2012. Etiópia

2011 nyarán életmentő munkát kezdett meg Etiópiában a Segélyszervezet, ahol a milliókat érintő
rendkívüli szárazság humanitárius katasztrófával fenyegetett 12 millió embert. A Segélyszervezet
helyszínre utazó munkatársai felvették a kapcsolatot a helyi karitatív szervezetekkel, illetve
tényfeltáró terepfelmérésen vettek részt az ország déli részében, hogy kidolgozhassák az
Ökumenikus Segélyszervezet komplex segélyprogramját. Ez egy kiválasztott térség hosszú távú
felkarolását, fejlesztését jelentette.
Így 2012 nyarán az élet elsőszámú feltételének, a biztonságos ivóvíz ellátásnak a
megteremtéséért dolgozott a szervezet a helyi protestáns segélyszervezettel együttműködésben
felkarolt Gayo településen. A fővárostól 600 kilométerre található településen 2500 lakos és 2500
jószág ivóvízellátásának megoldását támogatjt a Segélyszervezet. Ezt a 10-12 méter mélyen
földbe vájt 50 méter hosszú és 5-10 méter széles kutak, az úgynevezett ellák megtisztításával érte
el. A Segélyszervezet által felújított Dhibayu ella a helyi közösség szerint a legjobb vizű, és ezt
annyira tiszteletben tartják, hogy még romos állapotában is csak mezítláb mentek bele. A Gayo-i
kútból napi 20.000 liter vizet lehet kinyerni, így fejenként 4 liter jut minden embernek és 1700
haszonállatnak.
A Segélyszervezet célja az volt, hogy a helyi családok a klímaváltozás miatt kiszámíthatatlan
időközönként beköszöntő aszályos időszakokban is folyamatosan tiszta ivóvízhez jussanak,
továbbá életük ne csupán a mindennapi ivóvíz megszerzéséről szóljon, hanem a felnőttek
dolgozhassanak, a gyermekek tanulhassanak, ezenfelül pedig a vízellátás megoldásával javuljanak
a háztáji termelés és a haszonállatok tartásának körülményei.
Kúttisztítás - a munkahelyteremtés is a segítségnyújtás része
A kutak helyreállításán 250 ember dolgozott. A hagyományos munkamegosztás szerint, a kút egy
kisebb területén dolgozó csoportban 20 ember volt, általában 12 nő és 8 férfi. A férfiak törik a
követ, ástak, lapátoltak, és pakolták az iszapot, a nők dolga pedig a földdel és hordalékkal teli
kosarak elhordása volt. A kőtöréshez gyakran tüzet használtak, amihez a nők hordták a fát. Az ella
körül eltakarított bozótból rakott tűz hője megrepeszti a követ, így valamivel könnyebb megtörni.
A munka általában reggel 7-től délig tartott a hatalmas forróság miatt. A kézzel végzett munkával
több száz ember jutott fontos bevételhez, s tisztában lettek a munkafolyamatokkal is, ami a kút
fenntartásához és a karbantartáshoz lesz nélkülözhetetlen.
Annak érdekében, hogy a magyar lakosság figyelmét felhívják a problémára és az afrikai munka
támogatására indított adománygyűjtésre, a Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Kovács Koko
István június 16-án az afrikai gyermekek világnapján csatlakozott a szervezet Etiópiában lévő
munkatársaihoz. Koko a Dhibayu ella mellett a helyi iskolát is meglátogatta, ahol a szervezet
munkatársaival együtt alapvető tanszereket és tankönyveket adott át.

A gyűjtés időtartama: 2012. június 1 - augusztus 15.
a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege (a)
ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj (b)
az Segélyszervezet által saját működési költségre felhasznált keret (c) ebből:
raktározási költség
karbantartási költség
kommunikációs költség*
bérköltség
bérjárulékok
bankktg
a Segélyszervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg (d) [d=a-b-c)]
adományban részesítettek száma (fő)

9 830 350 Ft
453 912 Ft
805 907 Ft

795 600 Ft

10 307 Ft
8 570 531 Ft
2340 fő

*Az adományok 8%-át az adományozók felé történő visszacsatolásra és az aktív társadalmi
szolidaritást ösztönző közösségi és kommunikációs tevékenységre fordítottuk, hogy többen és
többet segíthessünk!

