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V juniju smo si v luči referenduma za (pitno) vodo ogledali film Dar Fur - Vojna za vodo, v režiji Toma 

Križnarja in Maje Weiss, ki si ga lahko izposodite tudi v Humanitasovi Hiši svetov*. 

Dar Fur pomeni "domovina Furov". Je pokrajina na zahodnem območju Sudana, kjer se od leta 1956 

dogaja boj proti centralni Sudanski vladi. Konflikt je v regiji prisoten tudi danes, kljub številnim 

poskusom mirovnih dogovorov. Z zgodovinskim orisom se začne tudi film Dar Fur - Vojna za vodo, ki v 

prvi vrsti prikazuje misijo Toma Križnarja (pod okriljem Janeza Drnovška), aktivista za človekove 

pravice, na področju zahodnega Sudana. Podrobneje so predstavljeni dogodki, ki so se tam dogajali 

med februarjem in septembrom 2006. 

 

Tomo Križnar in Maja Weiss. Večer, Boris Vugrinec, 2012. Vir fotografije 

Darfursko regijo je opustošila državljanska vojna, ki je izbruhnila leta 2003, pri čemer je umrlo 

približno 300.000 ljudi, 2,5 milijona pa je bilo razseljenih. Vojna se je začela, ko so se uporniki iz 

številnih etničnih manjšin uprli vladi, ki jo je vodil zdaj nekdanji vladar Omar al-Bašir. Hkrati je tudi 

trenutno Sudan na točki politične nestabilnosti, saj so nedavni množični protesti strmoglavili 

dolgoletno vladavino al-Baširja. Na kar nakazuje sam naslov filma pa je to, da spopadi niso samo in 

izključno posledica politične nestabilnosti regije. Križnar poskuša v dokumentarcu pokazati, da je 

vojna, ki se na tem območju dogaja, pravzaprav vojna za vodo. Za vodo, ki jo je v širši regiji začelo 

primanjkovati, predvsem zaradi podnebnih sprememb. S podnebnimi spremembami pride tudi do 

širitev puščav, v tem primeru Sahare. Zaradi vse pogostejših in ekstremnejših suš in pomanjkanja 

vode so torej okoliški prebivalci in prebivalke prisiljeni migrirati. Hkrati pa ima Dar Fur na območju 

gorovja Jebel Marre pomembne zaloge pitne vode, zaradi katere je prišlo in prihaja do konfliktov. 

Prav to območje je območje, kjer živijo Furi, največje žrtve vojne za vodo. 

K zaostrovanju konfliktov pripomorejo tudi geostrateško pomembna najdišča nafte, za katero se 

borijo različni akterji. Dokumentarec nam torej predstavi različne razloge, zakaj se v tej regiji 

pojavljajo konflikti. Če torej citiramo opis filma, “dokumentarec argumentira, da vojna v Darfurju ni le 

vojna proti marginalizaciji in upor proti pohlepu arabske vlade po nafti in naravnih dobrinah. Ponuja 

namreč tudi močne utemeljitve, da se je vojna začela že veliko prej, kot posledica klimatskih 

sprememb”. Hkrati pa film izpostavi omejen vpliv humanitarnih akcij, četudi se dogajajo na državni 

ravni, v tem primeru vodene s strani Slovenije in bivšega slovenskega predsednika Janeza Drnovška.  

https://www.vecer.com/navaden/201202205749569-5749569


Vojna za vodo pa je tudi vojna za skupno dobro ter vojna za dobrino, od katere smo življenjsko 

odvisni vsi. Tako kot v Dar Furju, potekajo podobni boji tudi drugod. Eden izmed primerov, ki se z 

omenjenim zares težko primerja, ampak je še vedno vreden omembe, je slovenski primer nove 

novele Zakona o vodah. Sam potek priprave novele ni vključeval tako strokovne kot splošne javnosti, 

do podobne izključitve pa je prišlo tudi pri samem postopku sprejemanja novele. Poleg tega vsebuje 

določbo, ki dovoljuje posege na vodnih in priobalnih območjih. Zakon bi omogočil gradnjo različnih 

objektov v javni rabi, kot so gostilne, hoteli, trgovine, parkirišča, storitvene dejavnosti... Vse to odpira 

možnosti za degradacijo teh zemljišč ter onesnaženje površinskih in podzemnih vodnih virov. 

Kakršnakoli degradacija okolja močno vpliva na odpornost okolja na pojave kot so suše, erozija prsti. 

Gradnja na priobalnem pasu pa predstavlja grožnjo tudi za podzemne vode, ki so glavni vir pitne vode 

v Sloveniji. Prav tako bi zakon ljudem potencialno onemogočil prost dostop do obrežji rek, jezer in 

morja. Odpiranje vrat za nadaljnjo privatizacijo obrežji rek, jezer in morja lahko vodi v situacijo, ki je 

podobna tisti v Avstriji, kjer je le še približno 13 % obale Vrbskega jezera v lasti občin. Skoraj 90 % 

obale je torej privatizirane, zasebniki pa lahko v tem primeru zaračunavajo vstopnino ali vstop za 

javnost do obale, preprosto prepovedo.  

Na spremembo zakona pa je potrebno gledati skozi kapitalistično logiko razvoja, kjer predstavljajo 

narava in skupne dobrine predvsem brezplačen vir bogastva in neizkoriščeno priložnost za profit. 

Regulacije, ki posege v naravo onemogočajo, predstavljajo za kapital oviro, ki jo je potrebno 

odpraviti. V skladu s tem lahko razumemo novelo prav kot poskus deregulacije in odpiranja vrat 

privatnim interesom, ki v prvi vrsti zasledujejo profit. Ne zmenijo pa se za dobrobit ljudi in narave. 

Sprememba Zakona o vodah odpira nove možnosti za kapitalistično logiko razvoja, za razvoj, ki koristi 

predvsem kapitalu in bogatim. Ne predstavlja pa to razvoja, ki bo koristil vsem prebivalcem in 

prebivalkam. Novela pa je samo del širšega trenda poskusov privatizacije in deregulacije, ki se z 

referendumom o (pitni) vodi ne bo končal. Zato se je potrebno problema lotevati pri samem bistvu - 

kapitalističnem produkcijskem načinu, ki vidi naravo kot še neizkoriščen vir bogastva. Ustaljeni 

pristopi borbe proti takim posegom v naravo pa ne bodo dovolj. Potrebno bo razvijati močno 

delavsko gibanje, ki se bo lahko zoperstavilo kapitalu in njegovim interesom ter postavilo interes 

delavskega razreda, večine in narave, na prvo mesto. 

 

*V Hiši svetov je na voljo zbirka raznolikih gradiv (strokovne publikacije, leposlovje, filmi, igre, knjige 

za otroke idr.), ki jo vsako leto nadgrajujemo, prav tako pa v okviru Hiše svetov organiziramo javne 

dogodke, kot so filmski in pogovorni večeri, predstavitve knjig, pogovore z gosti in gostjami, 

delavnice, fotografske in likovne razstave, predstavitve projektov, pravljične večere… Tako pri izboru 

novih gradiv kot pri organizaciji dogodkov poskušamo slediti aktualnim družbenim tematikam in se jih 

lotevamo skladno s trendi globalnega učenja. 

 


