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Možná jste o zemi oddělující Indii od Tibetu něco četli, snad jste
se tam i na pár týdnů podívali. Jenže jediní, kdo vědí, jak se tam
opravdu žije, jsou sami Nepálci.
Text Michaela „Mysha“ Košťálová
„Vy vidíte hotel, jakous takous restauraci a směšně levné ceny. Jenže opravdový Nepál je jiný,
než jak se jeví turistům ze Západu,“ říkal mi Ganesh, který ve své rodné zemi vystřídal několik
zaměstnání. Jako učitel angličtiny se měl poměrně dobře, ale z platu asi 1000 Kč na měsíc dobře
nevyžil ani tam. Když začal jezdit jako khalasi – „holka pro všechno“ v místních rozkodrcaných
autobusech – dostal o něco víc, ale za cenu nebezpečné a příšerně náročné práce: doslova tlačil
do autobusu cestující, skládal zavazadla (třeba třicetikilové pytle rýže), vybíral peníze (i za jízdy na
střeše), máváním ze dveří zastupoval nefungující blinkr, a když se někomu chtělo zvracet, jednoduše ho podržel vlajícího z dopravního prostředku, aby se nemuselo stavět. „Nejhorší je to v nočních
busech,“ vyprávěl mi, „nedostaneš spropitné, protože nikdo nepřistupuje, ale spát se nedá a řidiči
jezdí jako šílení, takže je to doslova o život.“
Ganesh přitom pochází z docela dobré rodiny. Po klukovské rvačce ve škole však ze strachu
utekl z domova a to v zemi jako Nepál zjevně zájem policie nezasluhuje. Skončil na ulici a rychle
se osamostatnil. „Teď bych rád zase studoval, ale už bych neměl z čeho žít,“ vysvětluje, „tehdy
jsem byl dítě, nevěděl jsem, co dělám.“ Zatímco my v západním světě zakopáváme o příležitosti
na každém kroku (a je to pravda – i když nám to tak třeba vždycky nepřipadá!), Nepálci to tak
jednoduché nemají.
A to ani nemluvím o soukromém životě! Však Ganeshovi rodiče by možná svému synovi pomohli,
kdyby si nestál za svým: odmítl si totiž vzít dívku, kterou mu vybrali. Do ženění se celkově příliš
nehrne, protože by rád nejprve sám sebe zabezpečil. „Pak teprve budu pomýšlet na rodinu,“ říká.
Jenže v Nepálu je takové počínání něco neslýchaného. Každému vybírají partnera rodiče, a tak
spousta milostných příběhů končí jako ve smutných telenovelách. Každý se žení a vdává hned,
jak „přijde jeho čas“ – dívky klidně ještě před dvacítkou a muži okolo čtyřiadvaceti. Pochopitelně
ihned počnou dítě. Takový rodinný model tu funguje už stovky, ba tisíce let. Na první pohled ho
není důvod měnit. Stačí se ale podívat blíž a zpod pokličky se vyvalí tragédie. „Moje sestra zůstala
s rodinou na vesnici. Teď je jí osmnáct, má už druhé dítě, první jí zemřelo. A je zase těhotná,“ smutně povídá Ganesh. Jeho sestra je typickým příkladem malé nepálské ženy. V pětadvaceti mají za
sebou šest těhotenství, půlka dětí jim zemřela. Zdravotnictví je na hrozné úrovni a o antikoncepci
tu snad ani nikdo neslyšel.
Potkala jsem spoustu lidí, kteří říkají, že pomáhat nemá cenu. Že si „za to můžou sami“. Jistě,
Nepálci mají špatnou vládu a naučili se nestresovat, což naše západní oči vidí jako nedostatek
snahy z jejich strany. Ale jedinec tam vážně za nic nemůže. Ganesh je jenom kapka v moři – ale
zároveň jeden člověk, kterému by malá pomoc mohla změnit život…
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55 % dětí v Nepálu žije o jednom jídle denně – nebo méně. Každých patnáct minut jedno Nepálče umírá. 90 %
obyvatel země je odkázáno na to, co si vypěstují. Většina lidí v Nepálu žije v domcích z hlíny, vaří na ohništích
a spí na zemi. Do jejich vesnic nevedou sjízdné cesty, není tu elektrika, obchod nebo pořádný záchod. Nejí se tu
nic jiného než rýže se zeleninou. Do nejbližší nemocnice je to často dlouhé hodiny strastiplné cesty. Ani když se
tam nemocný nebo zraněný dostane, nemá vyhráno. Nepálské zdravotnictví má rozpočet, ze kterého lze jednomu
obyvateli zaplatit čtyři aspiriny ročně! Školství na vesnicích má nízkou úroveň a mnoho dětí místo chození do školy
pracuje na polích. Přitom je tu však spousta těch, které studují po večerech, jsou chytré, šikovné i pilné. Jen místo,
kde se narodily, je odkazuje k tomu, aby do smrti sekaly trávu a dojily dobytek. Dejme jim společně příležitost změnit
svůj život, myšlení, a tak i možnost pomoct své vlastní zemi! Podívejte se na webové stránky Občanského sdružení
Nepálčata nebo přispějte libovolnou částkou na náš účet. Děkujeme!
www.nepalcata.cz / číslo účtu: 43-714 256 0267/0100
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