pomoc Caritas
dla głodującej Afryki

Dlaczego pomagamy Afryce?
Wywiad z ks. dr Marianem Suboczem, dyrektorem Caritas Polska

Najkrótsza odpowiedź brzmi: bo tam ludzie umierają z głodu i pragnienia. Chodzi o kraje tzw. Rogu Afryki, czyli Somalię,
Erytreę, Dżibuti, Etiopię, ale trudna sytuacja jest także w krajach
sąsiednich - głównie w Kenii, gdzie napływają uchodźcy w poszukiwaniu pożywienia i opieki. Wiele rodzin nie ma środków
czy siły, by uciekać przed głodem, bo ucieczka oznacza ponad 20 dni marszu bez wody i
jedzenia. Takiego wysiłku nie
wytrzymują zwłaszcza dzieci,
które w stanie skrajnego wycieńczenia są często porzucane. - Z każdych dziesięciu
tysięcy somalijskich dzieci
każdego dnia umiera piętnaścioro. Oznacza to, że wskaźnik śmiertelności czterokrotnie
przekroczył limit, który pozwala na ogłoszenie katastrofy humanitarnej.
Czy w tej sytuacji można nie pomóc, zwłaszcza gdy ma się
pod dostatkiem żywności i wody? Czy gdyby dziś w Polsce
ktoś umierał z głodu, pozwolilibyśmy mu zginąć?
A my jako chrześcijanie mamy jeszcze jeden imperatyw - słowa
Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Dlatego Caritas Polska pomaga Afryce. Najpierw jest to pomoc
doraźna - dla ratowania życia głodujących. Do obozów uchodźców w pierwszym rzędzie wysyłana jest woda, leki i żywność.

Wszystkie środki kierujemy za pośrednictwem Caritas Internationalis, która na miejscu rozdziela pomoc poprzez lokalne
struktury kościelne. W ten sposób unikamy kradzieży czy marnotrawienia pomocy, co jest niestety powszechne w Afryce.
Czy w takim razie można Afryce pomagać skutecznie dając
nie tylko pomoc doraźną?
Kościelne organizacje humanitarne, w tym Caritas pomagają
długofalowo mając na względzie rozwiązania na wiele lat. Susze
to przecież problem pojawiający się w Afryce cyklicznie. Pomoc
Afryce musi być długofalowa i skuteczna, by nie doprowadzić
do śmierci głodowej wielu ludzi.
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Gdzie pomagamy?

Jak pomagamy?
zapewniamy dostęp do sanitariatów

KENIA
Caritas Polska razem z Caritas Szwajcaria zapewniają dostęp do bezpiecznych warunków sanitarnych w obozie dla uchodźców
Kambioos w Dadaab w Kenii budując sanitariaty, łaźnie i pralnie dla osób zamieszkujących w obozie. Mieszkańcy obozu mają
również zapewnione zajęcia edukacyjne
z zakresu higieny i korzystania z zaplecza
sanitarnego.
Obóz Kambioos został zaplanowany dla
90 tys. uchodźców, w marcu 2012 roku według danych UNHCR przebywało w nim 462
666 osób. Z uwagi na dramatyczną sytuację konieczne było utworzenie odpowiedniego zaplecza sanitarnego aby zapobiec
wybuchowi epidemii cholery i różyczki.
Osoby przybywające do obozu Kambioos to uchodźcy z Somalii. Ich stan zdrowia
jest bardzo zły. Celem naszych działań jest
utworzenie bezpiecznego zaplecza sanitarnego dla 24 000 osób.

Do tej pory Caritas Polska we współpracy
z Caritas Szwajcaria wybudowała:
• 880 sanitariatów,
• 162 toalet
• oraz 1 380 metrów kanalizacji
Wartość udzielonej pomocy wynosi
120 000 EURO

Jak pomagamy?
zapewniamy dostęp do wody pitnej

ETIOPIA

Caritas Polska wspólnie z Caritas Szwajcaria zapewnia dostęp do wody pitnej oraz
sanitariatów dla mieszkańców Berbere,
Dolo Mena i Meda Walabu poszkodowanych
przez suszę.
W tym celu Caritas buduje studnie i sanitariaty oraz dostracza tabletki do oczyszczania wody jak również przeprowadza szkolenia z higienicznego trybu życia.
Działania skierowane są do 63 632 beneficjentów.
Projekt ma na celu zmniejszenie skutków braku
wody nadającej się do spożycia, które są wynikiem szalejącej suszy ale również zapewnienie
wody dla bydła co pozwoli uchronić zasoby
wodne przed marnowaniem a zwięrzęta przed
zdechnięciem.
Wybór miejsca realizacji projektu nie jest przypadkowy - społeczności Berbere, Dolo Mena
i Meda Walabu do tej pory pozostawały bez zewnętrznej pomocy. Sytuacja w regionie pogarsza się z dnia na dzień tym samym konieczna
była interwencja, która umożliwiła lokalnym
społecznościom poradzenie sobie z sytuacją
panującej suszy oraz wyposażyła ich w niezbędną infrastrukturę.
Wartość udzielonej
200 tys. EURO

pomocy

wynosi

Jak pomagamy?

zapewniamy żywność i wodę pitną
budujemy sanitariaty

MERKA
GALGADUD

SOMALIA

Wspólnie z Caritas Szwajcaria Caritas Polska zrealizowała projekt dożywiania ludności w
południowej Somalii, gdzie szalejąca susza wywołała klęskę głodu. Działania Caritas skupiły
się w regionie Merka, gdzie każdego dnia przybywa tysiące uchodźców z regionów objętych konfliktem w Mogadiszu. Realizacja projektu przyczyniła się do zapewniania żywności
i poprawy stanu zdrowia mieszkańców Merka w szczególności grup szczególnie narażonych - dzieci i kobiet oraz osób starszych oraz przesiedlonych. Każdego dnia dzieci w szkole
otrzymają 3 posiłki. Paczki żywnościowe trafiły do rodzin i osób starszych. Dodatkowo zapewniliśmy pomoc ambulatoryjną i medyczną.
W sumie pomocą objęliśmy ponad 8 tys. osób.

Wartość udzielonej pomocy wynosi 100 tys. EURO

Caritas Polska wspólnie z Caritas Niemcy
dostarcza żywność i zapsy wody oraz buduje sanitariaty dla rodzin zamieszkujących wiejskie tereny regionu Galgadud w
Somalii.
Pomoc skierowana jest do 12 tys. osób.
Sytuacja na terenach wiejskich jest szczególnie trudna z uwagi na panującą suszę
oraz znaczną utratę hodowli bydła powodującą głód. Dodatkowo sytuację pogarsza
brak stabliności politycznej w Somalii.
Oprócz regularnych dostaw żywności dla
rodzin w postaci: ryżu, fasoli, oleju wybudowane zostanie również 300 latryn.

Wartość udzielonej pomocy wynosi
250 tys. EURO
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