Those few in power … Work only for the corporate sake. No action, no interest, no humanity at all …
As the corporate towers rise up …They watch the people fall

Vsaka kapljica šteje
Če našega dobrega prijatelja Googla vprašamo kaj o
Keniji, nam bo hitel razlagat o vseh možnih turističnih
agencijah, ki nudijo oglede safarija. Kenija je namreč raj
za ljubitelje tovrstnega turizma. Pa je raj tudi za domače
prebivalce?
Žal ne, saj jih kar 58% živi pod pragom
revščine! Več kot očitno je, da od visokega zneska, ki
ga mora turist plačati za obisk Kenije, prebivalstvo te
države nima praktično nič.
Druga značilnost, po kateri »zahodnjaki« poznamo
Kenijo, pa je cela množica naravnost izvrstnih kenijskih
tekačev na dolge proge. Prav presenetljivo je, koliko
dobrih ali celo odličnih dolgoprogašev ima Kenija. Že res,
da gre za dokaj veliko državo (Kenija je približno enako
velika kot Francija), a tudi mnoge večje države nimajo niti
približno tako uspešnih tekačev. Seveda pa v Keniji pri
selekciji otrok, ki bi lahko nekoč postali dobri tekači,
nimajo težav s prekomerno težkimi otroki, saj takih
praktično ni. Prav tako ni težav s količino gibanja – za
razliko od nas v Evropi, marsikateri Kenijec nima
prevoznega sredstva in mora, za nas nepredstavljivo
dolge, poti premagovati peš – ko se
mudi, seveda v teku.
Ste se že kdaj vprašali, kaj boste
počeli, ko boste starejši? Je koga

obrezovanje ženskih spolnih organov.
Temu je podvrženih kar več kot 90% žensk v določenih
plemenih.
Drugi pomemben dejavnik, ki niža pričakovano
življenjsko dobo, pa je že prej omenjena revščina.
Povprečna Kenijca sicer rodi 5 otrok, a žal kar 5,9% otrok
ne dočaka petega rojstnega dneva. To nikakor ni

nenavadno, saj je
podhranjenih kar 40%
otrok in 60% nosečnic.

Razmere v Keniji torej niso
rožnate. Trenutno pa jih poleg
vsega našteta tare še en pereč
problem – suša. V Keniji sicer
nikoli ni ravno dosti dežja.
Razlika med »dobrim« letom in
katastrofalno sušo je, kar se tiče
količine dežja, pravzaprav
majhna – nekje med 100 in 150
mm letno.
Tako se geslo Unicefa
»Vsaka kapljica šteje« izkaže
za povem resnično. Predvsem v
severni Keniji je suša povzročila
pravo opustošenje. Ne gre le za pomanjkanje hrane,
zaskrbelo, da mu bo v
ampak tudi za še poslabšane zdravstvene, higienske in
sanitarne razmere ter težave s pitno vodo. Seveda pa so
šestdesetih, sedemdesetih
popolnoma izsušeni tudi pašniki, kar pušča posledice na
itd. letih dolgčas? Kenijci se s
življenju nomadskih plemen, ki so v tem predelu zelo
tem vprašanjem ne obremenjujejo,
pogosta. Preživljajo se skoraj izključno z
saj je takrat verjetno ne bodo več
živinorejo, zato je še toliko bolj grozen podatek, da so
živeli.
v letošnji suši izgubili okoli 80% svoje
Na nizko pričakovano
življenjsko dobo (49 let)
živine. Eden izmed teh živinorejcev, Molu Halakhe, je
novinarjem tako opisal posledice, ki jih je suša pustila v
vpliva več dejavnikov. Eden izmed
njih so slabe zdravstvene razmere.
njegovi čredi: »Od 600 koz in ovac nam jih je ostalo samo
Le ca. 30% Kenijcev ima npr. dostop
50. Od 170 govedi jih je preživelo sedem; od 35 kamel
do zdravil. To je posebej
samo 15. Tudi preostale živali so sama kost in koža. Kaj
zaskrbljujoče, ker v tropskih predelih
naj dam jesti svojim otrokom?«.
Kenije razsaja malarija, pred katero
Na krizno situacijo se je sicer odzvala Evropska
se je dandanes moč zaščititi –
komisija in prispevala 5 milijonov evrov, a to ne zadostuje
za odpravo najhujših posledic. Podatki OZN namreč
seveda z zdravili. Tako tudi ni
kažejo, da bi za omilitev katastrofalnih posledic lakote
presenetljivo, da je prav malarija najpogostejši vzrok za
(ostale težave, ki so nastale zaradi suše niso vštete),
umrljivost v Keniji. Prav tako zelo problematičen pa je tudi
potrebovali kar 245
AIDS, saj je z virusom HIV
milijonov dolarjev.
Zaskrbljujoče...v
Keniji
okuženih ca. 1,5 od 34
Pomoč so poleg EU
milijonov Kenijcev, vsak
obljubile tudi nekatere
• 58% prebivalcev živi pod mejo revščine;
dan pa v Keniji za
druge države, a
• Pričakovana življenjska starost je 49 let;
skupen znesek
posledicami AIDS-a
• Umrljivost otrok do petega leta starosti je
(obljubljen – ne
umre 700 ljudi.
izročen!) ne pokrije
59/1000 otrok;
Kenijci pripadajo različnim
niti četrtine potreb. Da
•
40
%
otrok
in
60
%
nosečnic
je
veroizpovedim: 30% je
tega, da ves denar, ki
podhranjenih;
muslimanov, ostali pripadajo
ga namenjamo
različnim krščanskim cerkvam,
• Ženska rodi povprečno 5 otrok;
revnim ljudem ne
v odmaknjenih predelih pa
• Največji vzrok obolevnosti in umrljivosti je
pride do njih, niti ne
prevladuje nekakšna mešanice
malarija;
omenjam…
krščanstva, islama in
• 1.5 miljona ljudi je okuženih z virusom HIV;
tradicionalnih animističnih
Klemen Čeligoj
• Le 30% Kenijcev ima dostop do zdravil;
verovanj. Prav ta mešanica je
• Obrezovanje žensk je zelo pereč problem v
posredno vpliva na slabe
zdravstvene razmere, saj med
Keniji, saj je pri nekaterih plemenih temu
tradicionalne rituale spada tudi
obredu podvrženih več kot 90% deklet.
V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Ne razsipajte je na cesti, pazite, kako vozite, kri pa raje podarite in
postanite eden izmed 100.000 krvodajalcev v Sloveniji.
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