Persbericht
Voedselcrisissen en hongersnood in Afrika:
Consortium 12-12 is ongerust en wil inspanningen
opvoeren
Brussel, 1 maart 2017 – Vorige week werd officieel de hongersnood afgekondigd
in Zuid-Soedan, waar 100.000 mensen in levensgevaar verkeren en bijna 5
miljoen aan ondervoeding lijden. Somalië, Kenya, Ethiopië, Nigeria, Tsjaad,
Niger en Jemen zijn eveneens bedreigd. De leden van Consortium 12-12 (Caritas
International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit,
Plan België en UNICEF België), allen actief in deze landen, zijn ongerust en willen
hun inspanningen opvoeren om de 20 miljoen bedreigde mensen ter hulp te
komen.
5 miljoen Zuid-Soedanezen ondervoed
Het was zes jaar geleden dat onze planeet, in de strikte zin van de VN-terminologie, nog een
hongersnood gekend had. Vorige week werd zij afgekondigd in Zuid-Soedan. Technisch
gezien zijn 100.000 mensen door hongersnood getroffen, maar, bijna 5 miljoen hebben de
grootste moeite om zich van voedsel te voorzien.
Deze hongersnood is het gevolg van klimatologische factoren en van een burgeroorlog die al
drie jaar het land verscheurd. Vanwege de onveiligheid verplaatsen bevolkingsgroepen zich
voortdurend, vee en teelten achter zich latend. Op de markt worden voedingswaren aan
woekerprijzen te koop aangeboden. Het geweld maakt de toegang tot gezondheidszorg voor
mensen die zich bovendien alsmaar verplaatsen, bijzonder moeilijk. Bijna anderhalf miljoen
Zuid-Soedanezen zijn het land ontvlucht, hetgeen deze vluchtelingenstroom in 2016
belangrijker maakte dan deze vanuit Syrië.
De leden van Consortium 12-12 zijn ter plaatse om een antwoord te bieden op deze crisis. Zo
levert Caritas International voedselhulp en zaden aan bevolkingsgroepen die gegijzeld worden
door gevechten in de streek van Yei. Handicap International spitst zich toe op readaptatie,
psychosociale steun en de strijd tegen discriminatie van gehandicapten. Teams van Oxfam
hebben in januari aan meer dan 100.000 mensen in de staat Jonglei voedsel verdeeld. Plan
International voert campagnes voor voedselbedeling, noodopvoeding en kinderbescherming,
waarvan meer dan 113.000 families konden genieten. UNICEF biedt verzorging, levert vaccins
en toegang tot drinkwater voor kinderen en wil hulp bieden aan 207.000 ondervoede kinderen..
Hongersnood dreigt in zeven andere landen
Ernstige voedseltekorten en tekenen van zware ondervoeding werden eveneens vastgesteld
in Kenya, Somalië, Ethiopië, in Jemen en in de landen rond het Tsjaadmeer. Zoals in Zuid-

Soedan, is dit een gevolg van een droogtegolf maar ook van burgeroorlogen die de lokale
economie ontwrichten en die het werk van de humanitaire organisatie bemoeilijken.
Ook in deze landen leveren de leden van Consortium 12-12 noodhulp aan de getroffen
bevolking, dankzij sanitaire programma’s, voedselhulp, aanvoer van drinkbaar water,
kinderbeschermingsprogramma’s of basisgezondheidszorg voor moeders en kinderen,
opgezet door Dokters van de Wereld.
Tot op heden heeft Consortium 12-12 geen gemeenschappelijke oproep gelanceerd voor
giften om tegemoet te komen aan de noden van meer dan 20 miljoen mensen in Afrika die
door deze voedselcrisis bedreigd worden.
Giften zijn evenwel welkom op het rekeningnummer van elk van de ledenorganisaties:
Caritas International
BE88 0000 0000 4141
Dokters van de Wereld BE26 0000 0000 2929
Handicap International BE80 0000 0000 7777
Oxfam-Solidariteit
BE37 0000 0000 2828
Plan België
BE84 0000 0001 5659
UNICEF België
BE31 0000 0000 5555
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