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SUDAN POŁUDNIOWY

Pracownik PAH podczas spotkania z lokalną społecznością, Bor, Sudan Południowy
2016/ Fot. PAH
INFORMACJE OGÓLNE

Populacja:
Wskaźnik rozwoju społecznego, HDI:
Średnia długość życia:
Liczba uchodźców wewnętrznych:
Liczba uchodźców zewnętrznych:
Liczba osób w potrzebie:

12 733 000
0.467 (Pozycja w rankingu: 169)
59 kobiety
56 mężczyźni
1 600 000
818 000
6,1 mln

SYTUACJA W KRAJU
Sudan Południowy, najmłodszy kraj na świecie, należy również do państw najmniej stabilnych
politycznie i ekonomicznie. Kraj uzyskał niepodległość w 2011 roku, po zakończeniu trwającej
ponad 20 lat wojny domowej między północnymi i południowymi prowincjami ówczesnej
Republiki Sudanu. Spokój trwał jednak krótko – pod koniec 2013 roku w Sudanie Południowym
wybuchł konflikt zbrojny, który trwa do dziś, utrudniając rozwój państwa i utrzymując
konieczność niesienia pomocy humanitarnej. Konflikt, który rozpoczął się w grudniu 2013 roku
nadal wpływa na życie milionów ludzi. W wyniku walk prawie 2 mln osób zostało
przesiedlonych, kolejne tysiące uciekły do krajów sąsiadujących, głownie Etiopii, Ugandy
i Kenii. Warunki w jakich żyją uchodźcy wewnętrzni są bardzo trudne – obozy często są
przeludnione. W miejscach schronienia brakuje wody, żywności, opieki medycznej. Zagrożenie
powodziowe, napaści wojsk, kradzieże bydła i trudne warunki powodują kolejne
przemieszczenia ludności. Kraj znajduje się w obliczu najcięższego kryzysu żywnościowego na
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świecie. W potrzebie jest 6,1 miliona osób - połowa ludności kraju. Brakuje dostępu do czystej
wody i właściwych warunków sanitarnych.

