstavni prostor v Köstendorfu
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V letošnjem letu so vse prostovoljke in prostovoljce (trenutno v trgovini 3MUHE deluje 20
prostovoljk in prostovoljcev različnih starosti),
ki omogočajo delovanje pravične trgovine v
Sloveniji, povabili na obisk v Salzburg in ogled
organizacije EZA. Predstavili so nam svoje
delovanje, opisali njihovo sodelovanje z drugimi
pravičnotrgovinskimi organizacijami in osvetlili
nekaj aktualnih področij, s katerimi se danes
ukvarja Svetovna pravičnotrgovinska organzicija
(WFTO – World FairTrade Organisation). Dan
smo preživeli v njihovi pasivni stavbi, ki nudi
prijetno okolje za delo in primerne pogoje za
skladiščenje izdelkov S celega sveta. Pri projektiranju stavbe so sodelovali vsi zaposleni z
namenom doseganja resnično kakovostnega
delovnega okolja.

Obisk smo zaključili s sprehodom med razstavljenimi izdelki, ki so trenutno na voljo, ter se
ponovno odločili, da si pravična trgovina tudi v
Sloveniji zasluži še večjo pozornost in da bomo
vsi skupaj poskrbeli, da jo bo zares tudi dobila.
Poleg razlage pravične trgovine, ki so je deležni
obiskovalci trgovine 3MUHE, pa v naslednjih
mesecih načrtujemo nadaljevanje osveščanja v
obliki organizacije lastnih dogodkov in sodelovanje na dogodkih, kjer se srečujemo s tistimi,
ki jih pravična trgovina zanima. Za nami je že
šest Srečanj s pravično kavo, na katerih prisluhnemo zgodbi kave, ki nam pripoveduje o
izkoriščanih proizvajalcih, zavedenih potrošnikih,
škodovanju okolja in pravični trgovini, ki nam jo
pripovedujeta Rene Suša, raziskovalec pravične
trgovine iz društva Humanitas, in Tine Čokl,
poznavalec in ljubitelj kave. V okviru pravične
trgovine se proizvede in proda največ kave, ki v
svetu, v Avstriji in pri nas ostaja tista surovina, po
kateri je največ povpraševanja. Najbolj priljubljena je kava organico, ki prihaja iz Mehike.
Načrtujemo še obisk drugih mest po Sloveniji in
prav posebno dogajanje v prednovoletnem času v
trgovini 3MUHE.

Predstavnica EZE za izbor partnerjev nam
je predstavila, kako sklepajo partnerstva s
pravičnotrgovinskimi organizacijami S celega sveta in kako nadzorujejo izpolnjevanje
načel pravične trgovine. Pojasnila je, da je to
zahtevna naloga in da si jo delijo z organizacijo
EFTA (European Fair Trade Association) ter
z organizacijo FLO CERT. Slednja podeljuje
certifikate organizacijam, ki se ukvarjajo s
pridelavo in proizvodnjo prehranskih izdelkov,
za preverjanje ostalih izdelkov pa je EZA kot
pravičnotrgovinska organizacija odgovorna sama.
Letos spomladi so na konferenci WFTO končno
sprejeli standard za preverjanje tudi teh izdelkov,
zato pričakujemo, da bo v kratkem tudi ta del
deležen poenotenega nadzora.

Gibanje pravične trgovine združuje posameznike
s celega sveta, ki vemo, da je svetovnotrgovinski
sistem, kakršnega poznamo danes, nepravičen.
Obstaja boljša alternativa, ki pa mora v Sloveniji
še prav zaživeti, zato je prav vsak, ki se seznani
z načinom delovanja pravične trgovine in o njej
pouči še druge, del lepše strani sveta in morda
celo lepše prihodnosti.
Živa Lopatič
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AKTIVNOSTI HUMANITASA V LETU 2014
Projekt Svetovne lutke

voljo tudi za izposojo. Ob robu filmskih večerov
potekajo tudi izmenjave knjig. Osvežite si svojo
knjižno polico ter prinesite in zamenjajte že
prebrane knjige!

Društvo je junija 2013 začelo izvajati projekt
Svetovne lutke, v okviru katerega ljudi z migrantskim ozadjem usposabljamo za izvajanje
lutkovnih predstav na temo globalnega učenja.
Predstavo, ki bo nastala v okviru projekta, bodo
mentorji v sklopu delavnic o globalnem učenju
izvajali v vrtcih in osnovnih šolah. S tem bomo
najmlajšim na lahkoten način približali kompleksne globalne teme. Lutkovno predstavo si
boste lahko ogledali tudi na različnih festivalih
po Sloveniji in v okviru naše vsakoletne poulične
akcije Šola pod soncem. Informacije o aktualnih
predstavah si oglejte na www.humanitas.si pod
rubriko Svetovne lutke.

