
PODNEBNE SPREMEMBE SPREMINJAJO AFRIKO 

         Ogledali smo si štiri posnetke, ki so obravnavali temo revščine in okolijskih 

problemov v Afriki. Tam je življenje zelo težko in žalostno. Pitna voda je od 

njihovega doma oddaljena tudi več ur hoda in za prinašanje porabijo do 3 ure 

dnevno. Pitna voda pa ni edini problem, ki jih pesti. Pri njih razsajajo hude 

bolezni, kot so kolera, AIDS … Žalostno pa je tudi to, da v Zambiji, kjer je vode 

veliko več kot drugod po Afriki, ta ni razlog za veselje, saj jim ob poplavah 

odnaša pridelek in rodovitno prst. Kljub vsem nesrečam in tegobam pa so 

tamkajšnji otroci veseli in zadovoljni tudi z majhnimi darovi.  

         Mene je presunilo predvsem to, da otroci zaradi dela doma ne hodijo v šolo 

in s tem nimajo možnosti šolanja, kot jo imamo mi. Čeprav se večkrat zgražamo 

nad šolo in se nam ne da učiti, se zavedamo tega, da nam je s tem dana možnost 

za uspešnejšo prihodnost. Te možnosti pa nimajo vsi otroci v Afriki. Prav zaradi 

tega moramo še bolj spoštovati dobrine, ki so nam dane. Vodo, šolanje, hrano in 

druge dobrine imamo mi za samoumevne, afriški otroci pa večinoma lahko le 

zaspijo z željo po takem življenju. Presunilo me je tudi to, da so, čeprav je 

njihovo življenje težko, zadovoljni s svojo deželo, saj drugačne ne poznajo. 

Ljudje pijejo vodo iz istega jezera oz. reke kot živina in zaradi tega tam 

razsajajo razne bolezni. 

          Poleg šolanja pa imamo mi še veliko dobrin, o katerih oni niti ne sanjajo. 

Medtem ko jaz sedaj sedim v šoli, za računalnikom, vsak dan v drugi obleki, v šoli 

prejemam malico, ki je raznovrstna, omogočeni so mi tudi razni izleti …,  oni pa 

sedaj doma pomagajo staršem in pasejo živino, računalnika pa sploh ne poznajo. 

Mi imamo več prostega časa za igro, učenje, druženje s prijatelji, njim pa je ta 

čas velikokrat kraten zaradi dela na polju ali skrbi za živino. Poleg vseh teh 

dobrin nam je omogočen tudi dostop do zdravnika ter raznih sodobnih zdravili in 

operacij, medtem ko oni za nekaterimi boleznimi, ki so za nas lažje ozdravljive, 

umirajo. 

            Vse pa ni tako črno. Po svetu se najdejo dobri ljudje, organizacije, kot so 

Karitas, Rdeči križ, UNICEF, ki imajo moč in željo pomagati. Bodimo tudi mi eni 

izmed njih. Vsak posameznik lahko nekaj naredi za njihov boljši vsakdan: ne 

trošimo elektrike za stvari, ki niso nujne, varčujmo z vodo, namesto da bi se v 

bližnje kraje vozli z avtom oz. drugimi motornimi vozili, sedimo na kolo ali 

pojdimo raje peš. V oddaljene kraje pa se lahko peljemo z avtobusom, ne pa vsak 

s svojim avtomobilom. Tako bomo pripomogli k temu, da se ozračje ne bo tako 



hitro segrevalo ter zrak, zemlja in voda ne bodo tako onesnaženi. Vsak od nas, 

tudi mi otroci, lahko zbiramo denar, potrebščine, higienske pripomočke in jih 

darujemo dobrodelnim organizacijam. Lahko pa se tudi odločimo, da bomo botri 

enemu afriškemu otroku in mu z mesečnim prispevkom omogočili boljšo 

prihodnost.  

         Kljub temu da njihovo življenje ni z rožicami postlano, so srečni in si tudi 

delo naredijo zabavnejše, saj si npr. igrače izdelajo kar sami iz odpadnega 

materiala. Najpomembnejše pa je predvsem to, da se veselijo življenja in vsakega 

novega dne. 

         

Lori Zadnik, 8. razred 
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