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Alerta da ONU para mais grave momento desde sua fundação chama a atenção para a situação em
países da África e do Oriente Médio. Conflitos armados agravam situação e colocam em risco 20
milhões de pessoas

Por que o mundo vive sua pior crise de fome em 70 anos

FOTO: SIEGFRIED MODOLA/REUTERS - 21.02.2017

 HOMEM ARMADO CAMINHA PERTO DO VILAREJO DE NIALDHIU, NO SUDÃO DO SUL, ONDE FOME E CONFLITO

ARMADO FAZEM POPULAÇÃO SOFRER
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Na sexta-feira (10), a ONU fez alerta de que o mundo vive a mais grave crise humanitária desde a
fundação da entidade, em 1945. O diretor de assuntos humanitários das Nações Unidas, Stephen
O´Brien, disse ao Conselho de Segurança, principal órgão da organização, que até julho de 2017
mais de 20 milhões de pessoas correm sério risco de morrer de fome. A crise afeta em particular as
populações do Iêmen, Sudão do Sul, Somália e Nigéria, países da África e do Oriente Médio.

O’Brien diz que é preciso um aporte imediato de U$ 4,4 bilhões para enfrentar o problema, de
proporções inéditas. Sem esse recurso, ele afirma que o mundo assistirá a uma catástrofe. “Sem um
esforço coletivo, global e coordenado, as pessoas simplesmente vão morrer de fome. Muitas vão
sofrer e morrer por causa de doenças atreladas a essa situação.”

Nos últimos 30 anos, casos extremos como o atual foram observados menos de dez vezes - e nunca
em quatro países ao mesmo tempo, como ocorre hoje.

Stephen O’Brien
diretor de assuntos humanitários da ONU

A identificação, determinação e declaração de crises humanitárias são geralmente feitas pela ONU
por meio de suas agências, em trabalho conjunto com entidades dos governos locais.

No caso específico das crises de fome, é usada uma ferramenta de monitoramento
(https://www.fews.net/) chamada Fews Net, rede que congrega especialistas de governos e ONGs,
além de cientistas. Eles coletam dados e funcionam como cães de guarda para alertar sobre situações
de crise iminente.

A Fews Net foi criada em 1985 pela Usaid, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional, depois que crises de fome devastaram a África naquela década.

Dentro da metodologia usada na ferramenta para avaliação da segurança alimentar no mundo, e
estabelecida pelo IPC (http://www.ipcinfo.org/) (Integrated Food Securty Phase Classification), há

“Sem um esforço coletivo, global e
coordenado, as pessoas simplesmente vão
morrer de fome. Muitas vão sofrer e morrer
por causa de doenças atreladas a essa
situação”

Quem determina uma crise de fome
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cinco níveis de determinação de risco de fome - gradação usada desde os anos 2000. Essa escala em
cinco degraus vai do risco mínimo, mas já preocupante, até a fome real.

Não há fome efetivamente ainda, mas as coisas vão mal: nessa situação, um
em cada cinco lares da região analisada só consegue sobreviver graças à ajuda
financeira recebida por organizações externas. As famílias, nesse nível de
risco, já começam a pensar em vender seus recursos, como o gado que
mantêm, e isso pode significar dificuldade de conseguir ganhar dinheiro no
futuro para comprar comida. Esse é o ponto em que governos e agências
deveriam começar a agir, para prevenir que, caso ocorra uma seca ou conflito,
uma crise mais grave aconteça.

Nesse nível de risco, uma em cada cinco famílias já toma medidas drásticas
para obter comida, ou pior, já reduz sua dieta. Isso significa, por exemplo,
vender a última cabeça de gado ou comer as sementes de milho que seriam
plantadas para a próxima safra;

O salto do nível dois, de “Estresse”, para o três, pode ser rápido. Nesse caso,
já se fala em crise de segurança alimentar. Cerca de 15% da população
começa a sofrer o que de má nutrição aguda. Ou seja, 15% da população já
não tem acesso adequado à comida.

Nesse ponto, as estratégias das famílias para conseguir comida são ainda mais
drásticas. Podem incluir priorizar membros da família que sejam mais
produtivos, por exemplo, o pai que trabalha no campo - os outros integrantes
daquele lar já comem apenas uma vez por dia. Cerca de 30% da população é
considerada mal nutrida. Nesse momento, a aparência das pessoas começa a
ser afetada, porque o corpo começa a consumir as reservas: é quando silhuetas
esqueléticas aparecem - e uma série de doenças prolifera mais facilmente,

Degraus
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com a imunidade reduzida.

O ponto mais crítico da análise de risco de segurança alimentar é definido
quando ao menos uma em cada cinco famílias sofre com a falta extrema de
comida, mais de 30% da população tem má nutrição aguda e 2 em cada
10.000 pessoas morrem por dia.

