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Aafrika on kauge ja salapärane, paeluv ja 
ohtlik. Tõdemus, mis kehtib ilmselt kõigi 
Aafrika riikide kohta. Neist erinev pole 
ka Etioopia. Eestist pindalalt 25 korda ja 
rahvaarvult 70 korda suurem Etioopia 
on nagu üks suur kapriisne viljapõld, mis 
annab head saaki, kui sellega palju vaeva 
näha.

Maailmariikide alfabeetilises ni-
mestikus Eesti naabriks oleva 
Etioopia lipul on kolm vär-

vi. Neist roheline sümboliseerib loo-
tust ja maa viljakust, kollane õiglust 
ja harmooniat ning punane ohvrit ja 
kangelaslikkust. Lipu keskele jääv 
sinine ketas märgib aga rahu ja pen-
tagramm sellel rahvaste ühtsust ning 
võrdsust. Nagu need sümboliseerivad 

kogu riiki, kirjeldavad need samuti 
kitsamalt olukorda Etioopia töötu-
rul, kus kõik, olenemata vanusest või 
haridusest, püüavad ellu jääda ja oh-
verdavad selle nimel üsna palju. Nagu 
ütleb etioopia vanasõna – üks inimene 
sünnib, teine sureb, aga maa kasvab.

Mina versus Meie
Ohverdatakse näiteks iseenda hea-
olu perekonna nimel. Etioopias ei ole 
kombeks “mina” kehtestada. Kol-
lektiivse ühiskonnana on seal märk-
sa olulisemad omavahelised suhted 

ja “meie”. Tähtsam on omavaheline 
kontakt ja inimene töö taga, mitte 
niivõrd selle tulemus. Näiteks pole 
erand, kui lubatakse tulla kohtumi-
sele kindlaks ajaks, aga sinna hiline-
takse tundide viisi, sest hea sõber või 
pereliige astus läbi või kellegi juurest 
astuti ise läbi. Tundide viisi kestvat hi-
linemist kohtumisele ei pruugi muidu-
gi vaid ootamatu külaline põhjustada. 
Aafrikas on ajal hoopis teine tähen-
dus kui läänemaailmas. Õigem oleks 
isegi öelda, et ajal ei olegi Aafrikas 
tähendust, seepärast pole neile abso-
luutselt olulised ka kokkulepitud kel-
laajad või see, mil määral on veel vii-
sakas hilineda. Teine asi on muidugi, 
kui lääne inimene hilineb kokkulepi-
tud ajaks. See võib põhjustada paraja 
tormi teeklaasis. Nagu üks mu sõber 
tabavalt ütles, on Etioopia parim paik 
oma kannatuse karastamiseks. Samas 
ma ei usu, et muu Aafrika sellest palju 
erineks.
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Ohverdada võidakse ka isiklik va-
badus ellujäämise nimel, ka pere ellu-
jäämise nimel. Et paljudel tütarlastel 
maapiirkondades puudub haridus, 
pole neil ka väljavaateid helgemaks 
tulevikuks. Nii võib nende teekond 
lõppeda enne, kui see on alanudki, 
töötuna kodus ja/või kerjusena tä-
naval, kaubana turul abikaasaks pa-
remal järjel olevatele härradele, lõ-
butüdrukuna pealinna tänavail või 
näiteks majapidajana kesk- või kõrg-
klassi kuuluvate perekondade juures. 
Neist viimane on selgelt parim lahen-
dus, mis küll suurt sissetulekut ei too, 
aga annab katuse pea kohale ja kõhu 
täis. Sellisel juhul on see täiesti arves-
tatav elukvaliteet võrreldes muude 
võimaluste ja varitsevate ohtudega.

NoormEEsTE vArANE põli
Aga noormehed? Paljud neist jõuavad 
niisamuti väga varases eas tänavale 
ning asuvad tööle tulevase miljonäri 

ametis ehk kingapuhastajatena. See 
pole kindlasti lihtne töö, aga et täna-
vad on tolmused, auklikud, vihmape-
rioodil ka väga mudased, on teenistus 
järjepidev ja nii võib tublisti töötades 
õnne korral teenida kuus koguni ku-
ni 100 eurot. See tähendab mõistagi, 
et puhkepäevi pole ja tänavatel tuleb 
švammi ja veepudeliga kliente jahtida 
iga päev.

Enamasti on noormeeste seas hin-
natud ka busside nn sisseviskaja- ja 
takso- või bussijuhiamet. Seda tehak-
se nii põhitööna kui ka kooli kõrvalt 

raha teenimiseks. Ja leiva lõppemist 
pole karta. Etioopia rahvastik kasvab 
ligi 3% aastas (hoolimata sellest, et 
keskmine eluiga on vaid 56 eluaastat) 
ja maapiirkondadest minnakse, nagu 
mujalgi maailmas, üha enam õnne ja 
uut teenistust otsima linnadesse, kuigi 
seal elab praegu veel vaid 17% kogu 
rahvastikust. Enim kolitakse ümber 
muidugi Etioopia suurimasse linna, 
pealinna Addis Abebasse (kohalikus 
amhara keeles Uus Lill).

