TORKAN I ETIOPIEN

BARNS LIV HOTADE AV AKUT MATBRIST
Över fem miljoner barn i Etiopien riskerar att drabbas av livshotande undernäring.
Orsaken är den värsta torkan på 50 år. Skördar förstörs, boskap dör och den akuta
matbristen är ett faktum. Omvärlden måste agera snabbt för att rädda barns liv och
Rädda Barnen trappar upp hjälpinsatserna.

Klimatfenomenet El Niños ovanliga styrka är orsaken till den extrema torka som drabbat de regioner som
producerar mat till en stor del av befolkningen. Samtidigt har andra delar av landet drabbats av stora
översvämningar. Över tio miljoner människor är direkt drabbade av förstörda skördar och bristen på mat. De
är nu helt beroende av stöd från landets regering eller internationella hjälporganisationer för att överleva.

Förödande konsekvenser
– Den långvariga torkan har fått förödande konsekvenser för landets skördar. Hundratusentals familjer har
förlorat sin inkomst och matförsörjning. Som alltid är barnen särskilt utsatta, säger John Graham, Rädda
Barnens landschef i Etiopien.
I dag lider redan över 400 000 barn av allvarlig undernäring i Etiopien. Om barnen inte får ordentlig vård kan
det leda till kronisk undernäring som hämmar deras fysiska och mentala utveckling och ger bestående men. I
värsta fall dör barnen av näringsbrist.

Omvärlden måste agera snabbt
Den etiopiska regeringen har avsatt över 1,3 miljarder kronor för bekämpa krisen och mildra den extrema
torkans påverkan på människor och miljön. Men det kommer inte att räcka. Mycket mer stöd behövs för att
situationen inte ska förvärras ytterligare.
– Den värsta torkan på 50 år pågår nu. Situationen kommer att bli värre innan den blir bättre. Nästa skörd
väntas inte förrän nästa sommar, tillägger Graham.

Rädda Barnen trappar upp hjälpinsatserna
Vi har arbetat i Etiopien sedan 1965 och är på plats i över 70 procent av de värst drabbade områdena och delar
ut mat, vatten och mediciner till familjerna som förlorat sitt levebröd. Nu trappar vi upp insatserna för att stå
redo när situationen för barnen i landet förvärras. Vi utbildar vårdpersonal om hur undernärda barn ska
behandlas och arbetar för att hitta lösningar som kan ge barnfamiljer ekonomiskt stöd.

Din hjälp behövs nu!
Vi vet att vi kan förhindra en katastrof som drabbar miljontals barn – om vi hjälps åt. Det mest effektiva sättet
att hjälpa barn i krig och katastrofer är att bli månadsgivare hos Rädda Barnen. Ditt regelbundna stöd hjälper
oss att agera blixtsnabbt i katastrofer och planera långsiktigt för att bygga upp vardagen igen och skapa hållbara
förändringar i barns liv.

