
PER QUÈ HI HA EMERGÈNCIA ALIMENTÀRIA? 

4 claus per entendre què passa 

• La importància estratègica de la zona 

La Banya d’Àfrica és un lloc de pas entre les 
mercaderies que van de  l’Orient Mitjà i Àsia a Europa. 
Durant 150 anys ha estat escenari de conflictes entre 
diversos països pel control del Mar Roig. Durant la  
guerra freda van continuar els conflictes entre els dos 
blocs i darrerament torna a militaritzar-se per prevenir la 
pirateria somali i els  atacs dels grups terroristes islàmics. 

 
• La desertització de la zona 

El desert avança cada cop més ràpidament degut a la 
sobreexplotació dels recursos naturals. Les sequeres són 
cada cop més severes, els pous s’estan assecant.  

 

• L’augment del preu dels aliments a escala mundial 

L'especulació dels aliments al mercat internacional ha 
fet encarir el preu d’aquests a escala mundial i milions 
de persones no poden accedir-hi. Per altra part, han 
disminuït considerablement les terres fèrtils de cultiu 
destinades a l’autoconsum de la població degut a la 
compra per part de grans multinacionals. 
 

• Les regles del comerç internacional 

Per una part, els països del primer món mantenen 
barreres a la importació de productes manufacturats 
provinents dels països empobrits dificultant així el seu 
desenvolupament industrial. Per l’altra banda, als països 
empobrits arriben productes agrícoles del primer món 
subvencionats i més barats que els autòctons, fet que 
provoca la disminució de la producció nacional i 
comporta la dependència externa. 



LA BANYA D'ÀFRICA 
UNA CRISI PERMANENT 

 

La Banya d’Àfrica (Somàlia, Djibouti, Etiòpia i  Eritrea) és 
una de les zones més empobrides de tot el món. 
 
Més de 564.000 persones estan en risc de mort si no hi ha 
una intervenció immediata a la zona. 
 
Segons les  Nacions Unides la xifra de persones afectades 
per la crisi alimentària  pot augmentar i arribar als 15     
milions de persones. 