Šola pod soncem
Šola pod soncem je vsakoletna akcija društva
Humanitas, ki poteka konec maja. Z njo
želimo obiskovalce in mimoidoče spodbuditi k
razmišljanju o globalni soodvisnosti, svetovnih
neravnovesjih, solidarnosti in medkulturnem
dialogu. Glavno sporočilo akcije, ki je lani
potekala v znamenju tekstila in oblačil, predlani pa potrošnje, je, da moramo vsi omogočiti
uresničevanje človekovih pravic, saj – čeprav
na različnih koncih sveta – živimo pod enim
soncem.

Serija razprav Kriza rasti

Delavnice po šolah in seminarji za učitelje

V letih 2013/14 nadaljujemo s serijo razprav Kriza rasti, ki jo izvajamo v sodelovanju z društvom
Focus. Cilj serije razprav je pod vprašaj postaviti
tendence k nenehni gospodarski rasti. Je to res
najboljši recept? Ali zgolj recept za povečevanje
neenakosti v družbi, brezposelnost, uničevanje
okolja in zdravja? Razprave, ki potekajo vsak
tretji četrtek v mesecu, se vsakič dotikajo drugih
tem – potrošništva, mobilnosti, izobraževanja,
vode in drugih. Serijo bomo v začetku junija
2014 zaključili s tematskim piknikom, ki bo
hkrati potekal po številnih svetovnih mestih.

V letu 2013 smo začeli izvajati nov projekt
Experiencing the world, v okviru katerega
izvajamo delavnice za vrtce, osnovne in srednje
šole ter seminarje za učitelje. Gre za delavnice o
globalnem učenju, prek katerih otroci in mladi
spoznavajo globalno soodvisnost in s katerimi jih
spodbujamo k pravičnejšemu in solidarnejšemu
delovanju v svetu.

Filmske srede v Hiši svetov
Za ljubitelje filmov bo društvo poskrbelo s
filmskimi večeri, ki vsako prvo sredo v mesecu
potekajo v specializirani knjižnici Hiša svetov na
Kersnikovi ulici 2 v Ljubljani. Filmi, ki jih predvajamo, se dotikajo različnih aktualnih vprašanj
– finančne krize, potrošništva, hrane, privatizacije
vode in številnih drugih – in so v knjižnici na
Ena izmed prvih delavnic globalnega ucenja v sodelovanju
z Welthaus Graz
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Nevid(e)no upanje

Semena naše prihodnosti

No, če nečesa ne vidimo ali ne poznamo, to še ne
pomeni, da ne obstaja. Na videz povsem banalna
trditev, ki v svojem nevidnem plašču skriva
zares veliko zgodbo. Zgodbo, ki drži obljubo
prihodnosti.

Letošnje leto so – podobno kot leto poprej
– zaznamovali protesti, vsesplošna kriza in
pomanjkanje kakršne koli svetle točke na
obzorju. Tako nam vsaj pravijo mediji, strokovni
analitiki in menda si nekaj podobnega pogosto
prišepetavamo tudi drug drugemu. Slovenija z
velikimi koraki stopa po poti, ki so jo v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja
prehodile številne države takrat še t. i. tretjega
sveta, danes globalnega Juga. Rastoči korupcija
in zadolženost, domačijsko vodenje države in
gospodarstva, primež mednarodnih finančnih
institucij in popolno nezanimanje elit za kakršno
koli resno reševanje obstoječega stanja – ker da ni
alternative. Ne v Sloveniji, ne v Evropi, ne nikjer
drugod.

