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Terveisiä
Somaliasta



Somalian 
kuivuus

• Kuivuus, konfliktit, Ukrainan sota 
ja inflaatio heikentävät 
ruokaturvaa,

• Maan sisäisten pakolaisten määrä 
kasvaa,

• Kansainväliset toimijat arvioivat, 
että täysimääräinen nälänhätä 
joudutaan julistamaan vuoden 
loppuun mennessä,

• Kärsijöinä erityisestä lapset ja 
naiset.



KUAn 
avustustoiminta

• Kriisiajan koulutushankkeet:
• Lasten koulunkäynnin edistäminen,
• Opettajien koulutus,
• Koulutusta edistävät käteisavustukset,
• Turvallisten koulutilojen 

kunnostaminen ja rakentaminen.

• Käteisavustushanke 
• Käteisavustus maansisäisten 

pakolaisten leireillä oleville 
perheille.

• Vaikuttamistyö
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Nälkäkriisi 2022 

28.9.2022

Merja Färm 



Lähteet: 

Maailman Ruokaohjelma ( WFP) 

YK:n Elintarvike- ja 
Maatalousjärjestö ( FAO) 

Consortium of International 
Agricultural Research Centers  
(CGIAR) 



Tilanne syyskuussa 2022

828 000 000 Ruokaturvatonta (11,7%) 

325 000 000 Akuutissa tilanteessa

50 000 000 “Nälänhädän partaalla”

Tilanne pahin itä-Afrikassa ( myös Haiti, Jemen, Afganistan)

Somaliassa odotetaan nälänhätää vuoden loppuun mennessä. 

* 20% kotitalouksista kärsii vakavasta ruoan puutteesta

30% lapsista kärsii akuutista aliravitsemuksesta

2/10 000 ihmistä kuolee nälkään tai siitä johdettavissa oleviin syihin. 

Myös pohjois-Etiopiassa “nälänhätää vastaava tilanne” 



EPIC FAIL
Eli miten tähän on tultu? 

Konfliktit  ( Ukraine) 

- Pakolaisuus, Sotatoimet, Elinkeinojen tuhoaminen, Humanitaarisen tilan puute

- Pääsyy 72% ruokaturvattomuudesta    ( 2022) vs. 70,4% (2018) 

Ilmastonmuutos 

- Äärimmäiset sääilmiöt, kuivat kaudet, rankkasateet/tulvat  

- 12,2% ( 2022) 19,8% (2018) 

Talouden Shokit ( Covid-19)

- Köyhyys → Saharan Etelä-puolinen Afrikka 2019, 40% ansiosta ruokaan. 

- 15,7% (2022) 9,7% (2018) 

Tyypillisesti kaikki kolme vaikuttavat. 



Covid-19:n aiheuttama
Taloudellinen shokki

Köyhien määrä noussut 20% maailmassa, 

15% Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja 

27% Etelä-Aasiassa. 

Köyhien ja keskituloisten maiden BKT alas 

keskimäärin 4,2%,  lasten aliravitsemus 8%-

9,3%

Mikroyritykset, palvelusektori, 

terveydenhuolto ja koulutus kärsineet eniten

Logistiikkaketjut sekaisin 



Ruokaturvattomuudesta
nälkäkriisiin

Merkit hyvin selvästi - ruokaturvattomuus lisääntynyt 2005 lähtien, iso hyppy 2015, 

¨

Itä-Afrikassa, 4 perättäistä epäonnistunutta sadonkorjuuta ( lähinnä kuivuus, mutta 

myös tulvat), heinäsirkat 

Köyhyys -> Ruokavaliosta tippuu eläinperäinen ruoka ja kasvikset pois - > Viljat 

halvimpia kaloreita 

Ukraina – shokkia shokin päälle 

→Huomio, Institutionaalinen raha, ruoan hinta, WFP:n suurin vehnän ja öljyn 

toimittaja ( Odessassa LCD-maiden vuoden kulutus vehnää, 20-25 tonnia) 

- Ruokaa on, mutta se on kallista



Ja vielä pahenee

Lannoitteiden ja energian hinnat ennätyskorkealla  → Seuraavan 12 kk aikana 

sadot tulevat olemaan pienempiä

Vaikka Ukrainan vienti normalisoituisi, maan tuotanto on notkahtanut ja toipuminen 

kestää hetken( pakolaisuus, sotatoimet, systemaattinen elinkeinojen  tuhoaminen) 

Venäjän ruoan ja lannoitteiden (myös valkovenäjä) viennin tulevaisuus epäselvä –

sanktioiden sivuvaikutus – logistiikkaketjut sekaisin

Protektionismi / Omavaraisuusajattelu ei toimi! 

Ennusteet, että ruoan hinnan nousu tasaantuisi vasta 2024



Miten täältä pääsee pois? 

Humanitaarinen apu → Varhainen toipuminen →

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen,  Resilienssi

Varhaiset hälytysjärjestelmät → NOPEA & ENNAKOIVA REAGOINTI 

TRIGGEREIHIN & ENNUSTEIHIN

Systeemiset ratkaisut välttämättömiä 

Tuonnin diversifiointi

Ilmastotoimenpiteet/ Sopeutuminen

Nopeampi jalostussykli ja käyttöönotto

Ravintoon/Ruokailuun liittyvien sosiaalisten normien muutos

Konfliktinratkaisu 
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Mitä seurakunnissa voi tehdä?



Itä-Afrikan tilanne näkyväksi

• Jaa sosiaalisen median tileillä 
KUA:n ja verkkolehtien 
artikkeleita

• Muista esirukouksissa

• Keskustelu pienryhmissä ja 
kohtaamisissa

• Kolehti ja ylimääräiset 
talousarviomäärärahat



Messustriimiin, tapahtumiin, someen 
ja tulostettavaksi



Lipaskeräykset



Ohjeet ja neuvot

• Vinkit ja kuvat: kua.fi/lipaskeräys

• Lipas-, sinetti ja liivitilaukset: seurakunnat@kua.fi

• Tilitykset: viestikenttään (Itä-Afrikan nälkäkriisi+seurakunnan
nimi+lahjoituksen lähde) esim. kolehti, lipaskeräys, talousarvio

• Tilinumero: Nordea IBAN: FI33 1572 3000 5005 04

• Muut tilit: kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/lahjoitustilit/



Kysymyksiä, 

ajatuksia tai 

toiveita?

ulla.oinonen@kua.fi



”Eurooppalaisten sydämet ovat 
Ukrainassa. Se on ymmärrettävää.”

(HS 8.9.2022)

John Bongei

Kenian maatoimiston johtaja

Kirkon Ulkomaanapu