KummiTAv vAEsus
See ei tähenda muidugi, et kõiki, kes 
linna asuvad, tabab üleöö rikkus ja 
edu. Allpool vaesuspiiri elab riigis 
jätkuvalt 29,2% elanikest ja arvesta-
des pidevalt riiki räsivat põuda, nige-
laid viljelustavasid ning kehvapoolset 
majanduslikku korraldust, mis läheb 
täiesti vastuollu lääne mõtteviisi ja 
loogikaga, see niipea ka ei muutu. Eti-
oopia SKT inimese kohta on üks ma-

Kui Eestis on 3,4 arsti 
1000 inimese kohta, 
siis meie Aafrika 
“naabril” 0,02
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dalamaid maailmas, 1100 USD. Vae-
sus toodab vaesust.

Kasinate võimalustega elu puudu-
tab küll paljusid, aga nagu mulle en-
tusiastlikud ja ettevõtlikud inimesed 
selgitasid – kui sul on juristi, ehita-
ja või ärijuhtimise haridus, ei jää sa 
praeguses Etioopias kindlasti tööta. 
Sama kehtib Mustal Mandril selgelt 
ka meditsiini kohta, kuigi palgatase 
eelnevatega on palju madalam. Näi-
teks kui Eestis on haiglates 1000 ini-
mese kohta 5,71 voodikohta, siis Eti-
oopias 0,18. Kui Eestis on 3,4 arsti 
1000 inimese kohta, siis meie Aafrika 
“naabril” 0,02.

Palgavahe on riigi kõrg- ja alam-
klassi vahel üsna suur ja suureneb 
veelgi. Kui töötad ehituses või kinnis-
varaarenduses, ei jää teenistus sugugi 
Euroopa mastaapidele alla. Vastupidi, 
nupukamad elavad lausa kuningli-
kult.

Raha kasvab edukalt ka haridus-
sektoris. Riigikoolide ja lasteaedade 
kõrval on väga palju erakoole ja las-
teaedu, mis küsivad kvaliteetsema ha-

riduse eest hiigelsummadena igakuist 
õppemaksu. Need ületavad mitu kor-
da riigi keskmist palgataset, mis jääb 
70–80 euro ringi kuus. Teatud juhtu-
del on etiooplaste jaoks siiski prestii-
ži küsimus oma võsukesi just sellistes 
kohtades harida. Samas ei tähenda 
erakool kindlasti pimesi paremat ha-
ridust. Nii mitmegi puhul neist on hea 
vaid kooli nimi. Et kirjaoskus on ma-
dal, umbkaudu vaid poolel rahvasti-
kust, siis keegi ei eita, et haridus on 
elukvaliteedi parandamiseks ülioluli-
ne. Kui Eestis viidi venekeelsed koolid 
üle eestikeelsele õppele, siis Etioopias 
püüavad vähemasti erakoolid hakata 
lapsi maast madalast õpetama inglise 
keeles, millega loodetakse anda lastele 
tulevikuks paremad võimalused.

Kui Eestis kogus hoogu meditsiini-
töötajate streik, uurisin, kuidas käib 
meditsiinirahva käsi Etioopias. Tööd 
on palju. Sealne soe ja niiske kliima 
ning raskendatud ligipääs arstiabile 
on heaks pinnaseks kõiksugu pisiku-
tele ja bakteritele. Lisaks vajalikule 
meditsiinivarustusele on puudu eri-

alase haridusega inimesi, seda eriti 
maapiirkondades, kus harjumuse ko-
haselt usaldataksegi haigeid ravima 
pigem külanõidasid.

Medõe teenistus jääb Etioopias 
suurusjärku 85 eurot kuus. Erahaigla-
tes on see ilmselt kõrgem. Kui töötad 
kirurgina, siis on palk 250–300 eu-
rot. “Nii vähe?” küsite. Seda pole lii-
ga palju tõesti, ka Etioopias, kui pead 
ülal pidama oma pere, andma laste-
le hea hariduse, tasuma maksud, aga 
siiski korralik teenistus, arvestades, 
et inimesed agulites peavad kuus läbi 
ajama kahekohalise numbriga.

TulEviK siisKi ErE?
Etioopia on jätkuvalt arengumaa, mis 
toetub suurel määral rahvusvahelise-
le abile ja mille ÜRO paigutab inim-
arengu indeksi järgi 187 riigi seas al-
les 174. kohale. Eesti on samas tabelis 
2011. aasta andmete põhjal 34. kohal. 
Positiivne on aga see, et alates 2004. 
aastast on Etioopia majanduskas-
vu näitaja püsinud mitme aasta väl-
tel 10% piirimail. Tõsi küll, viimastel 
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aastatel on see tasapisi langenud, olles 
2011. aastal 7,5%. Sellega paralleel-
selt on vähenenud ka töötusemäär, 
mis ametlikel andmetel ulatub praegu 
18%-ni, aga see kajastab vaid inimesi, 
kes aktiivselt tööd otsivad ja on end 
tööbüroos arvele võtnud. Etioopias 
on aga väga palju neid, kes aktiivselt 
tööd ei otsi.

