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Πέρα από τη χολέρα: Ζιμπάμπουε, μία χώρα σε κρίση 
 
Κάθε μέρα, οι κάτοικοι της Ζιμπάμπουε διασχίζουν τον ποταμό Λιμπόπο προς την Νότια 
Αφρική, διακινδυνεύοντας τις ζωές τους για να φύγουν από τη χώρα τους. Περίπου 3 
εκατομμύρια πολίτες από την Ζιμπάμπουε έχουν αναζητήσει μέχρι τώρα καταφύγιο στη 
Νότια Αφρική, ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός προσφύγων αν αναλογιστεί κανείς ότι η 
Ζιμπάμπουε δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.   
 
Η πολιτική κρίση στη Ζιμπάμπουε και η επακόλουθη οικονομική κατάρρευση είχαν σαν 
αποτέλεσμα την κατάρρευση του συστήματος υγείας και των βασικών υποδομών, κι αυτό με 
τη σειρά του προκάλεσε μία σοβαρή επιδημία χολέρας, που έλαβε γρήγορα ανησυχητικές 
διαστάσεις και στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.   
 
Ωστόσο, η χολέρα αποτελεί μόνο μία πτυχή της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει 
τη χώρα. Η περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η κατάρρευση των 
υποδομών της χώρας, η μεγάλη επικράτηση του HIV, η πολιτική βία, ο εσωτερικός 
εκτοπισμός των κατοίκων αλλά και η εξωτερική μετανάστευση στις γειτονικές χώρες, η 
έλλειψη τροφίμων και ο υποσιτισμός αποτελούν επίσης τεράστια προβλήματα για τη 
χώρα. Αναμφισβήτητα η κατάσταση αυτή δεν είναι καινούργια. Ωστόσο, επιδεινώθηκε 
σημαντικά τους τελευταίους μήνες καθώς συνεχίστηκε το πολιτικό αδιέξοδο και 
επιταχύνθηκε η οικονομική κατάρρευση. Και αυτό που επιδείνωσε ακόμα περισσότερο την 
κατάσταση, ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρξε ισχυρή και συντονισμένη διεθνής ανταπόκριση 
σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση.  
 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) εργάζονται στη Ζιμπάμπουε από το 2000, ενώ από το 2007 
παρέχουν ιατρική βοήθεια σε όσους έχουν αναζητήσει καταφύγιο στη γειτονική Νότια 
Αφρική. Οι ιατρικές ομάδες των ΓΧΣ στη Ζιμπάμπουε ανταποκρίνονται σήμερα περίπου στο 
75% των ύποπτων περιστατικών χολέρας. Από την αρχή της επιδημίας τον Αύγουστο του 
2008, οι ΓΧΣ έχουν περιθάλψει περίπου 45.000 ασθενείς κι έχουν υποστηρίξει την 
περίθαλψη αρκετών χιλιάδων ασθενών ακόμη μέσα από την παροχή ιατροφαρμακευτικού 
υλικού, την τεχνική υποστήριξη, την παροχή τεχνικών συμβουλών και την εκπαίδευση του 
προσωπικού του Υπουργείου Υγείας. Στα τακτικά προγράμματά τους, οι ΓΧΣ παρέχουν 
περίθαλψη σε περισσότερους από 40.000 ασθενείς που πάσχουν από HIV/AIDS, 
συμπεριλαμβανομένων και 26.000 οι οποίοι υποβάλλονται σε αντιρετροϊκή θεραπεία (ART), 
ενώ επίσης, προσφέρουν επισιτιστική βοήθεια σε παιδιά που υποφέρουν από οξύ 
υποσιτισμό. 
 
Χολέρα: Ένα συνεχές επείγον 
 

«Είναι μια συνεχής πρόκληση για εμάς να αντιμετωπίζουμε μ’ επιτυχία τον 
ολοένα και αυξανόμενο αριθμό ασθενών. Σιγά-σιγά εξαντλούνται ο χώρος και τα 
κρεβάτια όπου μπορούμε να τους τοποθετήσουμε». – Μέλος των ΓΧΣ. 

