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Mais de 20 milhões de pessoas enfrentam uma iminente morte por fome em quatro países, 

alertaram autoridades da ONU no fim-de-semana, a maior crise humanitária desde o fim 

da Segunda Guerra Mundial. Todos os quatro países - Iêmen, Somália, Sudão do Sul e 

Nigéria - são atingidos por guerras civis em que o governo dos EUA está envolvido no 

financiamento e armamento de um dos lados contendores. 

 

O coordenador da ajuda humanitária da ONU, Stephen O'Brien, apresentou um relatório 

ao Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira, detalhando as condições nos quatro 

países, e a ONU publicou outros materiais sobre a crise no sábado, procurando levantar 

US $ 4,4 bilhões para situações de emergência antes do fim de Março. Até agora, segundo 

o secretário-geral da ONU, António Guterres, apenas US $ 90 milhões foram prometidos, 

apenas dois por cento do total necessário. 

Conforme destacado por funcionários da ONU, as populações mais imediatamente em 

risco 7,3 milhões no Iêmen, 2,9 milhões na Somália, 5 milhões no Sul do Sudão e 5,1 

milhões na Nigéria, para um total de 20,3 milhões. O número de crianças que sofrem 

sintomas de desnutrição aguda é estimado em 462.000 no Iêmen, 185.000 na Somália, 

270.000 no Sul do Sudão e 450.000 na Nigéria, num total de quase 1,4 milhões. 

Embora as condições climáticas adversas, particularmente a seca, sejam um fator que 

contribua para os desastres humanitários, a causa primária é a guerra civil, em que cada 

lado está a usar os suprimentos como arma, privando deliberadamente a população do 

"inimigo". 
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As forças apoiadas pelos Estados Unidos são culpadas de tais crimes de guerra em todos 

os quatro países, e é o imperialismo americano, o principal apoiante da intervenção 

saudita no Iêmen e as forças governamentais na Somália, no Sul do Sudão e na Nigéria, 

que são principalmente responsáveis pelo perigo da fome e o perigo crescente de um 

colossal desastre humanitário. 

O país mais atingido é o Iêmen, onde unidades militares armadas e dirigidas pelos Estados 

Unidos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outras monarquias do Golfo estão 

em guerra com rebeldes Houthi que derrubaram o presidente instalado nos EUA há dois 

anos. Cerca de 19 milhões de pessoas, dois terços da população do país, precisam de ajuda 

humanitária. 

As forças sauditas, que lutam ao lado da Al Qaeda na Península Arábica, controlam os 

principais portos do país, incluindo Aden e Hodeida, e são apoiadas por unidades da 

Marinha Americana no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, impondo um bloqueio na 

região controlada pela Houthis no oeste e norte do país. 

As operações das forças dos EUA estendem-se por todo o país, com ataques de mísseis e 

ataques ocasionais, como o desastroso ataque a uma aldeia no final de janeiro, no qual 

pelo menos 30 civis iemenitas foram mortos, muitos deles crianças pequenas e um 

soldado das Forças Especiais dos EUA Foi morto a tiro. 

Na Somália, a prolongada guerra civil entre o governo apoiado pelos EUA em 

Mogadíscio e as milícias Al Shabab, que controlam a maior parte do sul do país, 

desperdiçou um país que já sofreu uma fome devastadora em 2011 e foi devastado pela 

guerra civil na maioria do último quarto de século. 

Pelo menos metade da população do país, mais de seis milhões de pessoas, precisa de 

ajuda humanitária, de acordo com estimativas da ONU. As condições de seca mataram 

grande parte da população animal do país. Na Somália, também, as unidades militares 

dos EUA continuam a operar, realizando ataques de Forças Especiais e ataques de mísseis 

com drones. Há também uma extensa transferência de refugiados somalis para o vizinho 

Quênia, onde mais 2,7 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. 

A guerra civil no Sudão do Sul é um conflito entre facções tribais rivais de um regime 

apoiado pelos EUA que foi criado através da intervenção de Washington numa longa 

guerra civil no Sudão. Depois de um tratado negociado pelos EUA e de um referendo 



aprovando a separação, o Sudão do Sul foi estabelecido como um estado recém-

independente em 2011. 

Os conflitos tribais no novo estado foram exacerbados pela seca, pela extrema pobreza e 

pela luta para controlar as reservas de petróleo do país, seu único recurso natural, que é 

exportado em grande parte pelo Sudão vizinho para a China. O país está cercado de terra, 

dificultando o transporte urgente de alimentos. 

