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Covid 19:
Ένας χρόνος
μετά
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Το 2020 στηρίξαμε
περίπου

Πολλές είναι οι οικογένειες που εξακολουθούν να
χρειάζονται επείγουσα υποστήριξη. Η ActionAid Νιγηρίας
εστιάζει στις κοινότητες που δεν μπορούν να λάβουν
υποστήριξη από την κυβέρνηση. Οι γυναίκες που διατηρούν
μόνες τους το νοικοκυριό αποτελούν προτεραιότητα.

21 εκατ.

ανθρώπους σε
Αφρική, Ασία,
Λατινική Αμερική
κι Ευρώπη!

Μετράμε έναν και πλέον χρόνο από
τότε που ο Covid-19 άρχισε να εξαπλώνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο,
φέρνοντας βίαιες αλλαγές σε όλον
τον πλανήτη επηρεάζοντας βαθιά
κυρίως τις ζωές των πιο ευάλωτων
πληθυσμών. Εμείς, στην ActionAid
ανταποκριθήκαμε άμεσα και παρείχαμε βοήθεια για την πρόληψη και
την προστασία από την πανδημία
σε ανθρώπους που μας είχαν άμεσα
ανάγκη.
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Εργαζόμενη στην ActionAid ενημερώνει τους κατοίκους σε
μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Abuja στη Νιγηρία, λίγο
πριν από τη διανομή τροφίμων.

Τι κάναμε
Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε
περιοχής και τηρώντας τα μέτρα
των τοπικών αρχών, μεταφέραμε
πληροφορίες για την προστασία
από τον ιό, μέσα από μηνύματα στο
ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το
διαδίκτυο. Μοιράσαμε φυλλάδια και
ενημερώσαμε τους ανθρώπους σε
δημόσιους χώρους με ντουντούκες
στις τοπικές γλώσσες για καλύτερη
κατανόηση, αλλά και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Επίσης,
στήσαμε πρόχειρες βρύσες σε πλατείες, αγορές και προαύλια νοσοκομείων και κλινικών και μοιράσαμε

σαπούνια, μάσκες, αντισηπτικά και
καθαριστικά.
Εστιάσαμε, επίσης, στις γυναίκες που ήταν και πάλι αυτές που
βίωσαν πιο έντονα τις επιπτώσεις
της πανδημίας, καθώς αυξήθηκε σε
όλο τον κόσμο η βία εναντίον τους,
κυρίως μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
Στηρίξαμε, λοιπόν, καταφύγια γυναικών και τους προσφέραμε ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη.
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O αριθμός των
ανθρώπων που ζουν
κάτω από συνθήκες
ακραίας έλλειψης
τροφής έχει αυξηθεί
κατά

82%

Όμως, οι άνθρωποι στην Αφρική,
τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική
Αμερική, εκτός από την πανδημία είχαν
να αντιμετωπίσουν κι άλλα προβλήματα,
όπως ανθρωπιστικές κρίσεις, φυσικές
καταστροφές, προβλήματα που συνδέονται με τη φτώχεια και την παγκόσμια
ανισότητα και ο ιός ήρθε να προστεθεί στις
δυσκολίες που ήδη αντιμετώπιζαν.
Παρότι ο ιός είναι στη ζωή όλων μας εδώ
και έναν χρόνο και ελπίζουμε σύντομα να
πάψει να αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη ζωή, είμαστε ακόμα στην αρχή. Τα
αλλεπάλληλα lockdowns παγκοσμίως μας
φέρνουν αντιμέτωπους με τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία, την εκπαίδευση
και γενικότερα στην κοινωνία, κυρίως στα
πιο φτωχά μέρη του κόσμου. Η εμπειρία
μας από παλιότερες επιδημίες και άλλες
καταστροφές δείχνει ότι οδηγούμαστε
σε μια τεράστια κοινωνική, οικονομική
και μαθησιακή καταστροφή για τους πιο
ευάλωτους.
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Τομείς που θα επηρεαστούν άμεσα
από την πανδημία στις χώρες δράσης μας.
Εκπαίδευση

Ανησυχητικά στοιχεία:

