Dugú Associació neix l'any 2000 amb gent convençuda de que també els petits
projectes són importants per al Desenvolupament i amb la voluntat d'ajudar a petites
associacions, a persones emprenedores i a famílies sense recursos que difícilment
tenen accés a les grans organitzacions de Cooperació.
Com que no son prou les dificultats per tirar endavant les famílies, ara es trobem en
una situació extremadament greu que ens ha obligat a ampliar els nostres objectius i
fer front a aquesta emergència alimentaria mai vista a Burkina Faso.
En aquest document exposem de forma resumida quina és la situació actual del país i
fem un detall de les actuacions que hem fet, des de que va començar la pandèmia,
vinculades a aquesta emergència i amb la finalitat de presentar-ho a amics,
col·laboradors i institucions per agrair-li la confiança que ens fan i també per demanar
que, en la mesura de les possibilitat, ens segueixin ajudant .

2021 - Emergència a Burkina Faso

SITUACIÓ GENERAL A BURKINA FASO
El problema més rellevant i punyent que viu Burkina Faso en aquests moments és la
violència dels grups extremistes que continuen estenent-se des del nord fronterer amb Mali
i Níger cap a altres regions.
Segons dades de l’ONU el nombre de persones desplaçades internament (PDI) segueix
creixent de forma desmesurada a causa dels estralls d’aquesta violència. L’any passat ens
parlaven de 838 mil persones i ara se’n comptem més d’1 milió 218 mil.
Els desplegaments militars de forces internacionals no han aportat cap solucions i la
inestabilitat dels països veïns com Mali amb dos cops d’estat en els darrers mesos i Níger
també amb intents de cop d’estat que no han reeixit, fan que sigui molt difícil pensar en
una solució a curt termini que tregui a la població d’aquest pou profund al que s’ha vist

Tot i que el 2020 va ser un bon any de pluges per a les collites, la inseguretat ha fet créixer
el número de persones en situació d’inseguretat alimentària fins els 2 milions, un 10% de la
població.
A més d’aquestes dades esgarrifoses, la violència també ha obligat a tancar 76 centres de
salut i 2227 escoles.
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abocada.
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https://www.humanitarianresponse.info/en/search?search=burkina+faso
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https://reports.unocha.org/en/country/burkina-faso/
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Pel que fa a la COVID-19 la situació sembla molt diferent a la que tenim a casa nostra. Tot i
que les xifres oficials difícilment són fiables sí que és veritat que la mitjana d’edat de la
població és molt jove i això pot ser un factor que resta força a la propagació de la malaltia,
a banda d’altres factors que s’estan donant en bona part del continent africà i que, en
algunes zones, mantenen aquesta pandèmia «a ratlla».
No podem oblidar però que Burkina Faso, com pràcticament tota l’Àfrica, és durament
colpejada per moltes altres malalties a les que sovint no parem tanta atenció: malària,
dengue, xarampió, polio, etc.
Les primeres vacunes per la COVID-19 tot just acaben d’arribar a finals de maig gràcies al
Grup Covax. Segons paraules del ministre de Sanitat «les primeres dosis aniran destinades
als professionals de la Salut, al personal de les ONG i als pelegrins que es preparen per anar

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bf_sit
rep_covid19_20210602.pdf
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a la Meca»
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Per acabar-ho d’arreglar sorgeixen els grans comerciants i especuladors que aprofiten la
difícil situació per acaparar tots els productes de primera necessitat, arròs, blat de moro,
mill i n’apugen els preus desmesuradament.

Només a tall de referencia podeu veure l’evolució del preu dels productes basics per la
seva alimentació del darrer any:

Producte/Data

Maig 2020

Maig 2021

% increment

Sac de 50 quilos
d’arròs

17.000 CFS ( 25€ )

21.000 CTS ( 32€)

28

Sac 50 quilos blat de
moro

13.000 CFS ( 19€ )

19.000 CFS ( 29€ )

52

A totes aquestes situacions cal afegir-hi el clima de inseguretat, preocupació i por que s’està
imposant a les famílies i a la societat en general, veuen un futur molt incert i sense un

Pel que fa a la gestió política també es critica, comencen a aflorar protestes massives al
carrer demanant més contundència per aturar el terrorisme i l’oposició també aprofita la
delicada situació per fer-ne campanya contra el govern.
Totes aquestes situacions d’emergència mantenen Burkina Faso a la llista dels països més
pobres del món. A l’índex HDI de Desenvolupament Humà de l’ONU DEL 2020 apareix a la
posició 182 de 189 països. És a dir, es tracta del 8è país més pobre del món. Aquests son el
onze darrers països més pobres del món:
179 Yemen

180 Eritrea

181 Mozambique

182 Burkina Faso

183 Sierra Leona

183 Malí

185 Burundi

186 Sudan del Sud

187 Chad

188 Republica Centroafricana

189 Níger

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf
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objectiu esperançador a curt termini.
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OBJECTIU DE DUGU PEL 2021
Davant d’aquesta situació d’emergència alimentària que es troba Burkina Faso volem seguir
aportant fons per comprar aliments de primera necessitat i ajudar a pal·liar la fam a moltes
famílies de l’entorn on hi estem treballant des de fa molts anys amb projectes estables,
bàsicament vinculats en el terreny de l’ensenyament i de les associacions de dones.
Seguirem esforçant-nos per ampliar i arribar a més famílies i mirarem d’aportar-hi tots els
recursos que tenim al nostre abast

Vàrem tancar l’any passat, 2020, aportant fons per comprar més de 5 tones de gra, ara a
juliol de 2021 ja hem traspassat la quantitat de 13 tones i seguim treballant per ampliar
aquesta quantitat en la mesura que puguem anar obtenint recursos econòmics.

Confiem en els amics, col·laboradors, institucions i esperant que la situació sanitària, a casa

Els que ens coneixeu sabeu que no volem posar xifres als objectius, hem d’anar fent, poc a
poc, per poder garantir una bona distribució dels aliments a Burkina Faso i no haver
d’invertir en despeses d’infraestructura.

Moltes gràcies a totes les persones que hi col·laboreu. Res de tot això seria possible sense
la vostra generositat i la dels amics i amigues de Burkina Faso que ho coordinen tot de
manera totalment voluntària i altruista.
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nostre, ens permeti fer actes i paradetes per recaptar fons.
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Algunes imatges de la distribució d’aliments:
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