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Vanuatu egy Y alakú trópusi szigetcsoport, amely 

a Csendes-óceán déli részén található, és több 

mint nyolcvan szigettel rendelkezik, amelyek 

közül hatvanöt lakott. Az Espiritu Santo a 

legnagyobb sziget. Port Vila, a főváros, amely 

egyben a gyarmati központ volt, Efate dél-

középső szigetén található. Vanuatu egy 

gyönyörű ország, amely számos szigetből, sok 

etnikai csoportba és nyelvből álló emberből áll. A 

szigetek fekete-fehér homokos strandokkal és 

gyönyörű korallzátonyokkal rendelkeznek, 

trópusi színű halakkal. Az erdők tele vannak 

kedves madarakkal, növény- és állatvilággal, 

valamint látványos kaszkádokkal. 
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Champagne Beach, Espiritu Santo 

 

   
Hibiscus, National Flower 

A szigetek természeti katasztrófáknak vannak 

kiszolgáltatva, beleértve a földrengéseket, a 

ciklonokat és a vulkánkitöréseket. Hét aktív 

vulkán van szétszórva a szigeteken. Az emelkedő 

tengerszint a föld erodálódásával fenyeget; 

valamint a járművek füstjeiből, a csónakokból 

származó olajból és a műanyag hulladékból 

származó szennyezés súlyosan befolyásolja a 

környezetet. Vanuatu évente átlagosan 8-10 

ciklonra számíthat. A Pam ciklon, az 5. 

kategóriába tartozó trópusi ciklon 2015 

márciusában érte el a szigetországot. 
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Mt. Yasur, Volcano Cyclone Pam Újjáépítés a Pam után 

©Roselyn Tor 

Vanuatu lakói Ni Vanuatu néven ismertek. A 

legtöbb melanéz származású, polinéz 

kisebbséggel a külterületi szigeteken. Az ország 

gyarmati történelme miatt az angol és a francia 

nyelvet az oktatás hivatalos nyelveként fogadták 

el. A Bislama tört angol, francia és a törzsi 

nyelvekből fejlődött ki. Bislama létrehozása 

megkönnyítette a kommunikációt, de a kis 

népcsoportok anyanyelvét is veszélyezteti, hogy 

azok eltűnhetnek. 
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Poster in Bislama 
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A zászló a vörös színből áll, amely a függetlenség 

megszerzése során elvesztett vért jelzi, a sárga a 

kereszténységet, a zöld a földet, az Y forma a 

szigeteket jelképezi. A disznókagyló a becsület 

szokásos szimbóluma, és egy namele tenyér -

levél, pedig elsősorban az emberek közötti békét 

jelképezi. 
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Történelme 
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Őseik a saját szigeteiken, a saját faluikban, 

levelekből és kőbaltával kivágott fákból készült 

nádfedeles házakban éltek. Minden szigetnek és 

falunak saját elnevezése és saját kormányzási 

rendszere volt. 
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A törzsfők a föld, a nyelv és a hagyományok őrzői 

voltak. Ők határozták meg a joghatóságuk alá 

tartozó társadalmak normáit. Férfiak és nők a 

Farea-ban (falu találkozóházában) gyűltek össze, 

hogy megvitassák a főbb kérdéseket. A 

hagyományos kormányzás ezen rendszerere még 

decentralizált volt. A külföldiek, köztük a 

misszionáriusok érkezése ezt centralizáltabb 

rendszerre változtatta. 
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Malvatumauri National Council of Chiefs ©Roselyn Tor 

1606-ban érkezett az első külföldi felfedező 

egy Pedro Fernández de Quirós nevű spanyol. 

1774-ben James Cook skót kapitány a 

szigetekre érkezett és Új-Hebridáknak nevezte 

el azokat. Ezek után a felfedezők után jöttek a 

feketerigók. A „feketerigó” kifejezés arra utal, 

hogy a Csendes-óceán szigetein őshonos 

embereket hogyan rabolták  el, kényszerítették 

arra, hogy fizetés nélküli vagy rosszul fizetett 

munkásokként dolgozzanak szülőföldjüktől 

távoli országokban. 1906-ban az Új-Hebridák 

gyarmattá váltak, amelyet Nagy-Britannia és 

Franciaország közösen irányított. Az Új 

Hebridák Kondiminiumnak közös 

igazságszolgáltatási rendszere volt, de a 

franciák és az angolok saját adminisztratív 

bürokráciát, orvosi rendszert, rendõrséget és 

iskolarendszert működtetett. Az Új-Hebridák 

bennszülöttjei hontalanok voltak saját 

hazájukban, amíg 1980. július 30-án 

kikiáltották a függetlenséget, és parlamenti 

demokráciát.   
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Coat of Arms Pentecost Island 

 

 
Coast of Ambae Island 
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Az országot Vanuatu névre keresztelték, amely szó 
szerint azt jelenti, hogy „egy ország, amely talpra 
állt”, és ezt a jelmondatot fogadták el: „Istennel 
együtt létezünk." 