Στα πιο εκπαιδευτικά συστήματα με τις
σημαντικότερες ελλείψεις θα δούμε ότι
η διακοπή της σχολικής χρονιάς θα έχει
τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο, καθώς οι
μαθητές δεν θα μπορούν να συνεχίσουν
την μάθησή τους εξ αποστάσεως, διότι
δεν υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής
εκπαίδευσης ούτε από το σχολείο ούτε
από το σπίτι. Παράλληλα, η παραμονή
των παιδιών στο σπίτι φέρνει επιπλέον
έγνοιες στους γονείς, που αναζητούν λύσεις για τη φροντίδα τους ώστε οι ίδιοι να
εργαστούν, και τους επιβαρύνουν οικονομικά, αφού τα παιδιά χάνουν τα γεύματα
που τους παρείχε το σχολείο. Δεδομένων
των συνθηκών, κάποιοι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους για δουλειά, ώστε
να αυξήσουν το οικογενειακό εισόδημα.
Και βέβαια, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο,
υπάρχει το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην
επιστρέψουν ποτέ στο σχολείο.

40%

H απώλεια σχολικών γευμάτων
τους πρώτους μήνες της πανδημίας
επηρέασε

370 εκατ. παιδιά
σε 195 χώρες.

Εκτιμάται ότι

23,8 εκατ. μαθητές
μετά την πανδημία είτε δεν θα έχουν
πλέον πρόσβαση στο σχολείο λόγω των
οικονομικών επιπτώσεων είτε θα το
εγκαταλείψουν τελείως.

©ActionAid/ActionAid

Τα προϋπάρχοντα προβλήματα και η
σχολική διαρροή θα οδηγήσουν στη διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών
ανισοτήτων στις χώρες δράσης μας.

των φτωχότερων χωρών δεν κατάφερε
να υποστηρίξει εκπαιδευτικά τους
μαθητές κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.
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Η κατάσταση είναι δραματική για πολλές
κοινότητες και αναμένεται να επιδεινωθεί κι άλλο. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι και πάλι αντιμέτωπες με μεγάλες ανισότητες, καθώς στρέφονται αποκλειστικά
στις οικιακές και τις αγροτικές δουλειές,
ενώ τα κορίτσια έρχονται αντιμέτωπα με
παιδικούς γάμους, πρόωρες εγκυμοσύνες
και ενδοοικογενειακή βία. Όλα αυτά μειώνουν δραματικά τις πιθανότητες επιστροφής των κοριτσιών στο σχολείο και σε
συνδυασμό με τον αντίκτυπο της οικονομίας λόγω της πανδημίας, αναμένεται
να δημιουργήσουν τεράστια κοινωνική
κρίση. Κύριο μέλημά μας είναι να διατηρήσουμε όσα δικαιώματα κερδήθηκαν και
θεμελιώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια
στις χώρες δράσης μας.

Κοινωνικά ζητήματα
που θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν:
Επιδείνωση της ανισότητας μεταξύ
των φύλων
Αύξηση ενδοοικογενειακής βίας
Αποκλεισμός των γυναικών από την
ιατρική περίθαλψη
Αύξηση παιδικών γάμων
Αύξηση παιδικής εργασίας
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Κοινωνία
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Οικονομία
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Κατά τη διάρκεια της επιδημίας, οι περισσότεροι αναγκαστήκαμε να κλειστούμε
στα σπίτια μας και να προσαρμόσουμε την
καθημερινότητά μας μέσα σε αυτά. Όμως,
σε περιοχές όπως η Αφρική, που βασίζεται
στις γεωργικές εργασίες, η εργασία από
το σπίτι είναι ανέφικτη. Έτσι, από την μία
υπήρχε θέμα υγείας λόγω των κρουσμάτων και από την άλλη οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωσης, εξαιτίας
της ανεργίας και της πείνας. Η αύξηση της
πείνας στις χώρες δράσης μας δεν δείχνει
σημάδια μείωσης. Αντιθέτως, αναμένεται
να αυξηθεί ραγδαία. Συγκεκριμένα, αναμένεται να χάσουν τη ζωή τους πάνω από
2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών
μέσα στους επόμενους μήνες από την
έλλειψη τροφής. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πιο ανησυχητική στην Αφρική,
καθώς υποσιτίζεται το 19% του πληθυσμού,
δηλαδή περισσότερα από 250 εκατομμύρια άτομα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο
αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν
να επιβιώσουν σε συνθήκες ακραίας
έλλειψης τροφής αυξήθηκε κατά 82%
λόγω της πανδημίας. Η αναζήτηση τροφής
για το 2021 αναμένεται να αυξηθεί ακόμα
περισσότερο στις πιο ευάλωτες περιοχές
του πλανήτη.

