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Redan i mitten av mars rapporterade CARE, Plan Inter-
national, OXFAM och World Vision hur Östtimor 
påverkats av den torka som följer i El niños spår. 

En sammanfattning av iakttagelserna: 
 Alla samhällen i Östtimor påverkas. 
 Som vanligt vid kriser drabbas kvinnorna mest. 
 HPA:s (Humanitarian Partnership Agreement) 

projekt, stödda av den australiska regeringen, har 
förbättrat motståndskraften, men samhällen i de 
värst påverkade områdena kommer att behöva extra 
hjälp. 

 I de värst påverkade områdena har skördarna helt 
utblivit eller gett betydligt mindre skördar än nor-
malt, så att husdjur har dött på grund av brist på 
vatten och föda. Människorna använder gamla stra-
tegier för att klara "hungertider". Mer än hälften av 
dem som svarat har minskat antalet måltider per dag 
till två eller till och med en. 

 Samhällen drabbade av moderat matbrist (Integrated 
Food Security Phase Classification, IPC, Phase2) 
omfattar fler än 100.000 invånare med en måttlig 
risk för försämring till akut mat- och underhållskris 
(IPC phase 3) under de kommande månaderna. 

 Över 25% av hushållen har varit tvungna att söka 

nya vattentillgångar (vanligtvis längre bort). 66% av 
vattenkällorna som nu används är oskyddade. 
Rapportens allmänna rekommendationer är: 

 Följ nyckelindikatorer för torka och analysera nyc-
keldata samt lyssna på specialister på uppföljning av 
torka. 

 Fortsätt att sprida information om, beredskap för och 
reaktioner på El niño. 

 Prioritera genderhänsyn. 
Rapportens specifika rekommendationer för olika 

områden är: 
 Vatten, avlopp och hygien (Water, Sanitation and 

Hygiene Promotion - WASH) 
 Säkerställ vattentillgång till de värst påverkade 

samhällena t.ex. genom att samla vatten i tankar. 
 Skydda oskyddade samhälleliga vattentillgångar. 
 Främja samhällen utan öppna avlopp (Open 

Defecation Free - ODF) och hygieninformation. 
 Förbättra vattenbehandlingen och hushållens vat-

tenlagring. 
 Mat/livsuppehälle 

Fortsättning på sidan 3 

Torka i El niños spår betyder hunger 
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Fortsättning från sidan 1 
 Utöka och koncentrera stöd till jordbruk och 

boskap i de värst drabbade samhällena. 
 Följ aktiveringen av mekanismer för att klara 

problemen genom "Coping Strategies In-
dex" (CSI). 

 Tillhandahåll stöd till livsuppehälle eller kort-
siktig ersättning för att utöka mekanismer för 
hanteringen grundade på kontanter i de värst 
drabbade samhällena. 

 Skapa långsiktig uthållighet hos landsbygdssam-
hällen genom införandet av klimattåliga jord-
brukstekniker. 

 Främja insamlandet av information om och till-
gång till sociala transfereringar. 

 Hälsovård 
 Främja konsumtionen av näringsrikt mat, särskilt 

för kvinnor och barn. 
 Utöka programmen för att finna undernäring i de 

värst drabbade områdena. 
 Koncentrera stödet till hälsovård till de värst 

drabbade områdena. 
 Arbeta tillsammans med samhällena för att säkra 

att de kan delta både i aktiviteter för livsuppe-
hälle och hälsovårdsrelaterad utbildning. 

 Utbildning 
 Säkra att skolmåltidsprogrammet fungerar, sär-

skilt i de värst drabbade områdena. 
 Ta reda på skolornas WASH-tillstånd och där det 

är nödvändigt reparera eller förbättra installa-
tionerna. 

 Gender 
 Försök särskilt att engagera män i genderfrågor 

och aktiviteter för att höja medvetandet om El 
niño och för att göra dem medvetna om de extra 
bördor som faller på kvinnor. 

 Stöd ansträngningar för att följa, ge råd och 

forska om El niños påverkan på hustrumiss-
handel. 

 Undvik att öka kvinnors hushållsbördor vid ut-
formningen av stöd. 

 Fokusera åtgärder på de mest utsatta - kvinnor, 
barn och åldringar. 

Majsskörd 
I slutet av mars började många bönder i bergen att 
skörda majsen. Det kommer tillräckligt med regn i 
bergen men otillräckligt längs kusten. Många risfält har 
planterats sent eller löper risk att inte planteras alls det 
här året. 

Problemen fortsätter att förvärras 
I maj gjordes en film om följderna av El niño, brist på 
vatten och mat i hela Östtimor, missväxt, 70.000 bo-
skapsdjurs död, minskade inkomster för familjerna som 
saknar mat, avbruten skolgång för barn och långa vand-
ringar för att samla, ofta förorenat, vatten. 

Med den tredje högsta andelen undernärda barn i 
världen, 70% av befolkningen beroende av jordbruk 
baserat på nederbörd och mer än fyra månader till nästa 
regntid, är torkan skäl för oro. 

En 3½ minuter lång film av Plan International, 
OXFAM, World Vision, Caritas Australia och CARE 
handlar om de människor som drabbats i Lautem och 
Saui; två av de värst drabbade samhällena. 

Julmiro Manuel, som deltagit i filmarbetet sade: "Vi 
är vana vid hungerperioder i Östtimor. Men i år har 
bristen på regn gjort läget mycket värre. Familjer äter 
mindre, säljer sina tillgångar och lånar pengar för att 
överleva. Barn är särskilt sårbara, eftersom ett stort antal 
redan är undernärda." 

Tommy Pollák 
Källor: ReliefWeb 
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