 
Η επιδημία της χολέρας, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2008, έλαβε γρήγορα 
ανησυχητικές διαστάσεις και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όλο αυτό το διάστημα οι ΓΧΣ 
έχουν περιθάλψει περισσότερους από 45.000 ασθενείς με χολέρα, αριθμός 
αντιπροσωπεύει περίπου το 75% όλων των κρουσμάτων χολέρας από τότε που ξέσπασε η 
επιδημία. Η ανταπόκριση των ΓΧΣ θεωρήθηκε απαραίτητη δεδομένου του μεγέθους της 
επιδημίας και τη αδυναμίας των τοπικών δομών υγείας να ανταποκριθούν στο επείγον. 
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Εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας σε όλες τις επαρχίες της χώρας. Αυτή την εποχή 
περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι στους ΓΧΣ προσπαθούν να εντοπίσουν νέα περιστατικά 
και να περιθάλψουν τους ασθενείς που έχουν ανάγκη φροντίδας. Από τις αρχές του 
Φεβρουαρίου του 2009, το επίκεντρο της επιδημίας έχει μετατοπιστεί από τις πόλεις στις 
αγροτικές περιοχές, όπου η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη. Ωστόσο ο αριθμός των κρουσμάτων σε ορισμένες αστικές περιοχές είναι 
ακόμα μεγάλος. Η επιδημία δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Κατά την πρώτη εβδομάδα του 
Φεβρουαρίου του 2009, 4.000 νέοι ασθενείς με χολέρα έλαβαν περίθαλψη στις δομές που 
υποστηρίζονται από τους ΓΧΣ. Οι λόγοι για το ξέσπασμα της επιδημίας είναι σαφείς: η 
έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό, τα ξεχειλισμένα και μπλοκαρισμένα αποχετευτικά 
συστήματα, και τα απορρίμματα που πλημμυρίζουν τους δρόμους, όλα καθαρά συμπτώματα 
της κατάρρευσης των υποδομών, η οποία προήλθε από την πολιτική και οικονομική διάλυση 
της Ζιμπάμπουε. 
 
Παρόλο που οι ΓΧΣ στάθηκαν ικανοί ν’ ανταποκριθούν μαζικά στο ξέσπασμα της επιδημίας, 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλές καθυστερήσεις και περιορισμούς. Το Δεκέμβριο, όταν ο 
αριθμός των ασθενών με χολέρα στη Χαράρε είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του με σχεδόν 
2.000 εισαγωγές την εβδομάδα, χρειάστηκαν εβδομάδες μέχρις ότου οι ΓΧΣ να λάβουν την 
απαραίτητη άδεια για να ανοίξουν ένα δεύτερο θάλαμο στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων 
της Χαράρε, προκειμένου να αυξήσουν τη χωρητικότητα του νοσοκομείου για την 
περίθαλψη των ασθενών με χολέρα.   
 
Η κατάρρευση του συστήματος υγείας 
 
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 2008, τα δημόσια νοσοκομεία της Ζιμπάμπουε 
άρχισαν να κλείνουν τις πόρτες τους στους ασθενείς, εξαιτίας των ελλείψεων σε 
ιατροφαρμακευτικό υλικό και στους μισθούς. Οι ασθενείς μένουν αποκομμένοι από την 
ιατρική περίθαλψη, και όσοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις ιδιωτικές ιατρικές 
υπηρεσίες, μένουν χωρίς καμία πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Οι κλινικές των 
ΓΧΣ στις αγροτικές περιοχές δέχονται ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ασθενών που 
προέρχονται από τα αστικά κέντρα. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στο κάποτε υποδειγματικό 
σύστημα υγείας των αστικών περιοχών της Ζιμπάμπουε. 
 
Σήμερα παρατηρείται μια όλο και μεγαλύτερη διαρροή προσωπικού από τα κέντρα υγείας, 
ιδιαίτερα νοσηλευτών. Ο μισθός που λαμβάνουν οι νοσηλευτές, δεν είναι αρκετός για να 
επιβιώσουν, εξαιτίας του πληθωρισμού που βρίσκεται σε αστρονομικά επίπεδα και της 
αυξανόμενης ανταλλακτικής, ανεπίσημης οικονομίας, που βασίζεται στο δολάριο.1 Πολλοί 
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, έχουν στραφεί στον ιδιωτικό τομέα ή έχουν φύγει στην 
Νότια Αφρική. 
 

