Persbericht

Consortium 12-12 lanceert nationale oproep
”HONGERSNOOD, 12-12”
Brussel, 14 maart 2017 – Vandaag lanceren de leden van

Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters van de
Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit,
Plan
België
en
UNICEF
België)
een
gemeenschappelijke oproep ten voordele van de slachtoffers van hongersnood
in Zuid-Soedan en dreigende hongersnood in Somalië, Jemen en Nigeria. In
totaal zijn 20 miljoen mensen vandaag bedreigd met zware ondervoeding.
Volgens de Verenigde Naties is dit de ergste humanitaire crisis sinds 1945.
“Zo’n ramp hebben we nog niet eerder meegemaakt. Met 20 miljoen mensen die lijden aan
ernstige ondervoeding, waaronder 1,4 miljoen kinderen die met de dood bedreigd zijn, is het
tijd dat we actie ondernemen om erger te voorkomen. Wij nodigen iedereen uit om vanaf
vandaag de oproep “Hongersnood, 12-12”, te steunen, en op die manier zoveel mogelijk
mensenlevens te redden”, zegt Erik Todts namens Consortium 12-12.
De leden van Consortium12-12 zijn aanwezig in deze landen en doen al het mogelijke om de
bevolking te helpen : verdeling van voedsel en drinkwater, gezondheidszorgen, verbetering
van hygiëne, bescherming van de zwakste kinderen, versterking van de landbouw,…
Gewapende conflicten, klimaatfactoren en extreme armoede liggen tezamen aan de basis van
deze ramp zonder voorgaande. Hongersnood is vandaag reeds uitgeroepen in een streek van
Zuid-Soedan, maar in Jemen, Nigeria en Somalië kan de toestand ook snel omslaan. . « Onze
actie zal zich toespitsen op deze 4 meest getroffen landen. Als de ingezamelde fondsen het
toelaten en de toestand dat vereist, kunnen we uitbreiden naar buurlanden (Ethiopië,
Oeganda, Kenya, Tsjaad en Niger), waar de voedseltekorten eveneens bijzonder alarmerend
zijn”, voegt Erik Todts eraan toe.
Een humanitaire actie die een antwoord wil bieden aan zulke omvangrijke en diepgaande en
complexe crisissituatie, vraagt om een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak. « Een
gemeenschappelijke campagne van de leden binnen Consortium 1212 kan de middelen
opleveren die toelaten om hulp te bieden aan de meest behoeftigen. Maar noodhulp heeft nooit
de wapens doen zwijgen. Meer dan ooit zijn er diplomatieke en politieke initiatieven nodig om
een einde te maken aan het geweld en moeten deze landen structurele hulp krijgen”, besluit
Erik Todts.
Consortium 12-12 heeft vanaf heden haar rekeningnummer BE19 0000 0000 1212
geactiveerd, voor giften ten voordele van de slachtoffers van deze enorme ramp. Giften vanaf
40 € zijn fiscaal aftrekbaar (tot eind 2017).
Informatie komt op de website www.1212.be, waar individuen, groepen of instellingen ook
giften kunnen doen en benefietacties kunnen opzetten.
Zuid-Soedan
In Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen niets meer te eten in de staat Unity ; 1 miljoen
mensen in de rest van het land dreigt ook met hongersnood geconfronteerd te worden.

Gevechten, massale verplaatsing van bevolkingsgroepen en een opstoot van de
voedselprijzen maken de toestand bijzonder kritiek. Bijna 270.000 kinderen lijden aan ernstige
ondervoeding.
Nigeria
In Nigeria hebben meer dan 5,1 miljoen mensen nauwelijks te eten ; 450.000 kinderen kennen
ondervoeding. Vanwege de oorlog tussen het leger en de milities van Boko Haram, telt het
land 1,9 miljoen inheemse vluchtelingen. Tussen de 400.000 en 800.000 mensen leven in zeer
moeilijk toegankelijke streken.
Somalië
Zes jaar geleden maakte Somalië de laatste hongersnood mee in de wereld. Toen kostte dit
het leven aan meer dan 260.000 mensen. Vandaag bedreigt een extreme droogte opnieuw
miljoenen Somaliërs.
Jemen
Na 2 jaar burgeroorlog, heeft de bevolking van Jemen het alsmaar moeilijker om zich te
voeden. Landbouwteelten werden vernield door bombardementen, waardoor de bevolking
afhankelijk werd van de invoer van voedsel, dat echter moeilijk doorkomt vanwege de enorme
onveiligheid in heel het land. Vandaar dat vandaag 65% van de mensen leeft van voedselhulp.
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