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H
etRodeKruis is
eencampagne
begonnentegen
dedreigende
hongersnood in
grotedelenvan
Afrika. InEthio-
pië is sprakevan

degrootste voedselcrisis invijftig
jaar, terwijl inMalawi, Swaziland, Le-
sothoenZimbabwedenoodtoestand
isuitgeroepen.Dehulporganisatie
heeftgironummer7244geopendom
hulp tekunnenblijvenbieden.DeVN-
organisatie voorhumanitairehulp
OCHAschatdat ernog 1,9miljard
euronodig isomdehonger indeder-
tiengetroffen landentegen tegaan.
De jaarlijkse regensdie inmaart

werdenverwacht, zijnuitgeblevenof
tegengevallen.Omdie reden, zegt
woordvoerder Iris vanDeinsevanhet
RodeKruis, begintdeorganisatienu
eencampagne.Hongerdreigt voor42
miljoenAfrikanen; inEthiopiëkampt
zekereenmiljoenkinderenmeton-
dervoedingof uitdroging.
Dedroogtewordtveroorzaaktdoor

ElNiño, een fenomeenwaarbij tem-
peratuurstijgingen indeStilleOce-
aandeweersomstandighedenrond
deevenaarontregelen. Tegenoverde
droogtes inCentraal- enZuidoost

Afrika staathevige regenval inKenia.
Voorveelboerenkomendezwaarste
klappennog.Huneerstvolgende
oogst ispasover tienmaanden.Van
Deinse: ‘DezekeerpaktElNiñoslech-
teruitdanwasverwacht.’
Vaststaatdat ermeergeldnodig is

danhetRodeKruis zal kunnenverza-
melen. TochzeggendeSamenwer-
kendeHulporganisaties (SHO),be-
kendvanGiro555, zichvoorlopigniet
aan te sluiten.RuudHuurman,na-
mensOxfambetrokkenbijdeSHO,
denktdatdehongersnood inNeder-
land ‘teweinig leeft’ en teweinig
zichtbaar is temakenomvooreen
succesvolle campagne tezorgen.
Waarschuwingenvoorgrootscha-

ligemisoogstenendroogteklinkenal
meerdaneen jaar, zodatdevraagzich
opdringtof deactie vanhetRode
Kruisniet te laatkomt. Inmaart 2015
steldedevoedsel- en landbouworga-
nisatie FAOofficieel vastdat er een
ElNiño-droogteopkomstwas, en
sindsdien is eroproepnaoproepge-
weestdoorhulporganisaties enVN.
Dehuidigedroogte isdaarmeeeen

aangekondigderamp,diede tekort-
komingenvande internationale
hulpverleningopwrangewijzebloot-
legt. ‘Afgezienvandeadviezendiewe
krijgenomdroogte tegen tegaan, is

de reactie vandonorlandenbuitenge-
woontraag’, beklaagdeeenwoord-
voerdervandeEthiopische regering
zichonlangs tegenDeutscheWelle.
Watgaat ermis?Dehoofdoorzaak

ligtbijdekrappebudgetten, zegt
hoogleraarnoodhulpTheaHilhorst,
verbondenaandeErasmusUniversi-

teit. ‘Syrië, Jemen,Zuid-Soedan–er
zijnzoveel crises tegelijkdat er elders
gatenvallen.’Omdatdegetroffen lan-
denveelalbuurlandenzijn, kunnen
zebovendiengeenberoepdoenopel-
kaars voedselvoorraden.
Waarnemersvragenzichaf of er le-

ring isgetrokkenuitde laatstegrote

droogte, in2011-2012 indeHoornvan
Afrika.Daarbij kwamen200duizend
mensenomvandehonger.Hulporga-
nisatiesOxfamenSave theChildren
concludeerdendatveel sterftehad
kunnenwordenvoorkomenalsde in-
ternationalegemeenschapniethad
gewacht totdeergstehongerzich
voordeed. Inhet veldzag iedereenbe-
gin2011hetgevaar, schrijvenze,maar
hoger indeorganisatiesminder.
Onderdevlagvan IGAD,het regio-

nale samenwerkingsverbandvanon-
dermeerEthiopië,OegandaenKenia,
beloofden landendekwetsbaarstege-
meenschappentehelpen indestrijd
tegendroogte,maardaarvan lijktnog
weinig terechtgekomen.Hilhorst: ‘Er
isgeïnvesteerd inpreventie,maarhet
isnogergkleinschalig.’
Hilhorst voert als ‘olifant indeka-

mer’dediversificatie van landbouw-
gewassenaan. ‘WewetendatElNiño
iederepaar jaar langskomt,dus je
moet zorgendatboerenminderaf-
hankelijkwordenvanregen. Interna-
tionalehulpzoualleeneenoptie
moetenwordenals alhetanderege-
probeerd is.’Daarmeebrengt zede
discussiebijhétdilemmavannood-
hulp:hetoplossenvankorte termijn-
crises vergt een langeadem.

Jenne Jan Holtland

Dehongersnoodwastevoorkomen
DedroogtediegrotedelenvanAfrika teistert, is eenaangekondigderamp.Waaromkomen
hulpactiesaltijdopgangalsheteigenlijkal te laat is?Ookditkeerweer.

In Somaliland drommen ontheemden samen bij een in elkaar geflanst ‘waterreservoir’, bij de plaats Habaas. Foto’s Feisal Omar / Reuters

Analyse Droogte in Afrika

Een moeder en haar kinderen zijn naar Habaas gelopen op zoek naar
drinkwater.
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