Αυτή τη φορά η ανάγκη ξεπερνάει κάθε
προηγούμενο και η ανθρωπιστική δράση σε
περιοχές που βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα
λιμού είναι επιτακτική.

Πώς θα εξελιχθεί
η κατάσταση:
Υπολογίζεται ότι θα χάσουν
τη ζωή τους πάνω από

2 εκατ. παιδιά

κάτω των 5 ετών από την πείνα.

Aπό 71 έως 100 εκατ.
προβλέπεται να αυξηθεί ο αριθμός των
ανθρώπων που θα έρθουν αντιμέτωποι
με ακραία φτώχεια.

Σε 235 εκατ.
υπολογίζονται οι άνθρωποι που θα
χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια για
το 2021. Πρόκειται για τον υψηλότερο
αριθμό των τελευταίων δεκαετιών.
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Μόνο μαζί
μπορούμε να
τα καταφέρουμε!

Ο αντίκτυπος του Covid-19 στις χώρες δράσης μας είναι ήδη
μεγάλος και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Μέρος
της δουλειάς μας αποτελεί να βοηθάμε τους κατοίκους των πιο
ευάλωτων περιοχών να στέκονται στα πόδια τους μετά από
οποιαδήποτε καταστροφή. Τα δύσκολα ακόμα δεν έχουν περάσει. Τα πιο σημαντικά προβλήματα για αυτές τις κοινότητες
είναι ακόμη μπροστά.
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Το επιτυχημένο
παράδειγμα
της Σιέρα Λεόνε:
Η Σιέρα Λεόνε ανασυγκροτήθηκε
οικονομικά και στάθηκε ξανά στα
πόδια της μετά την επιδημία του ιού
Έμπολα που άφησε χιλιάδες νεκρούς
και ορφανά παιδιά. Κατά τη διάρκεια
της επιδημίας, οι αγορές τροφίμων
έκλεισαν για πολύ καιρό και τα χωράφια έμειναν ακαλλιέργητα εξαιτίας της καραντίνας, με αποτέλεσμα
η τοπική οικονομία να καταρρεύσει.
Η ActionAid δεν σταμάτησε στιγμή
να στηρίζει τους ευάλωτους ανθρώπους σε όλη τη διάρκεια της επιδημίας, παρέχοντάς τους ενημέρωση
για την πρόληψη του ιού, τρόφιμα
και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Μετά την έξαρση του ιού, συνέχισε
να δραστηριοποιείται, βοηθώντας
τους κατοίκους να ανακάμψουν
οικονομικά και να βελτιώσουν το
παρόν και το μέλλον τους. Μεταξύ
άλλων παρείχαμε σπόρους στους
αγρότες και στηρίξαμε τις πιο ευάλωτες γυναίκες με χρήματα και
εκπαίδευση, ώστε να ξεκινήσουν
κάποια μικρή επιχείρηση. Παρείχαμε
σχολικά είδη, βιβλία, εξοπλίσαμε
σχολεία και ξεκινήσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Με τη στήριξη υποστηρικτών –
όπως εσύ - η χώρα στάθηκε ξανά
στα πόδια της.
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Στήριξε
τους ανθρώπους
ξανά!

Κάνε
σήμερα
μια δωρεά!

Με τη δωρεά σου θα στηρίξεις τις
ευάλωτες κοινότητες και τους κατοίκους τους, που είχαν ήδη κάνει
κάποια βήματα να βελτιώσουν τη
ζωή τους και ξαφνικά βρέθηκαν και
πάλι εκτεθειμένοι σε μια δύσκολη
καθημερινότητα. Με τη συνεισφορά
σου, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε
το έργο μας από εκεί ακριβώς που το
είχαμε αφήσει πριν από την έναρξη
της πανδημίας, στηρίζοντας τους
ανθρώπους που τώρα μας έχουν
ανάγκη περισσότερο από ποτέ.
Βοήθησε να μη χαθούν όσα φτιάξαμε
από κοινού τα προηγούμενα χρόνια.

www.actionaid.gr/covid19/
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Κάνε δωρεά στον λογαριασμό της
Εθνικής Τράπεζας:
GR5501101270000012748006728
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ActionAid International
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Βοηθάμε τους ανθρώπους να παραμείνουν
ασφαλείς και να μειωθεί η
εξάπλωση του COVID-19,
αλλά παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε
επειγόντως το ζήτημα
της πείνας.
Andrew Mamedu,
επικεφαλής πόρων,
ActionAid Νιγηρίας
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