
Malavi-zanimiva dejastva 

 V večini so šefice malavijskih vasi ženske (pri nas bi bile županje mest), katerim 

tajniška dela opravljajo moški. 

 Vloge šefov/šefic vasi se tradicionalno prenašajo iz roda v rod, plačani so skromno, s 

strani vlade. Za vse okoliške probleme, dovoljenja gradnje, poroke, ločitve je 

odločilen njihov glas in dovoljenje.  

 Malavijci poznajo 3 pozicije šefov: vasi, okrožij in področij, naslednja pozicija je v 

parlamentu. 

 V Malaviju poznajo vladne in privatne šole, v katerih je standard in nivo poučevanja in 

zahtevnosti precej različen. V vednost šolnine  v privatnih šolah so izjemno drage ( od 

150 do 350 eurov na šolski semester, torej celo  1050eurov za celo šolsko leto!)-

solidna plača npr. osnovnošolskega učitelja je okoli 70 evrov. 

 Osnovna šola ima 8 razredov, srednja 4 letnike prav tako Univerza 4, magisterij ter 

dokrorat pa vsaka po 2 leti. 

 V povprečju je v osnovni šoli od 60-100 otrok na enega učitelja. Standard minimalno 

60 otrok je bil letos priporočen s strani ministrstva za šolstvo. V privatni šoli je na 

razred 25-30 otrok! 

 V družini je povprečno 4-5- otrok, številke se zmanjšujejo na 2 mogoče 3 otroke 

zaradi predragega življenja , šolanja ter plačljivega zdravstva. 

 Uradna jezika sta chichewa in angleščina, čeprav so v glavnih okrožjih prisotni še 

lokalni jeziki. Na področji Nkhata Bay kjer se nahajava midve, je se govori Chitonga, 

poimenovan po skupnosti Tonga. 

 Najpogostejši malavijski priimki so  Chirwa, Banda in Piri, 30% prebivalcev ima enega 

od teh priimkov. 

 Populacija je okoli 16 milijonov prebivalcev.  

 Lilongwe je glavno mesto, s popoulacijo okoli 4 milijone prebivalcev. Poimenovano je 

»zeleno mesto«, saj je prav v obilju prelepo poraščeno z rožami, grmi, drevesi in 

zelenicami.  

 Januar-marec je deževna doba, kar pomeni pol urno deževje, večkrat dnevno, maj-

julij hladnejši meseci, nekakšna naša pomlad, vse zeleni, cveti (okoli 25C), avgust-

december je sušna doba (vročina nad 32C vsakodnevno). 

 Sončni vzhod je ob 5. uri zjutraj, zahod ob 18h. 

 Cena goriva je zaradi gospodarske krize narasla na 3€ za 1 liter bencina! 

 Valuta  je malavijska Kwacha, 200-220 Kwach=1€ (valuta izjemno niha). 100 

malavijskih Tambal sestavlja 1 Kwacho. Tambala je v lokalnem jeziku beseda za 

sonce, ki krasi nacionalno zastavo. 

 Zastavo krasijo 3 barve; rdeča (predstavlja kri naroda, ki se je osvobodil izpod 

kolonialne nadoblasti), črna (barva kože prebivalstva) in zelena (pokrajina), na sredi je 

belo sonce, ki predstavlja upanje.  



 Znano je s strani afriških držav, kot afriške Unije, da je Malavi najvarnejša afriška 

država. Slovi po izjemni prijaznosti prebivalcev, dobri volji, pozitivi, vedri naravi ne 

glede na to kaj se dogaja z vlado, mirnih in spoštljivih ljudeh. Ponoči lahko varno in 

brez skrbi sami hodite po obali (tu kjer bo ELIN center), plavate brez skrbi. Tudi v 

večjih mestih kot glavnem mestu je znano dejstvo, da je zelo varno in redki so 

primeri, da bi bili turisti oropani.(normalna previdnost in pazljivost lastne prtljage in 

denarnic in vse je oK) 

 Tipična hrana je nsima (nekakšna bela polenta, skuhana v vodi iz koruzne moke), je se 

jo izključno z rokami. Iz večjega kosa se odtrga manjši košček , ki se ga spretno zrola v 

kroglico, to se v večinski navadi pomoči v paradižnikovo omako in urno nese v usta. 