A crise no sul do Sudão foi considerada a mais aguda dos quatro países onde os alertas 

de fome estavam sendo soados, com cerca de 40% da população a passar fome. No mês 

passado, funcionários da ONU declararam um alerta de fome em larga escala para 100 

mil pessoas no sul do Sudão. Uma epidemia de cólera também foi relatada. 

A crise da fome na Nigéria é também o subproduto da guerra, desta vez entre o grupo 

fundamentalista islâmico Boko Haram e o governo da Nigéria, que tem apoio militar dos 

EUA e da Grã-Bretanha. O ponto focal deste conflito foi a região do Lago Chade, onde a 

Nigéria, Camarões, Chade e Níger partilham fronteiras. Esta é a mais densamente 

povoada e fértil das quatro áreas ameaçadas de fome. 

Uma recente ofensiva das forças do governo nigeriano empurrou Boko Haram e revelou 

a extensão do sofrimento da população local na região, onde os alimentos foram cortados 

como parte da campanha militar apoiada pelos EUA. 

As forças militares dos EUA estendem-se por toda a região do Sahel, a vasta área na borda 

sul do deserto do Saara, que abrange grande parte da África ocidental. As forças armadas 

do imperialismo francês e alemão também estão ativas em antigas colónias francesas 

como Mali e Burkina Faso, bem como mais ao sul, na República Centro-Africana. 

De acordo com os relatórios da ONU, a catástrofe humanitária no Iêmen acelerou nos 

últimos meses. O número de iemenitas em perigo imediato de fome saltou de quatro 

milhões para sete milhões no mês passado. Uma criança morre a cada 10 minutos no 

Iêmen de uma doença evitável. 

Quando a missão do chefe humanitário da ONU esteve no Iêmen na semana passada, 

conseguiu garantir a passagem segura para o primeiro carregamento de material 

humanitário para a sitiada cidade de Taiz, a terceira maior do país, bloqueada há sete 

meses. 



O debate sobre o relatório de O'Brien ao Conselho de Segurança da ONU apresentou uma 

declaração hipócrita após o outro por potências imperialistas como os EUA, Grã-

Bretanha, França, Japão e Itália, bem como pela China e pela Rússia, todos lamentando 

o sofrimento. Verdadeira causa do aprofundamento da crise. 

Foram típicas as observações do representante dos EUA, Michele Sison, que declarou: 

"Todos os membros do Conselho de Segurança devem estar indignados que o mundo 

esteja a enfrentar a fome no ano de 2017. A fome é um problema causado pelo homem 

com uma solução artificial." 

Ela apelou às partes envolvidas em combates nos quatro países para "priorizar o acesso 

aos civis" e "não obstruir a ajuda" - embora isso seja exatamente o que as forças apoiadas 

pelos EUA estão a fazer, particularmente no Iêmen e, em menor escala, noutros três 

países. 

O relatório da ONU não aborda outras crises humanitárias também classificadas pelo 

Programa Alimentar Mundial como "nível três", sendo as mais graves, incluindo o Iraque, 

a Síria, a República Centro-Africana e as Filipinas (os três primeiros devido à guerra civil, 

o último devido ao impacto de vários tufões do Pacífico). Também não cobre o devastador 

conflito civil na Líbia ou no Afeganistão, devastado por quase 40 anos de guerra contínua. 

Também não analisa o total mundial de pessoas em necessidade aguda de assistência 

alimentar, estimada em 70 milhões em 45 países, de acordo com a Rede de Sistemas de 

Aviso Prévio contra a Fome. Este número é 40 por cento desde 2015, como resultado da 

escalada de guerras civis, seca e outros eventos climáticos, e aumento dos preços dos 

alimentos. 

O Programa Mundial de Alimentos experimentou um déficit de contribuições de quase 

um terço em 2016, recebendo apenas US $ 5,9 bilhões de doadores para um desembolso 

total de US $ 8,6 bilhões, forçando a agência a cortar rações para refugiados no Quênia e 

Uganda. O total de recursos não financiados para ajuda humanitária chegou a US $ 10,7 

bilhões em 2016, maior do que o total combinado de tais recursos em 2012. 

Embora essas somas sejam gigantescas em termos da necessidade, elas são uma gota no 

balde em comparação com os recursos desperdiçados pelas grandes potências sobre a 

guerra e o militarismo. O déficit total em ajuda humanitária equivale a menos de três dias 



de gastos militares globais. Os US $ 4,4 bilhões em ajuda procurada para a crise de fome 

é metade do que o Pentágono EUA gasta numa semana típica. 
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