ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 9,2
ΕΚΑΤ. ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΤΣΑΝΤ
Οι ωμότητες της Μπόκο Χαράμ έχουν στοιχίσει τη ζωή 20.000
ατόμων. Γύρω στα 9,2 εκατ. άνθρωποι έχουν ανάγκη αρωγής σε
τρόφιμα στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, όπου λαμβάνουν χώρα οι
ωμότητες της νιγηριανής ισλαμιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ,
αναφέρει σήμερα ο ΟΗΕ σε ανακοίνωση του Γραφείου του για τις
Ανθρωπιστικές Υποθέσεις (OCHA) στη Νιαμέι.
«Σχεδόν 9,2 εκατομμύρια» άνθρωποι, δηλαδή «οι μισοί» από τους
κατοίκους της λεκάνης της λίμνης Τσαντ, έχουν «ανάγκη αρωγής»
καθώς η «κρίση» σ’ αυτή τη ζώνη «συνεχίζει να επιδεινώνεται»,
υπογραμμίζεται στο κείμενο.
Οι πληθυσμοί που ζουν σ’ αυτή τη λεκάνη βρίσκονται αντιμέτωποι
με «χρόνια διατροφική ανασφάλεια» και «υποσιτισμό», ενώ η
σύγκρουση «έχει επιτείνει με τρόπο καταστροφικό τον ευάλωτο
χαρακτήρα τους», εξηγεί η υπηρεσία του ΟΗΕ.
Η σύγκρουση της Μπόκο Χαράμ έχει προκαλέσει «τη μεγαλύτερη
κρίση εκτοπισμένων στην Αφρική» με «περισσότερους από 2,4
εκατομμύρια» εκτοπισμένους οι οποίοι διέφυγαν από τις εστίες
τους εξαιτίας των «βιαιοτήτων» ή των «μέτρων κατά της
εξέγερσης» (εκκένωση ζωνών, απαγορεύσεις ταξιδιών ή εμπορίου),
αναφέρει η ίδια πηγή.
Η σύγκρουση αυτή έχει στοιχίσει από το 2009 τη ζωή σε
περισσότερους από 20.000 ανθρώπους. Για να καταγράψει την
ανθρωπιστική καταστροφή, ο Στίβεν Ο’ Μπράιαν, αναπληρωτής
γενικός γραμματέας αρμόδιος για ανθρωπιστικές υποθέσεις και
Συντονιστής της επείγουσας αρωγής του ΟΗΕ, άρχισε σήμερα από
τον Νίγηρα τετραήμερη αποστολή στη διάρκεια της οποίας θα
μεταβεί επίσης στη Νιγηρία.

Αύριο ο Ο’ Μπράιαν θα μεταβεί στην Ντίφα, στον νοτιοανατολικό
Νίγηρα, κοντά στη Νιγηρία, όπου βρίσκονται περισσότεροι από
200.000 πρόσφυγες και εκτοπισμένοι από την Μπόκο Χαράμ.
Στις 18 και 19 Μαΐου θα μεταβεί στη Μαϊντουγκούρι, την πόλη
που αποτελεί την κοιτίδα της Μπόκο Χαράμ στη βορειοανατολική
Νιγηρία. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η περιοδεία αυτή του Ο’ Μπράιαν
είναι το προοίμιο της παγκόσμιας ανθρωπιστικής συνόδου
κορυφής, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου
στην Τουρκία, και «εξαιρετικά σημαντική» για τους πληθυσμούς
της λεκάνης της λίμνης Τσαντ.
Σε δήλωση που υιοθέτησαν ομόφωνα την Παρασκευή, οι 15 χώρες
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εκφράζουν την «ανησυχία» τους
για τις «σχέσεις ανάμεσα στην Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό
Κράτος» και υπογραμμίζουν πως οι «δραστηριότητες της Μπόκο
Χαράμ εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη
σταθερότητα στη δυτική και την κεντρική Αφρική».
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