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Akamasoa – čudež zoper revščino!
Bogato ilustrirana monografija je nastala v počastitev
25-letnice delovanja človekoljubnega združenja Petra
Opeke CM, ki je pomagalo že več sto tisoč Malgašem.
Življenje, ki se iskri v pogledih, priča o vrednotah, na
katerih je mogoče zgraditi nov, pravičnejši svet!
Peter Opeka in njegovo človekoljubno društvo Akamasoa sta na Madagaskarju rešila že več sto tisoč
ljudi. Akamasoa deluje že več kot četrt stoletja! Več
kot četrt stoletja vsakodnevnega boja proti revščini,
pa tudi ljubezni do ljudi, ki so bili izključeni iz družbe.
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Vse se je začelo leta 1989, ko je Peter Opeka na odlagališču odpadkov srečal najrevnejše med najrevnejšimi,
ki so tam životarili. Ni mogel ostati križem rok. Nekaj
je bilo treba ukreniti! Z voljo in s pogumom skupine
ljudi, ki zdaj šteje 484 sodelavcev z Madagaskarja, in
ob dobroti številnih ljudi je zraslo 18 vasi Akamasoa,
11.000 otrok pa se redno šola. Najprej jih je bilo le za
prgišče. Prvi sodelavci so bili prostovoljci. Zaradi
njih danes 25.000 ljudi prebiva v mestu, ki so ga
zgradili sami!
Pierre Lunel je v sodelovanju s fotografom Rijasolom
pripravil čudovito dokumentarno monografijo o tem
neverjetnem podvigu, ki presega vsa človeška merila.

O avtorjih
Rijasolo (1973) se je s fotografijo začel ukvarjati leta
2000. Na Madagaskarju deluje kot fotoreporter in
dopisnik Francoske tiskovne agencije AFP, objavlja
pa tudi v tamkajšnjih dnevnikih in mednarodnih
revijah. Živi in dela v Antananarivu.
Pierre Lunel (1947) je bil visoki uradnik več francoskih
ministrstev, hkrati pa je ustvarjal tudi kot pisatelj.
Dejaven je na področju humanitarnih dejavnosti,
tesno je bil povezan z abbéjem Pierrom in s sestro
Emmanuelle. Knjiga Akamasoa – otroške sanje je
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njegovo drugo delo o Petru Opeki in njegovem človekoljubnem delovanju. Pustolovščina Pedra Opeke je
pri Celjski Mohorjevi izšla leta 2013.
Peter Opeka CM se je rodil leta 1948 v Argentini v slovenski družini, ki je bila del tragičnega slovenskega
povojnega eksodusa. V otroštvu ga je odločilno zaznamoval zgled staršev, ki sta pomanjkanje premagovala
s trdim delom, poštenjem, vero in velikodušno odprtostjo za vse, ki so živeli v še hujšem pomanjkanju.
Neizbrisen pečat širine, optimizma in navdušenja nad športom pa mu je vtisnilo argentinsko okolje. Že v
najstniških letih je začutil duhovniški poklic. Teološki študij je opravil v Evropi, deloma tudi v Sloveniji.
Od leta 1975 je misijonar na Madagaskarju, kjer je leta 1989 ustanovil združenje Akamasoa za boj proti
skrajni revščini, ki vlada na otoku.

Odlomek iz knjige

In »gospe« iz kamnoloma, kot jim
spoštljivo reče, te uboge ženske,
ki z golimi rokami premikajo
hrib in izkazujejo neomajen
pogum. Hrib je bil edina ovira
za težki valj usode, ki jih je tlačil
pod seboj. Peter je odlagališče
odpadkov vzel takšno, kot je
bilo. Ni čakal, da si bo »oblast«
zavihala rokave. Z najrevnejšimi
je začel odstranjevati smeti,
potem, ko so se prepričali, kdo
sploh je. Ko se je s temi moškimi,
ženskami in otroki srečal
prvič, je vstopil v neko revno
barako iz lepenke in plastike,
ki bi nas lahko spominjala na
skromni betlehemski hlevček.
Ko so tako sedeli na tleh, na isti
ravni, so lahko prisluhnili drug
drugemu, se pogovarjali in se
razumeli. Peter se je zavedal, da
za to, da slišiš, ni dovolj površno

Najlepša maša
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poslušanje. Beseda bližnjega mora
vstopiti vate, mora te presuniti,
ne samo na zunaj, ampak v
globini srca. Krik sočloveka mora
prodreti vate. Tihi krik ponižnih
ljudi, ljudi brez glasu, ki presune,
a ne rani, ki pretrese, a ni nasilen.
»Nič vam ne morem dati, a
skupaj se lahko postavimo na
noge in vse se lahko spremeni,«
jim je rekel. »Vstani in hodi!«
je Jezus rekel hromemu, še prej
pa mu je dejal: »Tvoji grehi so
ti odpuščeni!« Ob Petru so se
postavili na noge in zgodil se
je čudež. In res je bil potreben
čudež, da so se stvari spremenile;
do ničesar čudežnega pa ne more
priti brez odpuščanja … Tu, na
antananarivskem smetišču so
izkusili evangeljske besede: »Tvoja
beda ti bo odpuščena, vzemi svoje
orodje in delaj.« Tukaj vsi delajo.

3000 Celje, Prešernova ulica 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva ulica 1, T 01 244 36 52, F 01 244 36 75, knjigarna: T 01 244 36 50
info@celjska-mohorjeva.si • www.mohorjeva.org

poslušanje. Beseda bližnjega mora
vstopiti vate, mora te presuniti,
ne samo na zunaj, ampak v
globini srca. Krik sočloveka mora
prodreti vate. Tihi krik ponižnih
ljudi, ljudi brez glasu, ki presune,
a ne rani, ki pretrese, a ni nasilen.
»Nič vam ne morem dati, a
skupaj se lahko postavimo na
noge in vse se lahko spremeni,«
jim je rekel. »Vstani in hodi!«
je Jezus rekel hromemu, še prej
pa mu je dejal: »Tvoji grehi so
ti odpuščeni!« Ob Petru so se
postavili na noge in zgodil se
je čudež. In res je bil potreben
čudež, da so se stvari spremenile;
do ničesar čudežnega pa ne more
priti brez odpuščanja … Tu, na
antananarivskem smetišču so
izkusili evangeljske besede: »Tvoja
beda ti bo odpuščena, vzemi svoje
orodje in delaj.« Tukaj vsi delajo.