                                                 
1 Μέσα στο 2009 αναμένεται να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά στους μισθούς των 

νοσηλευτών, καθώς διάφορες οργανώσεις του ΟΗΕ, σώματα δωρητών και μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, προσανατολίζονται στην καταβολή χρηματικών κινήτρων στο προσωπικό του 

Υπουργείου Υγείας. Εν τούτοις, ακόμη και με αυτό το πλάνο, ένας μέσος νοσηλευτής θα 

πληρώνεται με 60 δολάρια ΗΠΑ το μήνα, ποσό που με δυσκολία θα καλύπτει το κόστος 

μεταφοράς από και προς τη δουλειά. 
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Υπάρχει επίσης μεγάλη έλλειψη σε βασικά ιατρικά υλικά (σύριγγες, γάντια, κλπ) και 
φάρμακα. Στα περισσότερα δημόσια κέντρα υγείας οι γιατροί ζητούν από τους ασθενείς ν’ 
αγοράσουν τα φάρμακά τους. Οι ΓΧΣ ακούν όλο και περισσότερες μαρτυρίες, ότι το 
προσωπικό του Υπουργείου Υγείας ζητά από τους ασθενείς να πληρώνουν για τα φάρμακά 
τους, τα οποία υποτίθεται ότι είναι δωρεάν στις αγροτικές περιοχές. Σ’ ένα νοσοκομείο στο 
Γκουέρου (Gweru), ασθενείς που επρόκειτο να εγχειριστούν, δεν χειρουργήθηκαν εξαιτίας 
της έλλειψης αποστειρωμένων γαντιών και υλικού ραμμάτων. Η έλλειψη εφοδίων στις 
διάφορες υπηρεσίες υγείας φθάνει μέχρι και την έλλειψη εργαστηριακού εξοπλισμού και 
εργαστηριακών αντιδραστηρίων, όπως και τρεχούμενου νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
Παρόλο που οι ελλείψεις σε προσωπικό και φάρμακα δεν είναι κάτι καινούριο στη 
Ζιμπάμπουε – και πράγματι οι δομές υγείας μοιάζουν να λειτουργούν φυσιολογικά – τα άδεια 
κρεβάτια και οι κλειστές πόρτες είναι ενδεικτικές ενός κατεστραμμένου συστήματος, το 
οποίο κάποτε ήταν ικανό να παράσχει ένα υψηλό επίπεδο ιατρικής περίθαλψης, αλλά τώρα 
πια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έχουν στην δημόσια υγεία η 
επιδεινούμενη πολιτική και οικονομική κρίση. 
 
Το βάρος του ιού HIV/AIDS 
 
Το προσδόκιμο ζωής στη Ζιμπάμπουε έχει πέσει κατακόρυφα στα 34 χρόνια, κυρίως 
εξαιτίας της συντριπτικής επιδημίας AIDS που πλήττει την χώρα. Ένας στους πέντε 
ενήλικες έχει προσβληθεί από τον ιό HIV. Η πολιτική αναταραχή και η οικονομική στέρηση  
που μαστίζουν αυτή τη στιγμή τη Ζιμπάμπουε, έχουν επιπτώσεις στην πρόσβαση των 
ασθενών στην ιατρική περίθαλψη και στην φροντίδα για τον ιό HIV/AIDS. Για τους 
ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS, είναι σημαντικό να τηρούνται τα ραντεβού με τους 
γιατρούς, έτσι ώστε να μη σταματάει η θεραπεία και να επιτυγχάνεται η σωστή 
παρακολούθηση του ασθενή. Αν η θεραπεία διακοπεί και οι ασθενείς δεν λαβουν τα 
φάρμακά τους στην ώρα τους, οι συνέπειες για την υγεία τους είναι σοβαρές. Συχνά, η 
κατάσταση της υγείας τους επιδεινώνεται γρήγορα και μακροπρόθεσμα μπορούν ν’ 
αναπτύξουν αντίσταση στα φάρμακα ‘πρώτης γραμμής’. Αλλά η τήρηση των ραντεβού έχει 
αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η έλλειψη αξιόπιστων μέσων συγκοινωνίας και τα 
υψηλά κόστη μεταφοράς, κρατούν πολλούς ασθενείς μακριά από τις υπηρεσίες υγείας. Ενώ 
επιπρόσθετα, το κλείσιμο των υπηρεσιών αυτών, σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να 
ταξιδεύουν ακόμη μακρύτερα για να λάβουν περίθαλψη. 
 
