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Fame en África: feito a man 

Máis da metade da poboación de África necesita alimentos. De maneira urxente. 

Segundo a Organización para a Alimentación e a Agricultura ( FAO), 27 
países do África subsahariana necesitan axuda inmediata.   

Con todo, o que parecen ser desastres illados, provocados por secas 
ou conflitos en países como Somalia,  Malawi, Níxer, Quenia e Cimbabue, son 
en realidade problemas  sistémicos.  

A agricultura africana está en crise e, de acordo ao Instituto de 
Investigación sobre as Políticas Internacionais de Alimentación, a situación 
deixou a 200 millóns de persoas con serios problemas de desnutrición.  

A  FAO cita problemas políticos -como conflitos civís, movementos de 
refuxiados e o retorno de moitos destes- en 15 dos 27 países que necesitan 
asistencia urxente.  

En comparación, a seca aparece en só 12 países.  
As implicacións son claras: anos de guerras en África, golpes de estado e 

loitas civís, son as responsables de máis fame que os problemas naturais.  

Temas críticos  

Esencialmente, a fame negra en África é produto dunha serie de factores 
interrelacionados.  

O continente é enorme e ningún factor pódeselle aplicar a un país en 
específico, pero existen catro aspectos críticos:  

1. Décadas de falta de investimento en áreas rurais que teñen pouca 

influencia política. 

As elites africanas responden a presións políticas, as cales están situadas 
principalmente en pobos e cidades.  

A esta situación súmaselle a corrupción e o mal manexo de fondos, o que os 
doantes denominan unha falta de goberno responsable.  

"Problemas como corrupción,  colusión e  nepotismo poden inhibir significativamente a capacidade dos 
gobernos para promover os esforzos en prol do desenvolvemento", sinala un comunicado do Instituto de 
Investigación sobre Políticas Internacionais de Alimentación.  

 

2. Guerras e conflito político, cuxo resultado é refuxiados e inestabilidade.  

 
En 2004, o director da Comisión da Unión Africana,  Alpha  Oumar  Konare, 

lembroulle aos participantes dun cume da Unión Africana, que o continente padeceu 
186 golpes de estado e 26 grandes guerras nos últimos 50 anos.  

Os granxeiros necesitan estabilidade e certeza antes de que poden producir o 
que necesitan para alimentar ás súas familias e as súas comunidades.  

 
 
 
 

O problema da terra empeora 

polo aumento da poboación e o 
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mesma 

En Etiopía e Eritrea a terra 

deteriorouse tanto que quizais 

xamais terá unha boa colleita 

O descenso na calidade dos 

solos fai a terra menos 

produtiva 
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3. VIH/SIDA, que priva ás familias da súa man de obra máis produtiva.  

Este é un problema particularmente grave no sur de África, onde máis do 30% dos adultos  sexualmente activos son 
portadores do virus do VIH.  
Segundo a axencia británica para o desenvolvemento Oxfam, cando un membro dunha familia é infectado, a 
produción de alimentos pode reducirse nun 60%.  
 

4. Crecemento poboacional descontrolado.  

Un informe do Fondo para a Poboación de Nacións Unidas sinala que "a poboación do África subsahariana creceu 
máis rápido que calquera outra rexión nos últimos 30 anos, a pesar das millóns de mortes pola pandemia da SIDA".  

Entre 1975 e 2005 -precisa o documento- "a poboación 
aumentou en máis do dobre, de 335 a 751 millóns de persoas".  

Nalgunhas partes dese continente hai suficiente terra para 
lidar cun aumento poboacional desa natureza, e non é un 
problema. Pero noutras partes, tivo serias consecuencias.  

Forzou a familias campesiñas a  subdividir a súa terra cada 
vez que chega alguén novo, o que levou a un exceso de  
pequeñísimas parcelas ou que as familias  migren en busca de 
novas terras.  
 

A terra  

A este problema, hai que engadir o da condición da terra  arable.  
No África subsahariana, a calidade da terra está clasificada como inservible nun 72% da terra  arable e nun 

31% da terra para pastos.  
Os niveis de fertilidade van diminuíndo cada ano por distintas razóns, xa sexa por filtracións, erosión ou 

outros medios.  
Os niveis de nutrientes tamén foron declinando de maneira continua nos últimos 30 anos, precisa o Instituto 

de Investigación sobre Políticas Internacionais de Alimentación.  

 
Consecuencias. 
 

Un continente que era autosuficiente en cuestión 
alimentaria ao momento da súa independencia, hai 50 anos, hoxe 
é un masivo importador de alimentos  

 
O resultado é que un continente que era autosuficiente en cuestión alimentaria ao momento da súa 

independencia, hai 50 anos, hoxe é un masivo importador de alimentos.  
No libro "A crise alimentaria africana" móstrase que en menos de 40 anos África subsahariana pasou de ser 

un exportador neto de produtos de dieta básica a depender de importacións e de axuda de alimentos.  
Arguméntase mesmo que desde a independencia, a produción agrícola  per  cápita mantívose estancada e en 

varios países diminuíu.  
Algúns activistas e académicos cren que só cando Occidente deixe de asolagar os mercados africanos cos 

seus produtos, os granxeiros deste continente poderán alimentar correctamente ás súas familias e   
comunidades.  
  
 

BBCMundo.com:http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/international/newsid_4783000/4783774.stm 
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“ A poboación de África subsahariana 

creceu máis rápido que calquera outra 

rexión nos últimos 30 anos. Entre 1975 e 

2005 a poboación aumentou en máis do 

doble, de 335 a 751 millóns de persoas ” 
Fondo para a Poboación das Nacións Unidas 

“ Un continente que era autosuficiente en 

cuestión alimentaria no momento da súa 

independencia, hai 50 anos, hoxe é un 

masivo importador de alimentos ” 
 


