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2. ETIOPIJA
Etiopija (1,106.00 km2, torej velika za 55 Slovenij) 

meji na Kenijo, Sudan in Eritrejo. Ima nad sto milijonov 
prebivalcev (50-krat toliko kot Slovenija) in več kot 80 
etničnih skupin. Polovica prebivalcev je mlajša od 15 
let. Samo trije odstotki prebivalcev so starejši od 60 let. 
Povprečna starost je le 44 let. Deželo ogrožajo malarija, 
tuberkuloza in druge tropske bolezni. Etiopijci spadajo 
med milijardo in tristo milijonov ljudi na svetu, ki nimajo 
dovolj hrane – lakota je tako pogostna. 

V Etiopiji se mi vedno postavlja na poseben način 
vprašanje o dostojanstvu človekove osebe. Kaj je to, je 
težko ubesediti. To dostojanstvo smo prejeli že pri spo-
četju in nato pri zakramentu svetega krsta. To je najbolj 
sveto v nas. In ko se tega zavemo, smo lahko dar za 
revne in slabotne. To vedno znova doživljam v domovih 
za otroke, ki so jih starši ali kdo izmed drugih sorodnikov 
prinesli v domove k sestram hčeram Marije Pomočni-
ce, uršulinkam, frančiškankam, sestram matere Terezije 
v Adis Abebi. Te sestre skrbijo za ta čudovita bitja z vso 
ljubeznijo.

NAJDENČKI PRI REDOVNIH SESTRAH! 
Smo v domu otrok sirot. Te otroke so prinesle v svoj 

sestre ali pa so jih dobil od sorodnikov teh otrok. Številni 
od teh otrok so po mestu prosjačili in na šipe avtomobi-
lov trkali, naj odprejo; prosili so: „Lačen sem, dajte mi za 
hrano,“ in kazali na svoja lačna usta.

V Etiopiji je okoli 4,5 milijona otrok sirot. V vsakem 
otroku je zapisana tragedija, ki je ni moč izbrisati. Vsak 
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izmed njih ima obraz in ime. Številni njihovi starši so 
okuženi z aidsom ali so umrli zaradi drugih bolezni. So-
rodniki jih ne morejo vsak dan nahraniti. Številne otroke 
so izpostavili že takoj po rojstvu. Tudi nekateri izmed 
otrok so okuženi z aidsom. Nihče se ne želi ukvarjati z 
njimi. Številni pa pridejo ali jih prinesejo k angelom v 
človeški podobi – redovnim sestram –, ki jih na mnogo 
krajih Etiopije sprejmejo za svoje. Med njimi je deklica 
Hosana, ki so jo našli v šotoru, deklico Tarik pa je prine-
sla neka žena, ki jo je našla, ko je tavala ob robu ceste. 

Sestra Nigisti nam je pripovedovala o težavah, ki jih 
pestijo: „Kupiti moramo drva, da bi kuhali; ne vem, kje 
bom dobila denar, da bi plačala, toda drugače ne mo-
remo otrokom dati hrane. Hrana se je podražila, šolske 
potrebščine, kot so pisala, zvezki in knjige, so se podra-
žile, potrebe pa so se v zadnjih letih povečale.“ Mi, ki 
smo delili dan z njo, smo se prepričali, da je sestra Ni-
gisti tem otrokom druga mama, saj živi, misli, trpi zanje 
24 ur na dan ... 
Oglejte si tudi impulzni fi lm Bolečina in upanje, na DVD-ju 

Etiopija – ko obrazi spregovorijo.

PREPRODAJA ČLOVEŠKIH ORGANOV 
Močan vtis name je naredila mama, ki sem ji po dobro-

tniku vrnil sina Hagosa. Rešili smo ga pred rablji, da mu 
niso v Libiji – kamor je odšel, da bi številni družini s svojim 
delom omogočil lažje življenje – pobrali notranjih orga-
nov! Odšel je od doma, ker mama ni imela hrane niti za 
najmanjše. Prečkal je puščavo in tako prišel v Libijo; tam 
si je iskal delo, da bi domov pošiljal denar številni družini. 

Pot je bila dolga. V Tripolisu so ga ugrabili prepro-
dajalci človeških organov. Zvezali so mu roke, ga porinili 
v kombi ter zahtevali visoko odkupnino, drugače bi mu 
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pobrali notranje organe. Salezijanski provincial Estifanos 
Gebremeskel iz Adis Abebe me je takoj prosil, da bi mu 
rešil življenje. Kako vesel je bil, ko sem ga rešil rabljev in 
se je srečno vrnil domov. 

Ko smo družino obiskali v vročem popoldnevu visoko 
v hribih ob eritrejski meji, mi je mati rekla: „Nadvse smo 
hvaležni dobrotniku, da se je sin živ vrnil domov! Postali 
ste člani naše družine. Vsak večer molimo za vas!“ 

O tem dogajanju si oglejte na DVD-ju Etiopija – ko obrazi 
spregovorijo tudi fi lm Nihče ni izgubljen.

V ETIOPIJI JE NAJHUJŠA SUŠA V ZADNJIH 30 LETIH! 
Salezijanec Cesare Bullo, ki vodi v Adis Abebi misi-

jonsko pisarno, mi je v pismu napisal: „Etiopijo je priza-
dela najhujša suša v zadnjih 30 letih in ta čas je ogrože-
nih več kot osem milijonov prebivalcev. Vremenski pojav 
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el ninjo, ki segreva vodo Tihega oceana, je kriv, da je 
deževna doba – v juliju in avgustu – izostala. V mnogo 
delih Etiopije je ogroženih več sto tisoč kmetov. Domače 
rezerve ne zadoščajo! Če ne bo pravočasnega odziva, 
bomo v naslednjih mesecih v medijih spet lahko zasledi-
li žalostne novice – tako kot v letih 1984/85, ko je umrlo 
več kot dva milijona ljudi. 

Zato načrtujemo nakup hrane in mleka v prahu, da 
bomo delili pomoč potrebnim in ranljivim osebam, zlasti 
podhranjenim otrokom. Število tistih, ki so potrebni po-
moči, je zelo visoko, vendar želimo doseči vsaj 6.000 lju-
di, predvsem otroke, družine brez sredstev in starejše.“ 

Oglejte si na DVD-ju Etiopija – 
ko obrazi spregovorijo tudi kratki, impulzni fi lm Lakota.

PROŠNJA ZA POMOČ

Goreča redovnica uršulinka s. Abeba Debessay mi je 
poslala tole pismo: 

„Ker je bilo v letošnjem letu zelo malo dežja oz. v ne-
katerih predelih sploh ni deževalo, je nastalo veliko po-
manjkanje osnovnih živil, ki si jih pridelamo sami. Posle-
dično ljudje in živali že umirajo zaradi lakote in bolezni. 

V Kobu delujemo sestre uršulinke že od leta 1969; tu 
vodimo majhno bolnišnico in sirotišnico ter otroški vrtec. 
Poleg tega pa s pridelavo tefa oskrbujemo tudi veliko 
pomoči potrebnih ljudi. Doslej smo večino hrane pride-
lali sami. Zaradi letošnjih izrednih razmer, ker ni dežja, 
pa jo moramo kupovati.

Ker naša sredstva ne zadoščajo niti za nakup naj-
bolj potrebnih živil, se obračam nate, dragi p. Jože, in te 
prosim, da greš do sester redovnic, v župnije in prosiš 
dobre ljudi, če nam lahko po svojih najboljših močeh 
pomagate.“ 
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