Λίγοι γιατροί έχουν μείνει στη Ζιμπάμπουε, αλλά ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται 
να ξεκινήσουν αντιρετροϊκή θεραπεία, είναι μεγάλος. Στο Μπουλαουάγιο (Bulawayo) 
περίπου 2.500 ασθενείς περιμένουν να ξεκινήσουν αντιρετροϊκή θεραπεία. Ωστόσο δεν 
επιτρέπεται στους νοσηλευτές να ξεκινήσουν τη χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων, 
παρόλο που πραγματοποιούν εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία και συνταγογραφούν 
αντιβιοτικά στις κλινικές. 
 
Παρά τις ελλείψεις επαγγελματιών στον τομέα της υγείας στη Ζιμπάμπουε, οι ΓΧΣ 
αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην εισαγωγή προσωπικού στην χώρα. Ακόμα απαιτείται από 
τους γιατρούς να περάσουν από τρίμηνη ειδίκευση, εσωτερικοί σε νοσοκομείο. Κι αυτή η 
διαδικασία έχει γίνει πολύ πιο προβληματική, από τη στιγμή που τα μεγάλα νοσοκομεία 
όπου λαμβάνει χώρα αυτή η ειδίκευση, έχουν κλείσει. Οι άδειες εργασίας για το διεθνές 
προσωπικό λαμβάνονται και ανανεώνονται με μεγάλη δυσκολία. Κατά μέσο όρο, χρειάζεται 
περίπου 3 μήνες για να εκδοθεί μία άδεια εργασίας. Είναι σημαντικό να αρθούν αυτοί οι 
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περιορισμοί για τους ΓΧΣ. Επιπλέον θα έπρεπε να παραχωρηθεί δικαιοδοσία και στους 
νοσηλευτές να χορηγούν αντιρετροϊκή θεραπεία και να παρακολουθούν τους ασθενείς με 
HIV/AIDS. Ο εσωτερικός εκτοπισμός πληθυσμών και η φυγή σε γειτονικές χώρες, γεννά 
επιπρόσθετες προκλήσεις για τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία τους.  
 
Κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών εκλογών τον Ιούνιο του 2008 ορισμένοι ασθενείς 
φοβήθηκαν εξαιτίας της πολιτικής βίας να μετακινηθούν και να φτάσουν στις υπηρεσίες 
υγείας. Οι δυσκολίες πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη είχαν σαν αποτέλεσμα να μαζευτεί 
ένας τεράστιος αριθμός ασθενών που χρειάζονται να ξεκινήσουν αντιρετροϊκή θεραπεία, 
πράγμα που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ασθενών μέχρι να ξεκινήσουν τη θεραπεία 
αυτή. Ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός ασθενών έχει αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες 
γειτονικές χώρες όπως η Νότια Αφρική. Ωστόσο, όταν φθάνουν εκεί, πάλι φοβούνται να 
απευθυνθούν στις τοπικές δομές υγείας, καθώς φοβούνται ότι μπορεί να συλληφθούν και να 
απελαθούν. 
 
Ελλείψεις σε τρόφιμα και υποσιτισμός 
 
Από τις 4 Ιουνίου μέχρι τις 29 Αυγούστου του 2008, η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε επέβαλε 
απαγόρευση στις περισσότερες οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, γεγονός που 
σταμάτησε σχεδόν όλες τις διανομές τροφίμων σε ολόκληρη την χώρα. Σήμερα, παρόλο που 
η απαγόρευση έχει αρθεί, οι επιπτώσεις εξακολουθούν να γίνονται αισθητές. Σε ορισμένες 
περιοχές, η διανομή τροφίμων δεν έχει ακόμη αρχίσει. Οι ελλείψεις σε τρόφιμα αποτελούν 
μείζον πρόβλημα, το οποίο αναμένεται ν’ αυξηθεί ακόμη περισσότερο από το 
Φεβρουάριο ως τον Μάρτιο του 2009, την περίοδο που αποτελεί το αποκορύφωμα της 
‘εποχής της πείνας’, πριν αρχίσει η συγκομιδή της σοδειάς. 
 

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα σήμερα στη Ζιμπάμπουε, είναι η κατάσταση 
που επικρατεί αυτή τη στιγμή με τα τρόφιμα. Ορισμένοι άνθρωποι αρχίζουν να 
ζουν με άγρια φρούτα και να μην τρώνε τίποτε άλλο, μερικές φορές για μια 
ολόκληρη εβδομάδα». – Πολίτης της Ζιμπάμπουε σε κλινική των ΓΧΣ. 

