Tørke og sult rammer mange millioner
i Afrika:
Direkte resultat af det britiske
økonomiske system med Wall Street
8. februar 2016 – Tørke og fødevaremangel berører nu mange millioner mennesker
fra Zimbabwe og i hele Sydsudan og ind i Afrikas Horn. Den udtørrede situation
har forbindelse til vejrfænomenet El Niño og er af denne grund ligeledes til
stede i andre lokaliteter i Stillehavsområdets Indiske Hav, inklusive i Sydasien
og tværs over til Centralamerika. Men sårbarheden over for lidelse, fordrivelse
og død er resultatet af at tillade det afdøde, britisk-baserede »markeds«-system
at blive hængende, med dets planer for at forhindre de fysiske midler til at
forsvare og fremme menneskeheden.
Der er erklæret katastrofetilstand i sidste måned i Etiopien (befolkning 100
millioner) og Zimbabwe (befolkning 16 millioner). Sydsudan er underkastet en
ekstrem situation, og Egypten har indledt et nødhjælpsprogram for at afhjælpe
den. For eksempel har Etiopien lige nu og her brug for fødevarehjælp til mere
end 10 mio. mennesker.
I dag sagde FN, at der hersker en ekstrem nødtilstand for børn i Somalia
(befolkning 10,8 mio.). FN’s direktør for fødevarehjælp til Somalia, Peter de
Clercq, sagde, »Niveauet af fejlernæring, især blandt børn, er særdeles
bekymrende, med næsten 305.000 børn under fem år, der lider under akut
fejlernæring. Vi skønner, at 58.300 børn vil dø, hvis de ikke kommer under
behandling.«
Husk, at, i 2011 døde henved 260.000 mennesker i Somalia pga. manglende rettidig
hjælp. Næsten 1 mio. somaliere – 1 ud af 12 – kæmper for blot at få noget at
spise. FN erklærede, at henved 4,7 mio. mennesker, næsten 40 % af befolkningen,
har et overhængende behov for nødhjælp af enhver art – vand, mad og medicin.
I det område, der kendes som Centralamerikas »Tørre Korridor«, (Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua og Costa Rica), berører en to år lang tørke 4,2
mio. mennesker, af hvilke 3,5 mio. med nød og næppe kan få mad. I Guatemala er
100 % af landets majs- og rishøst blevet udslettet, og regeringen har erklæret
en fødevare-katastrofetilstand. Det er den samme historie i de andre lande. I
dag advarede Kontoret for koordinering af humanitære anliggender (OCHA) om, at
2,8 mio. mennesker har behov for akut humanitærhjælp, de fleste af dem i

Guatemala og Honduras.
Det, der mangler i hele dette område og i Afrika, er platformen til
understøttelse af produktion: elektricitet, offentligt sundhedsvæsen, sikker,
moderne landbrug, transport, en pålidelig styring af ferskvandsressourcer og
andre karakteristika for et samfund i fremgang. Kinas udenrigspolitik
intervenerer for at afbøde denne mangel. Men arven efter koloniperiodens
håndhævelse af primitive vilkår eksisterer stadig. En grum indikator for dette
er, at de katastroferamte områder i Etiopien i de seneste år specifikt er blevet
udråbt som »succeshistorier« inden for landbruget af Bill Gates og Rockefeller
Foundations’ AGRA, Alliance for en Grøn Revolution i Afrika, som har påtvunget
deres svindel med »husmandssteder« inden for landbruget i området.
I december 2015 udstedte FN en appel om en rekordstor finansiering af nødhjælp
til 20,1 mia. dollar i 2016 for at hjælpe 87 mio. mennesker i 37 forventede
nationale og regionale kriser i år. Deres appel inkluderede ikke engang alle de
kendte katastrofeområder, såsom El Salvador, Malawi, Zimbabwe og Papua Ny
Guinea, som befinder sig i El Niño-området.