V zadnjih nekaj letih smo verjetno prišli do
točke, na kateri se vsaj večina strinja, da se gospodarskim, političnim in družbenim sistemom,
ki krojijo naša življenja, izteka življenjska doba.
Vse bolj prepleteno svetovno gospodarstvo je na
celi črti pogorelo v smislu zagotavljanja dostojnih
življenjskih pogojev, zmanjševanja razlik v med
posameznimi deli sveta in razvijanju odnosov, ki
bi imeli potrebno okoljsko vzdržnost. Kot se je
lepo izrazil (meni) neznani avtor: globalizacija je
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super stvar, proti njej lahko protestiraš s prijatelji
s celega sveta!

v pozdrav), kar nas vodi do tega, da bi veljalo
razmisliti o nerealnih. Nerealnih ne v utopičnem
smislu, temveč takšnih, ki bi temeljile na medsebojnih odnosih in odnosih do širšega okolja, ki
niso utemeljeni na dosedanjih vzorcih, za katere
pogosto menimo, da so tako globoko vsajeni, da
so nespremenljivi. Oz. morda natančneje: ki do
takšne mere oblikujejo naš pogled na svet, da
smo pozabili, da gre v resnici samo za pogled, in
da je resničnost še zmeraj enako nedosegljiva in
nespoznavna, kot je bila zmeraj.

A protesti, vsaj kolikor smo jih lahko doživeli v
zadnjem letu ali dveh, pravzaprav niso ponudili
nekih oprijemljivejših rešitev. Daleč od tega, da so
bili nepotrebni ali brez vsebine, problem se skriva
predvsem v tem, da so rešitev pretežno iskali
znotraj že obstoječih miselnih okvirov. Njihova
ost je bila uperjena proti izkoriščanju, tajkunizaciji, privatizaciji, korupciji in posameznikom, ki
predstavljajo te štiri jezdece apokalipse. A le na
malokaterem transparentu smo lahko prebrali, da
je upor nekaj, kar vključuje tudi širšo – globalno
dimenzijo. Prav tako na nobenem transparentu
ni bilo opozoril, da je nevzdržen tudi odnos, ki
ga gojimo do drugih bitij in okolja, ki nas obdaja.
Krivce za nastalo situacijo s(m)o protestniki
iskali pretežno med predstavniki posameznih elit,
prav malo pa je bilo prostora za samorefleksijo
in premislek o tem, koliko smo k nastali situaciji
prispevali prav vsi.
To je tudi razumljivo, saj je vloga protestov
predvsem v izražanju nezadovoljstva, razmislek
o tem, kaj sedaj, pa praviloma pride kasneje. A
žal je monokultura uma (hvala dr. Vandani Shivi
za ta čudoviti izraz), ki je z razkrojem poslednjih bolj ali manj uspešno realiziranih alternativ
kapitalizmu (potrošniška družba je trši oreh
in na globalnem nivoju nikoli ni imela večjih
nasprotnikov) zavladala tudi v t. i. »alternativni
sferi«, povsem zožila polje, znotraj katerega si
lahko zamišljamo nove družbene oblike. Ponavljanje starih receptov pa izzveni v posmehu ali
zgovornem molku.
Gnev, bes in obup, ki so gorivo uporništva, se
poležejo takoj, ko padejo prve simbolične žrtve,
pa naj bodo to župani, premierji ali kdorsibodi.
Krog vsesplošnega anemičnega izkoriščanja se
tako do novega vala gneva, besa in obupa še
enkrat zavrti v prazno. Znova in znova.

Alternativna vizija

Ta manko erosa, življenjskega naboja novih,
še nepreizkušenih paradigem, je hkrati očiten
in pomenljiv. Opozarja na to, da se nahajamo
na točki, na kateri realnih alternativ prav zares
ni (M. Thatcher mi verjetno dobrohotno kima

Eden od takšnih miselnih vzorcev, ki že poka po
vseh šivih, a ga na vso silo vendarle še držimo
skupaj, je naš popredmeten odnos do sveta, do
soljudi in do drugih bitij, ki naseljujejo naš planet.
Ljudje nismo več delavci, nismo niti kader, sedaj

25

smo le še človeški viri, s katerimi se upravlja.
Narava ni naš dom, naša mati, temveč bazen virov, ki jih lahko izkoriščamo, kakor se nam zljubi
– dokler jih seveda ne zmanjka. Rastline pri tem
seveda nimajo nobene besede, živali praviloma
tudi ne, druga bitja pa še manj. Saj ker ne znajo
govoriti z jezikom, nam očitno nimajo kaj reči.

opredeljuje kot »dinamičen živ sistem, ki jo tvori
nedeljiva skupnost vseh življenjskih sistemov in
živih bitij, ki so medsebojno povezana, medsebojno odvisna in dopolnjujoča se in ki delijo skupno
usodo. Mater Zemlja se smatra za sveto v okviru
svetovnih nazorov, ki jih delijo staroselski narodi
in ljudstva.«

Izvor tega popredmetenega odnosa se skriva v
razsvetljenski miselnosti, ki nam je dala sicer
marsikaj koristnega (npr. zamisel o enotnosti
človeštva in državljanske ter druge pravice,
razvoj naravoslovnih in drugih znanosti), a je na
žalost do konca poglobila tudi prepad, ki ga je
vzpostavila med človekom in vsem drugim živim
in neživim. S poveličevanjem vloge posameznika,
ki se je razvilo sicer predvsem v 20. stoletju, pa se
krepi še razkol med ljudmi.

