Misli k avgustovski nabirki Caritas proti lakoti
Današnje bogoslužje želi opozoriti na lakoto po svetu. Lahko pravite: „Kaj me skrbi lakota v
Afriki, imamo sami dosti težav.“ Vendar se ne moremo z mirno vestjo otresti odgovornosti,
ker ima lakota naših bratov in sester v Afriki vzrok v klimatskih spremembah, ki jih v veliki
meri povzročajo industrijske države. Nadaljnji razlog je v uničenju afriškega kmetijsktva
zaradi dampinških cen Evropske zveze za izvozne proizvode v Afriko. Dodatno zahodna
podjetja slej ko prej brezobzirno izkoriščajo okolje in surovine Afrike.
Že vrsto let Caritas na Koroškem podpira projekte v Keniji in Ugandi in tako ljudjem na licu
mesta daje življenjsko perspektivo. Če pogledamo na Kenijo, se nam pokaže dežela polna
nasprotij. Bogastvo in revščina sta si blizu. Na severu Kenije pa se je zaradi katastrofalne
suše položaj dramatično poslabšal. Odkar izostaja dež, ki je za življenje potreben, so ljudje
tam zaradi lakote pred veliko katastrofo. Medtem je v nekaterih krajih 80 odstotkov živine
poginilo. Brez živali pa ljudje ne morejo več po vodo k vodnjako. To pomeni, da so številni
zaprti v puščavi.
Ravnatelj Caritas na Koroškem, dr. Jože Marketz, je bil tam. Sam si je ustvarjal sliko o
perečem položaju. Najkasneje na poti v vasí regije Marsabit se ja lahko sam prepričal o tem,
da poročila o lakoti, ki preti, niso iz trte zvita. Jasen znak za to so živalska okostja, ki ležijo na
poti na izsušeni in globoko razpokani zemlji. V eni izmed vasi poročata dve družini o
položaju, v katerem se nahajata. Živijo v okroglih hišah – postavljenih iz pločevine in odej –
sredi neporaščene okolice. Pred nedavnim sta družini imeli v lasti 600 ovc in koz. Od tega je
eni družini ostalo še 60 in drugi še 40 koz. Nimajo več dela in kmalu tudi nič več za jesti.
Prizadeti so posebej stari in otroci, ki so oslabeli do te mere, da ne morejo več zapustiti
šotora. Ljudje se zavedajo položaja, v katerem se nahajajo. Hkrati pa so zbegani in čakajo
nemočni, kaj bo prinesla prihodnost. So kmetje in živinorejci in če ne morejo več izvajati
poklica, ostane le še lakota. Za ta položaj brez perspektiv ne najdejo več besed. Kajti četudi
je naslednji dež napovedan za oktober/november, je potrebna trajnostna podpora, ki daje
kmetom in živinorejcem dolgoročno življenjsko perspektivo. Caritas na Koroškem želi v tej
regiji začeti nove projekte.
Hitra pomoč in projektno delo Caritas
Preden se lahko pomisli na trajnostno pomoč za te ljudi, je potrebna najprej pomoč v obliki
hrane in vode. Potem naj bi se kopali vodnjaki. Kajti že pri zadnji suši pred petimi leti je
avstrijska Caritas dala nalog za kopanje nekaj vodnjakov 300 metrov globoko, ki so še vedno
v rabi. To je trajnostna naložba, ki pomaga preživeti sušo in omogoča ljudem, ostati v
domovini. Ta pomoč naj se v prihodnje še razvija.
Ob vodi stavi Caritas na izobraževanje. Skupaj s partnersko nevladno organizacijo „Pacida“
smo vložili v veliko šolo s pridruženim domom v Burgabu. To šolo obiskujejo otroci
živinorejcev, ki so slej ko prej nomadi. Dnevni obroki in izobrazba jih pripravi na prihodnost
brez lakote, kajti v vedno večji meri izostaja dež in tako postaja živinoreja poklic z
nezanesljivo prihodnostjo. Šola leži ob novi glavni cesti. Ta nova infrastruktura je lahko
možnost za naselitev industrije, ki bo – tako se upa – potrebovala dobro izobražene delavce
in delavke.

Že sedaj dajejo manjše in večje pobude v regiji pogum, se boriti proti lakoti. „Mobilna bolnica“
ali župnijski „Health-Center“ z „Baby-feed Station“ dajejo upanje. Kako enostavno bi bilo, se
boriti proti lakoti, nam dnevno pokažejo take uspešne ustanove. Pri razdeljevanju hrane in
drugih stvari, za katere poskrbijo dobrodelne organizacije, naredi vtis posebej dejstvo: V
regiji Marsabit ni konkurence med kristijani, muslimani ali pripadniki tradicionalnih verstev.
Kajti tukaj gre za življenje ali smrt vseh ljudi, zato je bolj pomembna solidarnost kot razlike in
nesoglasja.
Ravnatelj Caritas Marketz se je lahko na licu mesta prepričal o tem, da pomoč obstoječih
projektov učinkuje in pride neposredno do ljudi. Projekti olajšajo ljudem življenje in jim
pomagajo preživeti sušo. Da bi še več ljudi bilo deležnih pomoči, potrebuje Caritas vašo
pomoč. Zato vas danes prosimo za vaš velikodušni dar proti lakoti v vzhodni Afriki!