  

Gazdasági élet 
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A föld nagyon fontos a Ni-Vanuatu ember 

számára, és a gazdaság szempontjából 

kulcsfontosságú erőforrás. Úgy gondolják, hogy a 

föld az emberi kultúra előfeltétele; a lakosok 

bizonyos értelemben egyesülnek a földdel. A 

földet nem egyszerűen tulajdonuknak tekintik, 

hanem olyan élő organikus egységnek, amelyre 

egzisztenciálisan rászorulnak, ami az emberek és 

az állatok létfenntartása szempontjából 

létfontosságú. 
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A szárazföld és a tenger megőrzésének 

hagyományos gyakorlata lehetővé teszi bizonyos 
területek horgászatra, kertészkedésre és 

vadászatra való felhasználását, miközben más 
területeket parlagon hagynak a regeneráció vagy 

a szaporodás érdekében. Ez biztosítja, hogy 
mindig legyen elegendő élelmiszer közösségi 

fogyasztásra. 
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A jamszt, a banánt, a tarót, a kumarát, a manióka 

gyümölcsöket és a dióféléket ökológiai módon 

lehet termeszteni. A kókuszdiót, a kávét, a 

szantálfát, a fehérfát, a kakaót és a kávát mind 

megélhetés céljából termesztik. A kókuszdióból 

friss vizet nyernek, a főzéshez kókuszolajat, 

valamint test- és hajápolók alapanyagaként 

használják fel. A kókuszpálmát életfának tekintik, 

mivel minden része hasznos.  
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Cassava 

Vanuatu gazdasági növekedése az 

idegenforgalomra, az építőiparra és az 

offshore pénzügyi szolgáltatásokra épül. 

Vannak kisebb jövedelemszerző 

tevékenységek, mint például a Nagol 

(szárazföldi búvárkodás), valamint a szőnyegek 

és kosarak hagyományos szövése. A nők 

ruhákat készítenek és értékesítenek a 

piacokon, hogy pénzt keressenek családjuk 

eltartására. 
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A hagyományos Vanuatu családmodel 
önmagában egy “társadalombiztosítási” 

rendszerrel rendelkezik, mert mindenki számára 
van hely, és nincs szegénység, mivel az emberek 

a saját földjükön dolgoznak, saját ételt termelnek 
és saját tárgyakat készítenek kereskedelemhez 

vagy otthoni használatra.  A mostanában 
felbukkanó pénzközpontúsággal,  és a nukleáris 

család mentalitásának növekvő tendenciájával 
azonban hatalmas szakadék keletkezett a 

“vagyonosak” és a “semmit sem birtoklók” 
között. 
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Tanna community gathering 
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Szociális kérdések 

Oktatás 
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A szülők a gyermek első tanítói, mielőtt a kicsik 

bekerülnének a hivatalos oktatási rendszerbe, 
hogy elsajátítsák a jobb élethez és az 

életszínvonal emeléséhez szükséges 
képességeket. Az alapfokú oktatás nem ingyenes, 

így nem is kötelező.  A kormány segíti iskoláit 
ösztöndíjak meghírdetésével  az első hat évben 

annak érdekében, hogy több gyermek 
hozzáférhessen az oktatáshoz. A vidéki 

területeken sok gyermek nagy távolságokat 
gyalogol iskolába járásig; van, akinek nagyon 

fiatalon el kell hagynia otthonát, és bentlakásos 
iskolába kell járnia. A középfokú oktatáshoz 

kevesebben férnek hozzá, csak azok számára 
elérhető, akik anyagiakban megengedhetik 

maguknak. 
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Egészségügy 
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A lakosság többsége olyan vidéki területeken él, 

ahol rossz a közlekedés és a kommunikációs 

csatornák gyéren vannak kiépítve. Alacsonyan 

képzett szakember látják el az egészségügyi 

szolgáltatást, gyengén felszerelt egészségügyi 

létesítményekben. A szüléssel kapcsolatos bajok 

és az anyák halálozása mellett a nők 

legfontosabb egészségügyi problémái az emlő- és 

méhnyakrák, mivel a szűrés és a kezelés 

korlátozott. Az alultápláltság mind a vidéki, mind 

a városi területeken aggodalomra ad okot. Az 

alultápláltságtól szenvedő gyermekek nem 

gyógyulnak fel olyan gyermekkorban előforduló 

betegségektől, mint a hasmenés, a tüdőgyulladás 

vagy más alap betegségek. Amióta Vanuatu, 

1992-ben, ratifikálta a gyermek jogairól szóló 

egyezményt, a nők szülési körülményeinek 

javítása és a gyermek-egészségmegőrzése a 

kormány kulcsfontosságú nemzeti prioritásai 

közé került. Az anyák és a csecsemők halálozási 

aránya azonban továbbra is magas. 

