
Pedro Opeka  

 

Pedro Opeka se rodil 29. junija 1948 v Buenos Airesu v Argentini. Leta 1966 je 

stopil v misijonsko družbo lazaristov. Med leti 1968 in 1970 je na Teološki 

fakulteti v Ljubljani študiral teologijo, študij pa je dokončal na Katoliškem 

inštitutu v Parizu. Leta 1976 je odšel na Madagaskar, kjer živi in deluje še danes. 

Posveča se humanitarnemu delu. Približal se je ljudem, ki živijo na smetiščih 

glavnega malgaškega mesta Antananarivo. Posebno skrb namenja otrokom. 

Ljudi povezuje in jim pomaga na poti samozaupanja. Zanje išče delo in jim 

pomaga sprejeti delovne navade. Skupaj z njimi je začel graditi stanovanja, vasi, 

šole, športne dvorane in cerkve. V programe za izhod iz revščine, ki jih je razvil, 

je bilo doslej vključenih približno 100.000 najrevnejših. V vaseh, ki so jih skupaj 

zgradili, danes živi okoli 20.000 ljudi, pri čemer se dotok revežev v vasi še ni 

ustavil. K uspehu je pripomogel splet več dejavnikov: Opekova inkulturacija v 

malgaško okolje, izostren čut za pravičnost in metoda dela, ki temelji na 

neposrednem, spoštljivem in globoko etičnem odnosu do ljudi. 

 

G. Pedro Opeka je več kot zaslužen prejemnik posebnega priznanja v okviru 

nagrade HORUS, saj s svojim zglednim delom skrbi za razvoj lokalnega okolja na 

Madagaskarju, kjer skuša iz "primeža revščine" pomagati najbolj socialno 

ogroženemu sloju prebivalstva in je na tem področju dosegel vidne rezultate 

(okrog 20.000 ljudem je pomagal direktno preko svojih organizacij). S svojim 

delom širi pomen družbene odgovornosti tudi v javnosti med vsemi družbenimi 

generacijami in krepi njen "pomen". Od kandidata se v smislu delovanja na 

področju družbene odgovornosti ne more pričakovati več (saj ne pozna 

delovanja v zasebni sferi - je duhovnik, ki je celotno življenje posvetil delu in 

pomoči najbolj socialno ogroženim skupinam na Madagaskarju). Pedro Opeka 

je ustanovitelj dveh humanitarnih združenj: leta 1990 je ustanovil združenje 

Akamasoa (v prevodu pomeni dobri prijatelji) v Antananarivu, leta 1994 pa tudi 

Antenne Akamasoa v Vangaindrano na jugovzhodu Madagaskarja. 

S sodelavci združenj je zgradil več vasi in centrov: leta 1990 vas Antolojahary s 

šolo za 980 otrok; leta 1991 center Manantenasoa z osnovno in srednjo šolo ter 

kuhinjo za 2500 otrok; 1992 center Andralanitra na mestnem odlagališču smeti 

z osnovno in srednjo šolo in s kuhinjo za 1950 otrok; leta 1993 center 

Mahatsara z osnovno šolo za 750 otrok; leta 1997 center Safata v Fianarantsoi. 



V letu 2008 je začel graditi dodatno šolo v Antananarivu. Trenutno je v šolah, ki 

sta jih združenji zgradili, okrog 9000 otrok. Otrokom poleg šolanja vsak dan 

ponudi tudi obrok riža. 


