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Factsheet nood in Zuid-Soedan
Cijfers
7,5 miljoen mensen (60%*) zijn in nood
4,9 miljoen mensen (39%) hebben acute (voedsel) nood
100.000 mensen lijden aan hongersnood in de staat Unity
Kinderen
270.000 kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
30% van de jonge kinderen is ondervoed in districten Leer, Panyijiar en Mayendit
Gezondheidszorg
57% van de medische faciliteiten, zoals ziekenhuizen, functioneert niet meer, 1.384
gezondheidsinstellingen zijn nog operationeel. 80% van alle gezondheidsservices
worden gemanaged door hulporganisaties
648.000 kinderen onder 5 jaar lopen risico op het krijgen van mazzelen
Vluchtelingen
1,8 miljoen mensen binnen Zuid-Soedan op de vlucht
1,5 mensen gevlucht uit Zuid-Soedan
*Zuid-Soedan heeft in totaal 12,5 miljoen inwoners
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De situatie in Zuid-Soedan
In Zuid-Soedan is een burgeroorlog. Veel inwoners zijn op de vlucht sinds deze in
2013 weer is opgelaaid. Daarnaast heerst er extreme droogte. Het is ontoelaatbaar
dat onschuldige burgers de hoogste prijs moeten betalen voor oorlog en geweld.
Niet voor niets is in het oorlogsrecht en de humanitaire codes vastgelegd dat de
bevolking bij gewapende conflicten ontzien en beschermd moet worden. Giro555
biedt noodhulp én voert de druk op bij de strijdende partijen en internationale
gemeenschap om te zorgen voor ontlasting van Zuid-Soedanezen.
Acute ondervoeding
Bijna het hele land heeft inmiddels te maken met grote voedseltekorten. Zonder
hulp zal ongeveer 50% van de bevolking (5,5 miljoen mensen) honger lijden.
20 februari 2017 hebben de Verenigde Naties en de Zuid-Soedanese regering
de hongersnood afgekondigd. 14 van de 23 provincies kampen met acute
ondervoeding. In de staat Unity is de situatie zeer ernstig, vooral in de districten
Leer en Mayendit, waar volgens officiële cijfers 100.000 mensen lijden aan acute
ondervoeding. Dit heeft ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen
waarvoor dit geldt. Zij kunnen overlijden. Ook in de regio Greater Equatoria, de
provincies in het zuiden, krijgen de kinderen eenzijdig en onvoldoende te eten.
Ziekte
In Zuid-Soedan is een tekort aan basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg en
onderwijs. Slechte hygiëne en ziektes worden overgedragen door vervuild (drink)
water en door de verzwakte staat zijn mensen hier extra vatbaar voor.
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Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de hongersnood?
De burgeroorlog
De voedselproductie is laag, voedselvoorraden raken op en mensen hebben niet
genoeg geld om eten te kopen. Het land is zo onveilig dat de handel helemaal plat
ligt en er nauwelijks werkgelegenheid is. Door enorme inflatie en de lage productie
zijn de voedselprijzen bovendien hoog. De regering is niet in staat om het tij te
keren. De scheuring binnen de regering is helaas de belangrijkste oorzaak van de
burgeroorlog.
Droogte
Er is extreme droogte als gevolg van klimaatveranderingen. Naar verwachting blijft
de regen zeker tot juli uit. Dit betekent dat er geen oogst zal zijn voor de zomer en
dat er een tekort aan drinkwater ontstaat, ook voor vee.
Wat kan Giro555 betekenen?
Deze Giro555-actie is gericht op het helpen van slachtoffers van de hongersnood tot
zij zelf weer in staat zijn om in hun voedselbehoefte te voorzien.
Concrete voorbeelden van hulp
De hulporganisaties kunnen zorgen voor:
• voedseldistributies, bijvoeding en acute medische hulp, zodat we de impact van
honger op de korte termijn beperken
• bijdragen aan het herstel van de ingestorte medische faciliteiten
• meer schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, bijvoorbeeld door het
herstel en onderhoud van waterputten en voorzieningen
• bijdragen aan structureel herstel van landbouw, veeteelt en visserij
• bescherming van mensen in kwetsbare situaties, zoals vluchtelingen.
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Welke Giro555-organisaties werken in Zuid-Soedan?
Een aantal van de aangesloten organisaties van Giro555 is al jarenlang actief
in Zuid-Soedan. Die ervaring is essentieel voor effectieve hulp. Zij kennen de
veiligheidsrisico’s en hebben geïnvesteerd in goed contact met de bevolking.
Oxfam Novib, Cordaid, ICCO&Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis,
Save the Children, Stichting Vluchteling en Terre des Hommes zijn vanuit Giro555
verantwoordelijk voor de noodhulp in Zuid-Soedan. Deze hulp is in de afgelopen
maanden geïntensiveerd, maar er is meer geld nodig om in de meest urgente noden
te voorzien.
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