OXFAM: Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΒΥΘΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΙΝΑ
Σύμφωνα με έκθεση της Oxfam, τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια
από τους φτωχότερους ανθρώπους θα αντιμετωπίσουν
επισιτιστική κρίση το 2015 και το 2016 λόγω των ακραίων
καιρικών φαινομένων και την έναρξη του Ελ Νίνιο.
Στην έκθεση με τίτλο «Μπαίνοντας σε ανεξερεύνητα νερά»,
επισημάνθηκαν οι ασταθείς καιρικές συνθήκες ― υψηλές
θερμοκρασίες και ξηρασία ― που επηρεάζουν την γεωργία σε όλο
τον πλανήτη.
«Οι χώρες αντιμετωπίζουν ήδη μια “κατάσταση έκτακτης ανάγκης”
όπως η Αιθιοπία, όπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη
επισιτιστικής βοήθειας λόγω της ξηρασίας του τρέχοντος έτους»
λέει η Oxfam.
Σχεδόν τρία εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν την πείνα στο
Μαλάουι ως αποτέλεσμα των παράξενων καιρικών συνθηκών, όπου
για μέρες μπορεί να βρέχει ασταμάτητα και στη συνέχεια να
ακολουθεί ξηρασία. Οι συνθήκες αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρό
πλήγμα στην παραγωγή τροφίμων με αποτέλεσμα την άνοδο των
τιμών.
O Κρίστιαν Έιντ σχολιάζει ότι «η παραγωγή του καλαμποκιού ―
βασική τροφή στο Μαλάουι ― έχει μειωθεί κατά 30% το 2014 ενώ η
τιμή του έχει αυξηθεί κατά 50% και σε μερικές περιοχές 100%».
Οι αγρότες της Κεντρικής Αμερικής αντιμετωπίζουν τα τελευταία
δύο χρόνια το πρόβλημα της ξηρασίας, επηρεάζοντας την παραγωγή
καλαμποκιού. Η Oxfam προειδοποιεί ότι το φαινόμενο θα
επιδεινωθεί εξαιτίας του ερχόμενου Ελ Νίνιο. επιστήμονες
κάνουν λόγο ότι φέτος το Ελ Νίνο θα είναι το πιο ισχυρό από
αυτό του 1997.

Το Ελ Νίνιο έχει μειώσει την εμφάνιση των μουσώνων πάνω από
την Ινδία, προκαλώντας και εκεί προβλήματα στην γεωργική
παραγωγή της χώρας. Η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών
επίσης μπορεί να διπλασιάσει την συχνότητα του Ελ Νίνιο.
Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA),
το 2014 ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί. Ωστόσο, τα
παγκόσμια δεδομένα αποκαλύπτουν ότι επί του παρόντος το 2015
μπορεί να ξεπεράσει το προηγούμενο έτος σε υψηλές θερμοκρασίες
ρεκόρ.
Η έκθεση της Oxfam έρχεται μια εβδομάδα μετά την υιοθέτηση των
στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs), η οποία περιλαμβάνει
δεσμεύσεις για την εξάλειψη της πείνας και την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής.
Περιέγραψαν την εξελισσόμενη κρίση ως «πρώτο τεστ» για
παγκόσμιους ηγέτες που θα συναντηθούν τον Δεκέμβριο για την
Κλιματική Αλλαγή Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι.
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