14 
 

  

A biztonságos ivóvízhez és a megfelelő higiénés 

berendezésekhez való hozzáférés nagy gondot 

jelent Vanuatuban. A lakosságnak rossz 
vízforrásai van, sok kút fedetlen, a források és 

felszíni vizek tisztasságára sem ügyelnek. Sok 
vízforrás messze van, és 30 perc vagy egy óra 

alatt érhető el. 
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falusi kút Port Vila víztartály 
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Vallás 
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Eredetileg a Vanuatu népének saját vallása volt, 

saját isteneik. A Vanuatu nép nem imádta az 

állatokat vagy a növényeket, de úgy gondolta, 

hogy van egy alkotó valahol a mennyben, és 

áldozatokat mutattak be ennek a lénynek. A 

misszionáriusok és a felfedezők nagyjából egy 

időben érkeztek a 19. században. A 

presbiteriánusok, amely jelenleg a legnagyobb 

felekezet, 1852-ben alapították első templomukat. 

Ma a kereszténység a teljes népesség körülbelül 

83% -át teszi ki, míg 17% -át más vallási csoportok, 

köztük a tradicionális hit és kultuszok követői 

alkotják. A Vanuatu Keresztény Tanács platformot 

biztosít ezen egyházak számára, hogy 

ökumenikusan működjenek együtt a szigeteken. 
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Church of Christ Presbyterian Roman Catholic 

Nők jogai 
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A nők általában teljes munkaidőben otthon 

dolgoznak, háztartást vezetnek, akik Mellette 

gyermekeket, időseket, fogyatékkal élőket és 

más családtagokat gondoznak. A nők számára a 

vállalkozásalapítás lehetősége korlátozott, mivel 

nincs hozzáférésük a hitelekhez vagy tőkéhez, a 

pénzügyi szolgáltatásokhoz és a piacokhoz. E  

megkülönböztetés ellenére a nők a maguk 

módján vesznek részt az üzleti szférában. A 

piacon ruhák, zöldségek és gyümölcsök 

eladásával  jutnak piciny jövedelemhez. 
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Ifjúság 
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A 12-30 év közötti fiatalok Vanuatu 

népességének körülbelül egyharmadát teszik ki. 

Az adatok azt mutatják, hogy a vidékről a városi 

területekre nőtt a mozgás. A fiatalok jobb 

oktatási, képzési és foglalkoztatási lehetőségek 

miatt vándorolnak Luganville-be és Port Vila-ba. 
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Kultúra 
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Hasonlóan a többi csendes-óceáni szigetlakóhoz, 

a vanuatuiak is szeretik a zenét és a táncot. 

Hagyományos hangszereket, például faragott 

hasított gongokat, réselt dobot, 

bambuszfuvolákat, magcsörgőket használnak 

ritmikus hangzás létrehozására. Énekléssel, 

tapssal ritmikus lábdobogással kísérik 

táncosaikat. Készítenek homokrajzokat, 

kötéljátékokat és szörföznek is. 
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Réselt dob Homokrajz 

A nagolt (szárazföldi búvárkodás) a férfiak 

gyakorolják, hogy megmutassák ügyességüket. 

Egyben az istenek kiengesztelésére is ezt a 

tradicionális módot választják. Fejükkel az ugrás 

után, leérkezéskor, picit megérintik  a földet , így 

kérve bőséges termést az istenektől.  Nagol sok 

turistát vonz a nemzethez. A Nagol  szerkezetét 

gondosan építik fel. A torony gerendáit és 

szőlőindákat, amivel a lábuknál fogva a 

toronyhoz kötik magukat az emberek, a 

tapasztalt ugrók választják ki, nagyon gondosan; 

és egy gyógyító is mindig ott van a helyszínen, 

hogy baleset esetén segíthessen.  
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A Ni-Vanuatu alapételek közé tartozik a jam, a 

taro, a banán, a kókuszdió, a cukornád, a trópusi 

dió, a zöldek, a sertés, a szárnyasok és a tenger 

gyümölcsei. A szertartások általában étellel és 

lakomával járnak. A disznókat ajándékoznak 

egymásnak minden fontos rituális alkalomkor, 

amelyeket közösen elfogyasztanak. Nemzeti 

ünnepi ételük: a laplap. Ez egy puding reszelt 

gyökérnövényekből vagy útifűből, kókusztejjel, 

néha zöldekkel és hússal keverve, levelekbe 

csomagolva, majd órákon át hagyományos földi 

kemencében sütve. 
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Világimanap története 
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A világimanap első alkalmát a feljegyzések szerint 

