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Somalia i Sudan Południowy: kryzys trwa. 12 milionów ludzi 
zagrożonych głodem 

 
Kryzys humanitarny w Somalii i Sudanie Południowym wciąż trwa. Głodem 
zagrożonych jest łącznie 12 milionów osób. Na potrzeby odpowiada Polska Akcja 
Humanitarna: pomoc PAH w obydwu krajach dociera do ponad 100 tysięcy osób. 
 
Susza i niestabilna sytuacja polityczna są najważniejszymi przyczynami kryzysów 
humanitarnych w Sudanie Południowym i Somalii. Zagrożone jest bezpieczeństwo 
żywnościowe aż 12 milionów ludzi. Dzięki reakcji Polaków w ramach akcji SOS Głód, na 
kryzysową sytuację reaguje Polska Akcja Humanitarna. 
 
W odpowiedzi na ostatni kryzys w Sudanie Południowym gospodarstwa otrzymują od PAH 
sprzęt do łowienia ryb – wędki, żyłki oraz haczyki.  Dystrybuowane są również pakiety 
nasion do rozsiewu warzyw i zbóż. Łącznie działania te docierają do niemal 4 tysięcy 
potrzebujących w stanie Unity. 
 
Pomoc PAH w Somalii skupia się przede wszystkim na zapewnieniu mieszkańcom dostępu 
do bezpiecznej wody, m.in. poprzez dostawy w cysternach lub naprawę istniejących 
studni. Woda jest kluczowa dla utrzymania upraw i hodowli zwierząt, które zapewniają 
bezpieczeństwo żywnościowe lokalnej ludności. Pomoc PAH w Somalii dociera do ponad 
100 tysięcy potrzebujących. 
 
- Moje gospodarstwo opiera się na uprawie kukurydzy i mleku moich dwóch krów – mówi 
Somalijka Maryan Abukar, samotna matka piątki dzieci – Podczas suszy krowy były na 
granicy śmierci. PAH dając nam wodę uratował zarówno krowy, jak i uprawę kukurydzy: 
dzięki temu moje dzieci mają teraz co jeść. 
 
Potrzeby w obydwu krajach są jednak nadal ogromne. Jak informuje ONZ, wśród 6 
milionów ludzi potrzebujących pomocy w Sudanie Południowym, znajduje się 276 tysięcy 
poważnie niedożywionych dzieci. W Somalii liczbę dzieci poniżej lat pięciu zagrożonych 
poważnym niedożywieniem szacuje się aż na 388 tysięcy. 
 
 

 
Wesprzeć działania Polskiej Akcji Humanitarnej w obydwu krajach możesz: 

- przelewem: Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 (z dopiskiem SOS 
Głód) 
- poprzez stronę internetową: www.pah.org.pl/wplac/  
- dołączając do klubu PAH SOS: www.pah.org.pl/klub-pah-sos/ i wspierając PAH 
comiesięczną darowizną 

 

 

 

http://www.pah.org.pl/klub-pah-sos/
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OCHA Somalia: 
 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ocha_somalia_
humanitarian_bulletin_31_august_2017_0.pdf 
 
FSNAU Somalia: 
 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FSNAU-FEWS-NET-2017-Post-
Gu-Technical-Release-Final-31-Aug-2017_0.pdf 
 
UNICEF Sudan Południowy: 
 
http://reliefweb.int/report/south-sudan/unicef-south-sudan-situation-15-august-2017 
 
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_South_Sudan_MidYear_Humanitarian_Si
tRep_20_July_2017.pdf 
 

 

Kontakt dla mediów:  

Jakub Belina-Brzozowski 
jakub.belina-brzozowski@pah.org.pl 
Tel. 501 663 333 
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