 
Στο Έπγουορθ (Epworth), οι ΓΧΣ παρατήρησαν διπλασιασμό των παιδιών που έχουν 
εισαχθεί στο επισιτιστικό τους πρόγραμμά τον Δεκέμβριο, κι ύστερα ξανά τον Ιανουάριο. 
Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες των ΓΧΣ έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν να πραγματοποιούν 
επισιτιστικές εκτιμήσεις. Κι αυτό εμποδίζει τους ΓΧΣ ν’ ανταποκριθούν στην επισιτιστική 
κατάσταση του πληθυσμού στην χώρα, ενώ ταυτόχρονα εκφράζονται φόβοι ότι τα παιδιά 
δεν θα καταφέρουν ποτέ να φθάσουν στις κλινικές μας. 
 
Η επισιτιστική ανασφάλεια ενδέχεται να συνεχιστεί και κατά την επόμενη χρονική περίοδο, 
καθώς υπάρχουν ελλείψεις σε αγροτικά προϊόντα και οι τιμές τους είναι πολύ υψηλές. 
 

«Προέρχομαι από την αγροτική περιοχή Γκούτου. Παντρεύτηκα πρόσφατα, και 
κατοικούσα μαζί με τους γονείς και τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι 7 μηνών 
έγκυος. Όλοι μας, ζούσαμε από αυτά που καλλιεργούσαμε. Αλλά από φέτος, η 
ζωή έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Η σοδειά στην περιοχή μας δεν ήταν καλή, 
εξαιτίας της ξηρασίας. Η γυναίκα μου λιμοκτονεί και είναι έγκυος. Αποφάσισα να 
έρθω στη Νότια Αφρική, για να ζήσω τα 7 μέλη της οικογένειάς μου. Ελπίζω να 
τους στείλω λίγα τρόφιμα σύντομα». 
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 – Πολίτης της Ζιμπάμπουε, που στα 20 του χρόνια αναζητά καταφύγιο στην 
Μουζίνα της Νότιας Αφρικής. 

 
Στο αποκορύφωμα της βίας, ορισμένοι ασθενείς ανέφεραν στους ΓΧΣ ότι η σοδειά τους και 
τα αποθέματα των τροφίμων τους είχαν καταστραφεί. Στο Έπγουορθ, οι ΓΧΣ παρατήρησαν 
ότι πολλοί ασθενείς που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία σταμάτησαν να έρχονται στα 
ραντεβού με τους γιατρούς τους. Η αύξηση αυτή συνέπεσε με το σταμάτημα της διανομής 
τροφίμων και την αύξηση της βίας κατά τη διάρκεια των εκλογών. 
 
Η φυγή στις γειτονικές χώρες 

 
Την τελευταία δεκαετία, η οικονομική κατάρρευση, οι ελλείψεις τροφίμων, η 
κατάρρευση του συστήματος υγείας και η πολιτική βία και αναστάτωση έχουν ωθήσει 
πολλούς κατοίκους της Ζιμπάμπουε να καταφύγουν στη γειτονική Νότια Αφρική. Οι 
άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν να πέσουν θύματα ξυλοδαρμών, βιασμών ή ληστειών από 
ομάδες ληστών που είναι γνωστοί ως ‘γκούμα-γκούμα’, και να γίνουν βορά 
κροκοδείλων στην προσπάθειά τους να περάσουν κολυμπώντας τον ποταμό Λιμπόπο. 
 

«Είμαι από τη Ζιμπάμπουε. Έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη του την κατάσταση εκεί. Οι άνθρωποι πεινάνε πολύ. Όταν ένας Σομαλός 
διασχίσει τα σύνορα, όλοι καταλαβαίνουν γιατί. Όλοι έχουν μια εικόνα του 
πολέμου, αλλά το θέμα με την Ζιμπάμπουε είναι άλλο».  
– Πολίτης της Ζιμπάμπουε στη Μουζίνα της Νότιας Αφρικής.  