Kiire majanduskasvuga kaasnevad 
tootmiskulude kasvu ja valuutakursi 
nõrgenemine, mis omakorda ajavad 
kõrgeks inflatsiooni. Etioopias on see 
praegu umbkaudu 15% aastas ja rah-
vusvaluuta birr kaotab järk-järgult 
oma väärtust. Kui nüüd, jaanuari al-
guses oli dollari kurss 18,3 birri, siis 
aasta tagasi oli see näitaja ligikaudu 
17,3. Praegune inflatsioon on siiski 
palju madalam võrreldes paari aasta 
taguse 35% või 2008. aasta 60%-ga.

Riik on täpselt määratlenud, kes 
millises sektoris tegutseda võib. Pos-
ti-, transpordi- ja energiasektor on 
reserveeritud eranditult vaid riigiet-
tevõtetele, relvatööstus ja telekom-
munikatsioon ühisettevõtetele riigi ja 
erasektori vahel. Edasi on terve nime-
kiri tegevusvaldkondadest, nagu pan-
gandus, kindlustus, väikelaenud jms, 
kus saavad tegutseda vaid Etioopia 
päritolu ettevõtjad, kuid tekstiili, na-
ha, põllumajanduse, turismi, hariduse, 
tööstusliku tootmise jpm valdkonnad 
on avatud ka välismaisele kapitalile.

2010. aasta lõpus avaldas valitsus 
eesotsas varalahkunud peaministri 
Meles Zenawiga viisaastaku kasvu 
ja muutuste plaani, et jõuda ambit-
sioonikate eesmärkideni, mille järgi 
kasvab näiteks teedevõrk 49 000 ki-
lomeetrilt 136 000-le, elektrienergia 
jõuaks praeguse 41% asemel 75%-ni 
rahvastikust, arendatakse välja uus 
2000-kilomeetrine raudteevõrgustik 
ja põhitähelepanu läheb põllumajan-
dusele, millele tugineb suuresti kogu 
Etioopia riigikassa.

Kohv AiTAb jAlgElE
Tervelt 85% kõikidest värvatutest 
töötab põllumajandussektoris, mis 
toetub peamiselt kohvitööstusele – 

mustale kullale, nagu kohalikud ar-
mastavad öelda. Etioopia on ikkagi 
kohvi sünnimaa ja jätkuvalt suurim 
kohvikasvataja Aafrikas. Sealt päri-
nevad tänapäeva kõik Arabica koh-
visordid, mida kogu maailmas kasva-
tatakse.

Kohvi ei jooda Etioopias pelgalt 
une peletamiseks. Kuigi linnakeskus-
tesse on viimase viie-kuue aastaga 
pugenud sisse euroopalik kohviku- ja 
koogitraditsioon, on kohvitseremoo-
nia jätkuvalt argipäeva osa, mis näeb 
vana traditsiooni järgi ette kolm tassi 
kanget musta kohvi (kindlasti mitte 
piimaga, nende jaoks on piimaga koh-
vi joomine selle rikkumine). Esimene 
neist tervituseks, teine tervise ja kol-
mas rahu heaks. Tõsi, päris nii rangelt 
kolme tassi korraga enam paljud siis-
ki ei joo.

Tass ei ole sealjuures muidugi sel-
line, mida Eestis oleme kohvitassina 
või õigem oleks öelda kruusina har-
junud ette kujutama. Ikka selline väi-
ke, nagu espressotassid. Kohvi joo-
mine on uhkuse asi. See on tava, mis 
ühendab inimesi ajalooga ja toimib 

suitsunurga põhimõttel, kus satuvad 
võõrad või tuttavad omavahel kokku. 
Lisaks kohvi pikkadele traditsiooni-
dele meeldib etiooplastele rõhutada 
ka teist vägagi olulist tunnust riigi 
ajaloos – seda, et nende kodumaa on 
kontinendi vanim iseseisev riik.

Lisaks kohvile kasvatatakse veel 
kaunvilju (nt ube), õliseemneid, tera-
vilja, kartulit, suhkruroogu, maisi ja 
köögivilju, eriti sibulat, mida tarvita-
takse ohtralt etioopia rahvustoitudes.

Etioopia on väga hea puhkuse siht-
koht. Kohaliku kohvi maitse, loodus-
kaunid paigad, rahva külalislahkus 
ja sõbralikkus on rikkalik kogemus, 
mida naljalt ei unusta. Aga töötamine 
seal pole eurooplasele meelakkumi-
ne. Tööpõld on küll lai, pealegi päi-
ke paistab eredalt, toit maitseb hea ja 
võimalused hoogsalt arenevas riigis 
oma sissetulekuid kasvatada paljulu-
bavad, aga kultuuride erinevus, büro-
kraatia teravad hambad ja korrupt-
sioon võivad väga valusaks osutuda. 
Nii tasub enne lõikamist kindlasti 
üheksa korda mõõta.<>