1946. március 8-án tartották a Port Vila 

Presbiteriánus Paton Emléktemplomban.  A 

presbiteriánusok meghívására anglikánok és a 

katolikusok csatlakoztak a mozgalomhoz 1981-

ben. Az Apostoli egyház és  Krisztus-egyháza 

gyülekezeteiből származó nők emlékeznek arra, 

hogy az 1980-as években fiatal nőként 

csatlakoztak ők is a világimanaphoz, Ambae és 

Pünkösd szigetein. A Vanuatu Keresztény Tanács 

Női munkaágának létrehozásával a 2000-es évek 

elején együttműködés alakult ki a már helyi 

szinten létező világimanapi csoportokkal. 
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A Világimanap Nemzetközi Bizottsága 2011-ben 

workshopot tartott Vanuatuban azért, hogy 

erősítse a csoportok közötti kapcsolatot. A 

Vanuatu Bizottságot a közelmúltban 

ökumenikusan újraszervezték, és az 

együttműködést erősítette a 2021-es 

világimanapi liturgia írásának szándéka. A 

Vanuatu Bizottság imája az, hogy az az 

ökumenikus kapcsolat, amelyet a 2021-es 

program közös munkájának áldása során 

tapasztaltak, eljuttassa  a Vanuatui nők hangját 

szerte a világba.  
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Sokak számára, akik részt vettek az írás 

folyamatában, ez volt az első ökumenikus 

tapasztalat. Mindannyian bíznak abban, hogy ez 

az együttműködés megerősíti a kapcsolataikat, és 

egységesen tudnak majd hangot adni 

kéréseiknek egyházaik felé.  
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Bibliatanulmány készítők,   országismertetés irói gyerek program írói 

 

  
liturgikus csoport              Vanuatu-I világimanapi bizottság 

Az illusztráció 
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A 2021-es imanapot író bizottsági műhelyét Port 

Vila-ban rendezték meg 2018-ban a 

presbiteriánus templomban, amelyet gondosan 

felállítottak a találkozók és a közös étkezések 

számára, ideértve az imanap megünneplésére 

szolgáló hagyományos ételt a lap lap-ot is.  

A résztvevők ajándékokat hoztak az oltárasztalra, 

amelyet kertjeik virágai, a Bislama Biblia, 

virágfűzér, nyakláncok, pálmalevélből fonott 

kosarak és legyezők díszítették. A kép azokat a 

közösen megélt pillanatokat tükrözik, 

amelyekben átélték az ökumenikus közösség 

örömét, és amit most megosztanak a világ 

keresztényeivel. Az oltárra tett holmik a Vanuatu-

i közösségeket szimbolizálják, tükrözik Isten 

teremtését, és megmutatják, milyen szoros az itt 

élők kapcsolata a földdel és hogyan 

gyönyörködnek hittel természeti kincseikben, az 

Isten igéjében. 
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The Artist and Artwork 
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Juliette Pita jelenleg Vanuatu legismertebb 
művésze. 1964-ben született az Erromango-
szigeten, és nyolc gyermek közül a harmadikként. 
Tehetségét korán felfedezték. Az iskolában mindig 
a legjobb volt a művészeti órákon. Ő volt az első 
nő, aki az Institut National de Technologie du 
Vanuatu-ban végzett (INTV) .Juliette soha nem 
képzelte, hogy pénzt keres a művészetéből, de úgy 
vélte, Istennek tervei vannak vele.  
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Minden keresett pénzét odaadja annak, aki 
segítségre szorul. A „Pam II ciklon: 2015. március 
13. ”c. kép azt ábrázolja, hogy egy anya meghajlik 
és imádkozik gyermeke felett. A hullámok 
átcsapnak ugyan rajta, de egy pálmafa védő 
módon meghajlik felettük. A pálmafa Juliette 
kedvenc fája, amelynek erős gyökerei képesek 
ellenállni az erős szélnek. A nő szoknyáját az 
Erromango hagyományos ruhája alapján 
mintázták. A láthatáron kis keresztek láthatóak, a 
Pam ciklon által 2015-ben meghalt áldozatoknak 
így állítva emléket.  

  

 
 
 

Ezek a fotók a Nemzetközi Világimanapi szervezet 

- World Day of Prayer International Committee- 

tulajdonát képezik. 

A szervezet engedélyével csak istentiszteleti és 

oktatási célra használhatók fel. 

 
World Day of Prayer International Committee 

475 Riverside Drive Room 729. 

New York, NY. 10115. USA 
 


