Emergència per sequera a Angola: 2,3 milions de persones en situació d'inseguretat alimentària, de les quals 490.000
són infants
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Al sud d'Angola, a les províncies de Cunene, Huila i Namibe, es registra des de fa més de sis mesos un estat d'emergència a
causa de la sequera, amb repercussions molt greus en la salut de la població local, especialment dels infants. La nota enviada
per l'ONG "Metges amb Àfrica Cuamm" a l'Agència Fides llança una crida per combatre la desnutrició, garantir aigua neta i
altres intervencions urgents per millorar les condicions de l'hospital de Chiulo, que es troba al centre de la zona afectada per la
sequera.

La província de Cunene, on hi ha l'hospital de Chiulo, és una zona semidesèrtica, però en els últims anys les precipitacions han
estat cada vegada menys freqüents i aquest any la temporada de pluges ha estat pràcticament inexistent, segons explica Carlo
Caresia, cap de projecte de la intervenció de Cuamm a Chiulo: "Com es temia, a finals de la temporada seca, es poden veure
els resultats de la manca d'aigua en els llogarets, sovint lluny de l'hospital, la veritable emergència té lloc: collites de blat perdut,
dones i nens greument desnodrits, homes obligats a abandonar les poblacions a la recerca d'aigua i farratge per al bestiar al
nord. l'hospital de Chiulo també ha estat sense aigua corrent durant diversos mesos, amb repercussions molt greus en la
higiene i en la qualitat de l'atenció als pacients ".
Enmig de l'estació seca, el govern angolès estima que 2,3 milions de persones s'enfronten avui a la inseguretat alimentària, de
les quals més de 490.000 són infants menors de cinc anys. Segons dades d'UNICEF, a la província de Cunene la taxa de
desnutrició aguda s'ha duplicat en els últims mesos: del 3,7% de la temporada de pluges, al 7% actual, amb més de 8.000 nens
i nenes greument desnodrits, a més d'altres 20.000 a la província de Huila. D'aquests nens, molt pocs van a l'hospital per rebre
tractament: s'estima que menys del 10% dels casos esperats arriben a la unitat de desnutrició de l'hospital de Chiulo.
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