10 LAT PAH W SUDANIE POŁUDNIOWYM
W 2006 roku Polska Akcja Humanitarna wybudowała w Sudanie Południowym pierwszą
studnię. W kolejnych latach systematycznie rozwijała działania, skupiając się przede wszystkim
na organizowaniu pomocy w obszarze wodno-sanitarnym. 10 lat później południowo sudańska
misja PAH ma na swoim koncie budowę i remonty ponad 700 studni i pomoc dla 1,3 miliona
ludzi. Od 5 lat organizacja pełni też prestiżową funkcję koordynatora działań związanych
z poprawą dostępu do wody i właściwych warunków sanitarnych w największym z południowo
sudańskich stanów – Jonglei.
Oprócz studni PAH buduje także latryny i stacje do mycia rąk (między innymi w szkołach),
prowadzi kampanie i szkolenia z zakresu higieny oraz rozprowadza artykuły pozwalające na
bezpieczne korzystanie z wody i zapobieganie chorobom (wiadra, tabletki do uzdatniania
wody, mydło, moskitiery, pojemniki na śmieci itp.).
PAH jest też szczególnie dumna z działalności powstałego 4 lata temu Zespołu Reagowania
Natychmiastowego. Zespół organizuje pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych, takich jak
zagrożenie epidemią cholery czy masowe migracje ludzi poszkodowanych wskutek konfliktów
lub klęsk żywiołowych. Działa w różnych rejonach Sudanu Południowego - tam, gdzie potrzeby
są najpilniejsze. W samym 2015 roku, dzięki interwencjom Zespołu Reagowania
Natychmiastowego PAH pomogła prawie 180 tysiącom ludzi.
W ciągu 10 lat działalności w Sudanie Południowym Polska Akcja Humanitarna prowadziła
działania pomocowe nie tylko w zakresie dostępu do wody i higieny. Organizacja
rozprowadzała nasiona i narzędzia rolnicze, promowała przedsiębiorczość kobiet,
organizowała kursy czytania i pisania dla dorosłych, wspierała pacjentów kliniki dożywiania,
osoby chore na trąd, ofiary powodzi, uczniów, nauczycieli i samotne matki.
Wszystkie działania PAH są planowane i prowadzone we współpracy z ich odbiorcami – jest
to możliwe dzięki temu, że większość pracowników misji PAH w Sudanie Południowym to
obywatele tego kraju (obecnie 46 z 52 zatrudnionych na misji osób).
Jubileusz jest także okazją do podziękowania osobom, firmom i instytucjom, którzy wspierali
działania PAH w Sudanie Południowym na przestrzeni ostatnich 10 lat i robią to nadal.
„Swoje studnie” w Sudanie Południowym ma już kilkoro prywatnych sponsorów i kilka firm,
a także toruńskie liceum i organizatorzy Afryka Reggae Festiwal. Kolejna studnia powstaje
właśnie dzięki inicjatywie poznańskiego księdza, który zorganizował akcję „Gasimy pragnienie
Sudanu Południowego”.
Południowo sudańska misja PAH korzysta obecnie także ze środków przekazanych przez Unię
Europejską i różne agendy ONZ. Poprzednio działania PAH w Sudanie Południowym
wspierały m. in. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, austriacki oddział
Caritas czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
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POMOC HUMANITARNA UDZIELANA PRZEZ PAH
Polska Akcja Humanitarna w Sudanie Południowym działa od 2006 roku.
PAH w ramach pomocy natychmiastowej (emergency) finansowanej przez Komisję Europejską
(ECHO - EU Humanitarian Aid and Civil Protection) oraz Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy
Humanitarnej (CHF - Common Humanitarian Fund) prowadzi działania wodno-sanitarne –
„WASH” (Water, Sanitation and Hygiene) i dystrybucję produktów nieżywnościowych (NFIs –
non food items: moskitiery, koce, garnki, tabletki uzdatniające wodę, wiadra, mydło –
w zależności od potrzeb).
Więcej na temat działań ECHO: http://ec.europa.eu/echo/
Więcej na temat CHF w Sudanie Południowym: http://www.unocha.org/south-sudan/commonhumanitarian-fund
PROGRAM WODNO-SANITARNY W STANIE JONGLEI
Od początku swojej działalności wybudowanych zostało 185 nowych studni
a wyremontowanych blisko 600.
Oprócz studni PAH buduje także latryny i stacje do mycia rąk (między innymi w szkołach),
prowadzi kampanie i szkolenia z zakresu higieny oraz rozprowadza artykuły pozwalające na
bezpieczne korzystanie z wody i zapobieganie chorobom (wiadra, tabletki do uzdatniania
wody, mydło, moskitiery, pojemniki na śmieci itp.). PAH dbając o właściwe warunki wodno –
sanitarne przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności na choroby wywoływane
używaniem brudnej wody. W porze deszczowej, w wyniku braku lub utrudnionego dostępu do
czystej wody oraz złych warunków sanitarnych, wiele miejsc zagrożonych jest wybuchem
epidemii cholery oraz wzrostem zachorowalności na malarię. Dzięki finansowaniu ECHO
i CHF, PAH podjęła działania mające na celu zapobieganiu epidemii oraz ewentualnego
dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Przeprowadzimy badania wody, dzięki którym
określamy stopień jej skażenia; szkolimy promotorów higieny oraz szkolne kluby higieny;
zagrożonej epidemią społeczności przekazujemy wiadra i mydło. Technicy PAH naprawiają
zepsute studnie, woda w ujęciach zostaje schlorowana. Na bieżąco trwa kampania
prewencyjna.
PAH zajmuje prestiżowe stanowisko WASH State Focal Point (koordynatora działań związanych
z poprawą dostępu do wody i właściwych warunków sanitarnych) w stanie Jonglei. Oznacza
to:
 koordynację działań wodno-sanitarnych wszystkich podmiotów działających w klastrze
wodno-sanitarnym w stanie Jonglei,
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 monitoring dystrybucji materiałów nieżywnościowych z obszaru WASH (mydła, zestawy
higieniczne, zbiorniki na wodę itp.),
 organizację działań rozpoznawczych z zakresu wodno-sanitarnego oraz interwencji
we współpracy z partnerami,
 uczestniczenie w spotkaniach klastra wodno-sanitarnego oraz reprezentowanie go na
szczeblu krajowym,
 współpracę z rządem Sudanu Południowego w celu rozszerzenia strategii wodno-sanitarnej
na obszar całego kraju;
 koordynację odpowiedzi na nagłe wybuchy epidemii chorób przenoszonych przez
zanieczyszczoną wodę i inne pojawiające się gwałtowne kryzysy.
AKTUALNE PROJEKTY
Obecnie na Misji w Sudanie Południowym realizowane są dwa projekty:
 ECHO (1 231 955,37 EUR): projekt wodno-sanitarny i dystrybucja nieżywnościowych
środków pierwszej potrzeby dla osób najbardziej narażonych na cierpienie w sytuacjach
kryzysu humanitarnego, głównie w stanie Jonglei (WASH Emergency Response and
Preparedness for the Most Vulnerable Communities in South Sudan).

 CHF (350 000 USD): Zapewnienie tymczasowych schronień i produktów
nieżywnościowych przez Grupę Reagowania Natychmiastowego PAH dla najbardziej
narażonych społeczności w Sudanie Południowym (Provision of ES and NFIs through
Emergency Response Team to the most vulnerable communities in South Sudan).
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PRZYKŁADOWE KOSZTY
 Remont lub budowa studni:
Jedna studnia według standardów humanitarnych SPHERE służy 500 osobom.
Naprawa jednej studni to ok. 2000 USD (części i obsługa) natomiast
wywiercenie nowej studni to koszt ok. 15 000 USD (w zależności od miejsca
wywiercenia danej studni).
 Budowanie latryn i zbiorników do mycia rąk.
Według standardów jedna latryna służy 50 osobom. Koszt latryny to około
1000 USD (części i obsługa, koszt zmienia się w zależności od głębokości,
zabezpieczenia przeciwdeszczowego, ziemi).
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