Zakon o pravicah matere Zemlje predstavlja
pravni unikum v svetovnem primeru, saj je prvi
primer odmika od pojmovanja, ki človeka dojema
kot krono stvarstva, do pojmovanja, ki na to
mesto postavlja naš planet in s tem vzpostavlja v
pravnem smislu nov (v kozmološkem pa tisočletja
star) način urejanja odnosov med entitetami, ki
do sedaj niso imele pravnega statusa.
V razsvetljenski miselnosti, katero obvladujejo
natančno določljivi, predvidljivi in izračunljivi
naravni (in drugi) zakoni, preprosto ni prostora
za obstoj entitet, kot je andska Pachamama (m
ati Zemlja) in zato rešitev za uravnoteženje
neravnovesij, ki so nastala na svetovni ravni, na
takšen način – z obstoječimi sredstvi ne moremo
iskati.

V tem oziru se nahajamo v prehodnem obdobju
(pa saj so vsa prehodna), v katerem eksistencialna vprašanja, ki so bila odrinjena v izključno
domeno filozofije in delno religij (kolikor je
za njih pač prostora v popredmetenem svetu),
postajajo jedro neke nove, neznane, a porajajoče
se političnosti. Čeprav nova, je v temelju stara,
pravzaprav starodavna.

Gotovo se bo marsikdo vprašal, kako nas bodo
vse te ideje nahranile, kako lahko takšna miselnost odpravlja izkoriščanje, kako zagotavlja
delovna mesta in delujoče zdravstvo? Predvsem
tako, da nas na nov načina umešča v naše naravno
okolje, kjer nam kot le oskrbnikom in ne več lastnikom planeta nikoli ne bo zmanjkalo dela, ker
je prispevek vsakogar pomemben in dragocen, saj
je odgovornost deljena med vse. In manj bolečine
in nasilja, kot bomo povzročali drug drugemu in
vsem drugim bitjem, manj bomo tudi potrebovali
sistemov, ki posledice tega nasilja odpravljajo.

Eden primerov te nove političnosti je predlog
Univerzalne deklaracije pravic matere Zemlje,
ki je bil sprejet na podnebni konferenci, ki jo je
gostila Bolivija leta 2010 in je bil predložen Generalni skupščini OZN v obravnavo. Krajšo verzijo
deklaracije je Bolivija leta 2012 sprejela v obliki
Zakona o pravicah matere Zemlje, ki Zemljo
obravnava kot živo, nedeljivo bitje, kateri priznava
7 temeljnih pravic, vzpostavlja pa tudi funkcijo
ombudsmana matere Zemlje. Zakon Zemljo

Rene Suša
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naredi si pravičen dan
Začni ga s pravično kavo, ogrni se v pisan šal, kosilo si privošči
na unikatnih krožnikih, svojim otrokom podari ročno narejene
igrače, zvečer si nadeni nakit iz naravnih materialov, pred
spanjem pa se posladkaj s koščkom slastne čokolade.
Odloči se za pravično, deluj odgovorno!

Prehrambeni izdelki in izdelki za vsak dan

3MUHE, pravična trgovina, Stari trg 30, Ljubljana
www.3muhe.si / 01 421 07 15 / info@odjuga.si
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Indija – potrebujemo vašo pomoč
Humanitas razširja svoj program botrstva na novo lokacijo: Radžastan, eno od najmanj razvitih
področij Indije. Botri ne bodo sponzorirali posameznih otrok, temveč bodo podprli izobraževalni
projekt, ki vključuje 200 otrok iz plemenskih skupnosti, ki brez tega projekta ne bi bili deležni osnovne izobrazbe. Iščemo sponzorje, ki so pripravljeni redno prispevati 25 evrov mesečno vsaj 3 leta.
S tem denarjem bomo lahko spremenili življenje teh otrok in jim ponudili boljšo prihodnost. Več
informacij najdete na naši spletni strani www.humanitas.si ali pa s klicem na 01 4300 343.
Prispevek od dohodnine
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 nespreme
njena – 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.
Krilca
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 €).

