Ανοιχτή επιστολή προς τα κράτη και τους ηγέτες τους από οργανώσεις της
Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται με και για 270 εκατομμύρια ανθρώπους
που αντιμετωπίζουν πείνα, υποσιτισμό ή λιμό σε όλο τον κόσμο.
Κάθε μέρα, γινόμαστε μάρτυρες του πόνου και της αντοχής. Στην Υεμένη, το Αφγανιστάν, την
Αιθιοπία, το Νότιο Σουδάν, τη Μπουρκίνα Φάσο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ονδούρα,
τη Βενεζουέλα, τη Νιγηρία, την Αϊτή, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Ουγκάντα, τη
Ζιμπάμπουε, το Σουδάν και πέρα από αυτό βοηθάμε ανθρώπους που κάνουν ό,τι μπορούν για να
τα βγάλουν πέρα μία ακόμη μέρα.
Κάθε μέρα, συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που είναι πλήρως ικανοί να παράγουν ή να κερδίζουν
αρκετά για να ταΐσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν
λιμοκτονούν από μόνοι τους, αλλά υποβάλλονται σε λιμό. Αυτά τα κορίτσια και αγόρια, άνδρες
και γυναίκες, βιώνουν πείνα λόγω των συγκρούσεων και της βίας, εξαιτίας της ανισότητας, των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εξαιτίας της απώλειας γης, θέσεων εργασίας ή προοπτικών
ανάπτυξης, λόγω της μάχης ενάντια στο COVID-19 που τους έχει αφήσει ακόμη πιο πίσω.
Κάθε μέρα, βλέπουμε γυναίκες και κορίτσια να υποφέρουν περισσότερο.
Κάθε μέρα, μοιραζόμαστε ιστορίες και στοιχεία για την πείνα, τον υποσιτισμό και τις
αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες. Παρ’ όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν επιφέρει κάποια επείγουσα
δράση ή επαρκή χρηματοδότηση. Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των μεγάλων αναγκών που
αντιμετωπίζουμε και της περιορισμένης βοήθειας που μπορούμε να προσφέρουμε, απειλεί να
κλέψει όποια ελπίδα έχει απομείνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την ελπίδα να χαθεί.
Η πείνα και ο υποσιτισμός είναι απότοκος ανθρώπινων ενεργειών, και οι πράξεις μας μπορούν
να σταματήσουν τις χειρότερες συνέπειες. Όλοι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε. Αλλά
εσείς, ως ηγέτες, κράτη και έχοντες υψηλά καθήκοντα, έχετε μία μοναδική ευθύνη. Σας καλούμε
να αναλάβετε δράση τώρα.
Σας καλούμε να παράσχετε τα επιπλέον 5,5 δις. δολάρια που απαιτούνται για επείγουσα
επισιτιστική βοήθεια που θα φτάσει σε περισσότερα από 34 εκατομμύρια κορίτσια, αγόρια,
γυναίκες και άνδρες σε όλο τον κόσμο που απέχουν ένα βήμα πριν τον λιμό. Αυτή η βοήθεια
πρέπει να ξεκινήσει κατευθείαν και να φτάσει όσο το δυνατόν πιο άμεσα στους ανθρώπους που
έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, τώρα, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε τροφή
σήμερα και για το μέλλον. Όλες οι χώρες πρέπει να συνεισφέρουν το πλήρες και δίκαιο μερίδιό
τους, χωρίς να στερήσουν πόρους από την κάλυψη άλλων επιτακτικών ανθρωπιστικών αναγκών.
Σας παρακαλούμε να εντείνετε τις προσπάθειές σας και να συνεργαστείτε όλες οι πλευρές για τον
τερματισμό των συγκρούσεων και της βίας σε όλες τις μορφές της. Το αίτημα του Γενικού
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για παγκόσμια κατάπαυση πυρός πρέπει να ληφθεί άμεσα
υπόψη. Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να επιτρέπεται να φτάνει απρόσκοπτα σε κοινότητες,
ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε επειγόντως εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Σας παροτρύνουμε να επενδύσετε στην καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, δίνοντας
στους ανθρώπους τα εργαλεία που χρειάζονται για να χτίσουν ένα πιο υγιές και ευοίωνο μέλλον
για τους ίδιους, ώστε να προσαρμοστούν με πιο βιώσιμο τρόπο στην κλιματική αλλαγή και να
προστατευτούν από το πλήγμα του COVID-19. Αυτό θα συμβάλει στην πρόληψη μελλοντικών
συγκρούσεων και εκτοπισμών. Αυτό θα αποτρέψει την μελλοντική πείνα και τους λιμούς.

Στον 21ο αιώνα δεν υπάρχει χώρος για πείνα και λιμοκτονία. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους με
βάση αυτό που κάνουμε σήμερα.
Γίνετε μέλος του συμβουλίου ICVA συμμετέχοντας σε αυτό το κάλεσμα.