Nsimi in omaki se pridoda še ribo.  

 Večkrat tedensko se na jedilniku znajde bel riž, kasava (snežno bel krompir), sladek 

krompi, jam ter irski krompir (naš navadni krompir). Ta zadnji jim je najljubši v obliki 

čipsa, čemur mi rečemo pomes frites. Od stročnic so na meniju fižol stoterih vrst, 

bob, soja in čičerika. »Zelena« zelenjava, ki jo je možno dobiti je špinača, nekakšna 

blitva ter bučkini listi, ki jih zrežejo na trakove in skuhajo v slani vodi. (nosečnice jih 

jedo kot vir folne kisline).  

 Sezona mangov, ki rastejo v obiljo preko cele države je v novembru in decembru. Prav 

tako je to sezona ananasov in gob. Banane in papaje pa rastejo skozi celo leto. Cena 1 

manga je 5 centov eura,1 papaje ali ananasa 25 centov, 3 male banane so 5 centov.  

  Mleko, jajca, moka za peko so dražje kot v Sloveniji. Mleko 1liter=1,5,€, ducat jajc = 

3€, 1 kg moke za pečenje= 3 €, kruh 1kg = 2 €. Destilirana voda pol litra=0,5€, čeprav 

je v večini vasi pitna podtalnica, ki jo črpajo s pomočjo vodnjakov.  

 Vse kar ni »lokalno« pridelano je drago, kot npr. jogurt (1dcl=1€), čokolada 

(100g=4€), navadno olje (1 liter=4€), kosmiči (1kg=8€), špageti (0,5kg=1,5€), navadni 

piškoti 200g=4€),med (1liter=8€) , sadna marmelada (1kg=9€), rjav-trsni  sladkor 

(1kg=1,5€), sladoled 1 kepica=2€, Nutella (400g=5€), juice v tetrapaku (1liter=3 €), 

mleko v prahu (500g=5€) 

 Obrok v lokalni restavraciji, ki ga sestavlja nsima,riž  ali krompir z ribo in kakršnim koli 

kosom mesa (piščanec, govedina, svinjina, jagnetina) stane okoli 3-5€. Če zaidete v 

katerkoli »tujo« restavracijo (kitajska, indijska...najdete jih v glavnem mestu) vam 

obrok pod 6€ ne uide.  

 V 2. največjem mestu Blantyre(na jugu države) vsakoletno poteka tekmovanje v čim 

hitrejšem in obilnejšem jedeju nsime. Količine so ogromne-po 3 kg na osebo! 

 Najpopularnejša pijača je ekstra sladkana Coca-Cola, sledi ji Fanta in Sprite. Noro 

obožujejo gazirane pijače, saj te predstavljajo »sladkarijo«. Radi pijejo lokalni čaj z 

mlekom, ki je izjemno sladkan (3 velike žlice sladkorja na 2 dcl čaja!).  

 Moški pijejo lokalne zvarke bananovega žganja, ruma ter gina. Ženske redko pijejo. 

 Jezero Malawi, prej poimenovano jezero Nyasa (domačini ga še vedno tako 

imenujejo) predstavlja velik del zaslužka. Ribiči lovijo z mrežami, ki jih za seboj vlečejo 

v kanujih ali malih barkah. Večeri, ko nastopi polna luna, naj bi bili najbolj 



dobičkonosni. Takrat se odpravijo v nočnii lov prav vsi, jezero je razsvetljeno z 

lučkami na ladjicah in kanujih. Po tem »dogodku« je poimenovan glasbeni festival 

»the lake of Stars«, ki se odvije vsako leto. Na njem gostujejo afriški kot tuji izvajalci 

(»reggae« in »ska« predstavljata večinsko zvrst glasbe). 

 Malavijci (mlajša generacija) obožujejo Bob Marleya, Lucky Dubeja, Tupaca ter 

Shanaio Twain. Od lokalnih izvajalcev, ki izvajajo domače pesmi , so bolj znani Black 

Missionares, Lucious Band in Billy Gauda. Vednar pa v večini vsi izvajalci sami 

posnamejo svoj singel ali videospot, podplačajo TV/Radio producente, kateri potem 

neumorno vrtijo te komade po lokalnih postajah in tako pomagajo  zasloveti mladim 

hrepenečim iskalcev slave in na hitro zasluženega denarja.  

