Situasjonen på Afrikas horn
Den pågående hungersnøden i Somalia skyldes primært feilslått regntid de to siste
sesongene. Dette har ført til kollaps i matproduksjon og ekstrem prisvekst. Men, dette er en
krise i en krise, og selv før den siste tidens ekstreme matmangel, karakteriserte FN
situasjonen i Somalia som en av verdens verste humanitære katastrofer. Bakgrunnen for
dette er konflikt de siste 20 årene og fravær av et fungerende statssystem. Dette har både
vært intern konflikt, men også med Etiopia og som en del av den internasjonale krigen mot
terror. Disse konfliktene har ført mennesker på flukt i tiår og er det verst tenkelige
utgangspunktet for tørke og ekstrem matmangel. For øyeblikket anslår man at:
§ 12,4 millioner mennesker er i akutt behov for mat og vann i Somalia, Kenya, Etiopia,
Uganda, Djibouti og Eritrea grunnet den verste tørken på 60 år.
§ 3.2 million mennesker trenger akutt livreddende nødhjelp. 2.8 av disse befinner seg i
sørlige sentral Somalia, der nødhjelpsorganisasjonene har store problemer med å nå dem
på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det er estimert at organisasjonene bare når 20
prosent av de som trenger hjelp i sør Somalia.
§ FN har erklært hungersnød i fem områder i det sørlige Somalia. Hungersnød betyr at det i
snitt dør to voksne eller fire barn per 10.000 per dag og over 30 prosent av befolkningen
er akutt underernærte. Nærmere 1,2 millioner barn er alvorlig feilernært.
§ Nærmere 200 000 har flyktet fra Somalia til Kenya og Etiopia. Bare de siste to månedene
har 100 000 flyktet fra sine hjem og inn til hovedstaden Mogadishu.
§ FN har bedt verdenssamfunnet om 7,5 milliarder kroner, som gjør at den samlede
innsatsen som trengs for å møte krisen resten av året er 13,28 milliarder kroner.
§ Tørken som det siste året har rammet Afrikas Horn, er i mange områder den verste siden
årene 1950 og 1951. Nedbøren har vært under 30 prosent av gjennomsnittet for årene
1995 til 2010. Det er ventet regn i oktober, men ingen avlinger før neste år.
§ Denne krisen vil være langvarig og situasjonen ikke bli bedre på flere måneder.
Flyktninghjelpen jobber derfor også med mer langsiktige nødhjelpstiltak, i tillegg til de
akutte opperasjonene.

For mer informasjon, se: www.flyktninghjelpen.no

