FAO: Ανησυχητική η επισιτιστική
κατάσταση στο Ιράκ
25/Ιουν/2014 20:03
Oι ευνοϊκές συνθήκες για τη συγκομιδή στο Ιράκ τελούν πλέον σε κίνδυνο, εξαιτίας των
συγκρούσεων που μαίνονται και απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια στη χώρα, προειδοποίησε
σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO).
Ο οργανισμός ζητά μια έκτακτη βοήθεια ύψους 12, 7 εκατομμυρίων δολαρίων από τώρα έως τον
Ιούλιο-Αύγουστο προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των οικογενειών των αγροτών και
των κτηνοτρόφων και να μετριάσει τις ζημίες που έχουν προκληθεί στις πηγές τροφίμων,
εισοδημάτων και απασχόλησης, διευκρινίζει ο οργανισμός αυτός των Ηνωμένων Εθνών σε δελτίο
Τύπου που εξέδωσε.
Ένα εκατομμύριο και πλέον άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και τα αγροκτήματά τους
από τον Ιανουάριο, εγκαταλείποντας τις δουλειές τους και την περιουσία τους τη στιγμή μάλιστα
που η βασική συγκομιδή σιταριού και κριθαριού επρόκειτο να ξεκινήσει, υπογραμμίζει ο FAO.
Συνολικά 2 εκατομμύρια Ιρακινοί είναι πλέον εσωτερικά εκτοπισμένοι, περιλαμβανομένων εκείνων
που επλήγησαν από τις συγκρούσεις στη Συρία και τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν προηγουμένως
στο Ιράκ, υπενθυμίζει η υπηρεσία.
Οι ανάγκες για εισαγωγές σιτηρών για το 2014-2015 αναμένεται, ως αποτέλεσμα, να αυξηθούν.
Λαμβάνοντας υπόψη την μείωση των διαθεσίμων βασικών ειδών διατροφής όπως το σιτάρι, η
πρόσβαση σε τρόφιμα για πολλά νοικοκυριά, φτωχές οικογένειες και εκτοπισμένους πιθανότατα
θα επιδεινωθεί, υπογράμμισε ο FAO.
«Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε
βασικά είδη διατροφής και σε άλλα απαραίτητα προϊόντα, παρά τις επιδοτήσεις της κυβέρνησης»,
τόνισε ο αντιπρόσωπος του FAO στο Ιράκ, Φάντελ ελ Ζούμπι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Οργανισμού.
Εκτός των επαρχιών που βρίσκονται στο επίκεντρο των συρράξεων και της πολιτικής
αβεβαιότητας, ο κουρδικός θύλακας στο βόρειο Ιράκ υφίστανται επίσης πιέσεις καθώς
υποδέχονται ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που χρειάστηκε να εγκαταλείψει τις εστίες του,
επιπλέον των περίπου 225.000 Σύρων προσφύγων, περιγράφει ο FAO.
Επίσης οι ασθένειες των ζώων συνιστούν μια απειλή για την κτηνοτροφία στο Ιράκ και έναν
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, κυρίως για τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους, υπογραμμίζει ο
FAO.
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