Na mais recente imagem gerada pelo mapa da Fews Net, é possível identificar os pontos onde a
fome já é um realidade para parte considerável da população: a situação, nessas regiões, é de
emergência. E o próximo passo  é a catástrofe, como vem alertando a ONU. É o caso de Iêmen,
Sudão do Sul, Somália e Nigéria.

FOME5

O mapa da crise

FOTO: REPRODUÇÃO
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A FAO, principal organização internacional sobre agricultura e alimentação, tem definições
específicas sobre os níveis de fome. Veja abaixo:

INSEGURANÇA ALIMENTAR

Situação de quem não tem garantia de acesso a quantidades suficientes de
comida saudável e nutritiva para seu desenvolvimento normal. Causada pela
inexistência de comida à disposição, falta de poder aquisitivo para a compra
de alimentos ou uso inadequado da comida em casa. Pode ser crônica,
temporária ou transitória.

MÁ NUTRIÇÃO

Condição fisiológica anormal, causada por consumo inadequado de
nutrientes. Inclui desnutrição.

DESNUTRIÇÃO

Condição de absorção deficiente de nutrientes causada por repetidas doenças
infecciosas.

SUBNUTRIÇÃO

Estado de incapacidade em obter comida suficiente para atingir os níveis
mínimos de energia necessários para uma vida saudável e ativa.

FOME

Termo sinônimo de subnutrição crônica, ou seja, quando o estado de
subnutrição dura por mais de um ano.

Há algo que une os quatro países mais ameaçados pela crise de fome no mundo hoje: todos vivem,

 FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DADOS GUIA A AÇÃO HUMANITÁRIA NO MUNDO, INDICANDO REGIÕES QUE

MAIS SOFREM COM A FOME. VEJA SITE

Glossário

Um traço em comum: conflitos armados
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de alguma forma, conflitos armados. Com a instabilidade política, vêm a instabilidade econômica e
social  - e abre-se, assim, espaço para surtos de fome. E, no entanto, cada país hoje mais afetado pela
crise humanitária em curso tem suas particularidades históricas.

O Iêmen é o caso mais grave, de acordo com Stephen O’Brien, diretor de assuntos humanitários da
ONU. Considerado o mais pobre país do mundo árabe, o Iêmen viu a crise de fome crescer rápido
em 2017. Segundo O’Brien, desde janeiro, aumentou em 3 milhões o número de pessoas que não
sabe de onde virá sua próxima refeição. No total, estima-se que 17,1 milhões de iemenitas, ou dois
terços de sua população, precisam de alguma forma de ajuda. Desse total, ao menos 7,3 milhões
encontram-se em estado de emergência na classificação de risco de segurança alimentar.

7,3 milhões
é o número de pessoas correm sério risco de fome
(http://fscluster.org/yemen/document/yemen-
emergency-food-security-and-0)no Iêmen

A fome é produto direto da guerra civil que há dois anos acomete o país. Em 2015, as forças que
apoiam o governo de Abd Rabbo Mansur Hadi, apoiadas pela Arábia Saudita, lançaram ofensiva
contra os insurgentes Houthi, xiitas apoiados pelo Irã, que haviam conquistado importantes partes do
território do Iêmen. O complexo conflito ainda é agravado pela presença da Al-Qaeda e do Estado
Islâmico, que também travam batalhas na região.

Até o começo de 2017, a guerra já havia produzido 10 mil mortos e mais de 40 mil feridos. Segundo
relatório da Fews Net, além do impacto do impacto real da guerra no dia a dia, com dificuldade de
acesso de ajuda humanitária, “a deterioração da situação macroeconômica afeta a capacidade do
setor privado de importar comida”.

O mais novo país do mundo (tornado independente em 2011) vive também uma crise aguda.
Segundo a ONU, 4,9 milhões de pessoas, ou 42% da população, têm sua segurança alimentar
ameaçada (estão nos níveis 2,3 e 4 de risco). Duas regiões do país que somam 100 mil habitantes já
estão no nível 5 de risco, ou seja: ali, cerca de 20 pessoas morrem por dia por causa da fome.

A crise do Iêmen

A crise do Sudão do Sul
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4,9 milhões
é o número de pessoas correm sério risco de fome no
Sudão do Sul

Assim como no Iêmen, o país vive guerra civil (http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker
/p32137#!/conflict/civil-war-in-south-sudan). Desde dezembro de 2013, estima-se que 50 mil
pessoas morreram nos conflitos e 1,3 milhão tornaram-se refugiados.

A guerra é produto de uma disputa interna entre forças do governo, representadas pelo presidente
Salva Kiir, e a oposição, liderada por Riek Machar, que era vice-presidente e foi deposto.   O que
começou como uma disputa nos altos escalões do poder logo se desenvolveu como uma disputa
entre as duas maiores etnias do país. De um lado, os Dinka apoiaram o presidente Kiir; de outro, os
Nuer, deram respaldo a Machar. Desde a eclosão do conflito, grupos armados realizaram ataques
contra civis -  há relatos de estupro e violência sexual, além de saques de aldeias e recrutamento de
crianças para a luta.