 V večini se pari poročajo po pol ali enem letnem skupnem razmerju. Šele po poroki se 

par preseli skupaj v hišo/stanovanje, katero so jim izbrali starši iz obeh strani. Glaven 

je njihov konsenz. (v mestu so drugačni običaji). Povprečne najemnine hiš s 3 prostori 

so okoli 100€ v večjih vaseh, okoli 200€ v manjših mestih. V glavnem mestu pa najem 

hiše 7 prostorov  stane okoli 700 €.  

 Večina Malavijcev je lastnikov vsaj enega če ne dveh mobitelov, obstajajo 2 telefonski 

liniji-Tnm in Airtel, kateri za klic računata okoli 0,5€ na minuto! 

 Jezero ima skozi celo leto (izjemoma v močni deževni dobi) okoli 27C, je turkizno 

modre barve, obala je peščena, ponekod skalnata. V vodi ni nikakršnih ježkov, 

bilharzija (mali paraziti, ki zaidejo v prebavila in povzročijo nekakšno pljučnico) se 

nahaja le na skrajno južnem delu, kjer voda ni pretočna-okrožje Cape Mclear in nikjer 

drugje. V tem predelu so ponoči pogosti tudi nilski konji ter krokodili. (torej nočno 

plavanje odpade! Sicer ni podatkov o tem, da bi bile znane človeške žrtve, psi pa ja). 

 Jezero je napoljnjeno s tropskimi ribicami stoterih barv, okoli 80% vseh akvarijskih 

ribic, ki jih lahko kupimo v Evropi in Ameriki, prihaja ravno iz malavijskega jezera. 

Potapljanje in snorkling sta neverjetni izkušnji. 

 Nacinalno oblačilo za ženske je tako imenovan »chitenge«, blago potiskanih vzorcev, 

katerega si ženske zavežejo okoli pasu. Z njim tudi na hrbtu nosijo pripasane otroke, 

ali pa na glavi kot ruto oz. pripomoček za nošnjo težkih košar.  Moški so oblečeni v 

dolge hlače (zlikane na rob!), srajce, suknjiče ter lepo zloščene čevlje. V mestih boste 

redko  videli neurejenega Afričana. Temu, da is lepo oblečen pravijo zgledati »smart«-

pametno. Ženske vsaj na podeželju in v manjših mestih nikoli ne boste videli v hlačah, 

temveč vedno v krilu, ki mora segati do kolen. Za majice ni nujno, da pokrivajo 

ramena, glavno je, da se ne vidita trebuh in popek.  

 Malavijci so izjemno dobri rokodelci (izdelovalci lesenih umetnin in prelepih risb z 

življenjskimi ter živalskimi motivi). 

 Veliki investitorji v razvoj Malavija so Kitajci, saj je Malavi 4. najrevnejša afriška 

država. Ti vlagajo v namakalne sisteme, ki omogočajo dvakrat letno žetev, ter tako 

poskušajo preprečevati podhranjenost prebivalstva. Napredek je počasen. Indijci so 

lastniki vseh večjih trgovin ter trenutni posojevalci bencina ter diesla, v teh trenutkih 

gospodarske krize. Američani, Britanci ter Kanadčani pa so glavni »pomagači« v 



humanitarnem smislu preko volunterskega programa Peace Corps, World Vision, VSO 

in stoterih NGOjev (nevladnih organizacij) 

 V večini imajo tako dekleta in fantje kratke frizure, razlog temu je higiena, vročina ter 

predpis v šolskem sistemu. Odrasle ženske pofosto nosijo lasulje, kot tudi lasne 

podaljške, ki si jih prelepo in spretno vpletajo. 

 Družabna igra, ki je skupna vsem afriškim državam se imenuje Bao. Gre za strateško 

igro, ki jo hkrati igrata 2 igralca. Vsak igralec ima pred sabo leseno ploščo z 32 

luknjicami. V vsaki luknjicci sta 2 frnikuli, ki jih igralca potem premikata po različnih 

pravilih. Ena igra lahko traja 5 minut ali 3 ure.  

 