O caos institucional tornou ainda mais intenso o risco de segurança alimentar. Agentes da ONU
relatam que o presidente Kiir teria bloqueado a distribuição de alimentos em determinadas áreas do
Sudão do Sul. Tanto forças do governo como da oposição seriam responsáveis por frequentes
ataques a missões humanitárias.

Segundo a rede Fews Net, o prognóstico para 2017 é preocupante: espera-se que com a seca, que
dura de fevereiro a julho no país, a segurança alimentar do Sudão do Sul seja ainda mais
comprometida.

Ao lado do Iêmen, a Somália é o país que mais inspira preocupação nas organizações que
monitoram a segurança alimentar no mundo. Isso porque, hoje, metade da população, ou 6,2 milhões
de pessoas,  luta contra a perspectiva de passar fome. Em 2017, no começo de março, em apenas
dois dias 110 pessoas morreram de inanição. O surto de fome em 2017 na Somália, que fica na
região conhecida como o “chifre da África”, foi agravado pela seca (http://panorama.wfp.org
/months-away-from-catastrophe?_ga=1.220661584.914628913.1489419299) que atingiu regiões
responsáveis pelo abastecimento do país. 

6,2 milhões

A crise da Somália
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é o número de pessoas correm sério risco de fome na
Somália

Ainda assim, umas das principais causas para a crise de fome na Somália é o persistente conflito
interno. Desde 1991, o país vive turbulência interna, com disputas entre facções pelo poder. Forças
da ONU e de países vizinhos por diversas vezes intervieram nos conflitos, mas, até hoje, a
instabilidade política é a regra. O intrincado histórico de confrontos dentro da Somália fez o país ser
considerado, por especialistas, um Estado falido (http://www.economist.com/news/middle-east-and-
africa/21706522-twenty-five-years-chaos-horn-africa-most-failed-state).

Nos anos mais recentes, o caos institucional permitiu o aparecimento de milícias fortemente armadas
como o terrorista Al-Shabab (http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict
/al-shabab-in-somalia), de inspiração islâmica e uma ramificação da Al-Qaeda na África (embora o
Estado Islâmico dispute sua afiliação).  O grupo realiza constantes saques e assaltos a missões
humanitárias e ataques a civis, o que torna mais difícil a ajuda em momentos de crise aguda de
abastecimento e fome.

Na Nigéria, a crise de fome ocorre especificamente no nordeste do país. Ali, 1,4 milhões de pessoas
vivem grave risco de segurança alimentar. Não por acaso, é esta mesma região onde atua o grupo
extremista Boko Haram. Os radicais islâmicos já mataram ao menos 1,5 mil pessoas no país e
provocaram a migração de mais de 2 milhões de pessoas do país.

1,4 milhões
é o número de pessoas correm sério risco de fome na
Nigéria

O governo vem combatendo o grupo terrorista, mas ainda há áreas em que os insurgentes dominam -
e onde os esforços humanitários não chegam. Em dezembro de 2016, a ONU indicou que cerca de
75 mil crianças corriam o risco de morrer de fome. 

A crise na Nigéria motivou o encontro de líderes mundiais (https://www.theguardian.com/global-
development/2017/feb/23/rich-countries-converge-on-oslo-for-nigeria-food-crisis-summit)  na
Noruega para a arrecadação de recursos.

Há, no entanto, suspeitas de que o roubo de doações seja prática constante no país

A crise da Nigéria
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(http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21689905-most-nigerians-live-poverty-
millions-would-be-spared-if-officials-stopped); o Senado nigeriano investiga denúncias.

Diante da grave crise humanitária atual, pessoas de diversas partes do mundo se perguntam como
podem fazer alguma coisa para ajudar. A BBC de Londres publicou um breve guia
(http://www.bbc.com/news/world-39248860?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/topics
/c4baf2ae-4576-40ad-a041-be4498e4c6fa/somalia&link_location=live-reporting-story) em que
enumera uma série de ações possíveis. 

A doação de dinheiro para organizações é a considerada a mais eficiente. São listadas as entidades
mais atuantes. Há também o voluntariado: a ONU tem uma agência que recruta
(https://www.unv.org/become-volunteer/volunteer-your-country) pessoas com mais de 25 anos que
falem inglês, espanhol ou  francês, tenham diploma universitário ou curso técnico e experiência
relevante na área.

VEJA TAMBÉM

Como ajudar os países em crise

EXPLICADO (HTTPS://WWW.NEXOJORNAL.COM.BR

/EXPLICADO/) Mundo produz comida

suficiente, mas fome ainda é uma
realidade
(https://www.nexojornal.com.br
/explicado/2016/09/02/Mundo-
produz-comida-suficiente-mas-fome-
ainda-%C3%A9-uma-realidade)
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