 
Παρά τη σημερινή κατάρρευση στη Ζιμπάμπουε, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής έχει 
χαρακτηρίσει τους πολίτες της Ζιμπάμπουε στην χώρα ως ‘εθελοντικούς οικονομικούς 
μετανάστες’ και λιγότερο από το 5% αυτών που ζητούν άσυλο αποκτούν τελικά την ιδιότητα 
του πρόσφυγα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα ν’ αποκτήσουν 
ένα νομικό καθεστώς το οποίο θα διασφαλίζει την προστασία τους. Συνολικά, περίπου 3 
εκατομμύρια πολίτες της Ζιμπάμπουε ζουν αυτή τη στιγμή στην Νότια Αφρική, οι 
περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται εκεί χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. 
 
Στη Νότια Αφρική, οι άνθρωποι από τη Ζιμπάμπουε ζουν υπό συνεχές καθεστώς φόβου ότι 
θα απελαθούν. Παρόλο που το σύνταγμα της Νότιας Αφρικής θεωρητικά εγγυάται την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και άλλες βασικές υπηρεσίες σε όλους όσους ζουν 
στη χώρα, αυτή η πολιτική δεν γίνεται πάντα σεβαστή και ο φόβος της απέλασης – πιο 
πρόσφατα μάλιστα η ξενοφοβική βία – κρατά πολλούς ανθρώπους που προέρχονται από την 
Ζιμπάμπουε μακριά από την υγειονομική περίθαλψη. 
 
Συμπεράσματα 

 
Η πολιτική κρίση και η οικονομική κατάρρευση που προήλθε απ’ αυτήν γίνονται ορατές 
μέσα από τη χολέρα, τις μετακινήσεις του πληθυσμού, τον υπερπληθωρισμό, την 
επισιτιστική ανασφάλεια, τη βία και την έλλειψη πρόσβασης στη θεραπεία για τον ιό 
HIV/AIDS, και την υγειονομική περίθαλψη γενικότερα. Παρά τις τεράστιες ανθρωπιστικές 
ανάγκες, η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε συνεχίζει να ασκεί αυστηρό έλεγχο στις οργανώσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι ΓΧΣ αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πραγματοποίηση 
ιατρικών εκτιμήσεων και παρεμβάσεων. Ειδικά σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου η γρήγορη 
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δράση αποτελεί συχνά ζήτημα ζωής ή θανάτου, η άδεια για άμεση ανθρωπιστική 
ανταπόκριση είναι κρίσιμη. 
 
Για να αντιμετωπιστούν τα ανθρωπιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ζιμπάμπουε, 
πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή στην προσέγγιση ή στην στρατηγική κάποιων πολιτικών 
φορέων και οργανώσεων ανθρωπιστικής βοήθειας – στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο 
ΟΗΕ και οι δωρήτριες χώρες. Δεν υπάρχει μόνο η ανάγκη για ενίσχυση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και η ανάγκη για μια πιο δραστική αντιμετώπιση των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, που θα βασίζεται στην αναγνώριση της σοβαρότητας 
της κρίσης σε όλες της τις εκφάνσεις – όχι μόνο όσον αφορά τη χολέρα. Σήμερα πρέπει 
να γίνουν σημαντικά βήματα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι της 
Ζιμπάμπουε θα έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια που τόσο 
απελπισμένα έχουν ανάγκη. 
 
Τώρα περισσότερο από ποτέ, μια κατάλληλη ανθρωπιστική απάντηση στη Ζιμπάμπουε θα 
έπρεπε να είναι η επέκταση του ‘ανθρωπιστικού χώρου’ για τις ανεξάρτητες ανθρωπιστικές 
οργανώσεις, προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους. Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε θα 
πρέπει να διευκολύνει τις ανεξάρτητες εκτιμήσεις των αναγκών, να εγγυηθεί ότι οι 
ανθρωπιστικές οργανώσεις θα μπορούν να εργάζονται όπου υπάρχει ανάγκη, και να 
χαλαρώσει τους γραφειοκρατικούς περιορισμούς ούτως ώστε τα προγράμματα να μπορούν 
να επανδρώνονται κατάλληλα, και τα φάρμακα να φθάνουν γρήγορα στον προορισμό τους. 
 
Οι κυβερνήσεις των δωρητών και οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένει ξεχωριστή από τις 
πολιτικές εξελίξεις. Οι πολιτικές τους προς τη Ζιμπάμπουε δεν θα πρέπει να ασκούνται 
εις βάρος της ανθρωπιστικής βοήθειας, που επιτάσσει να εξασφαλίσουμε ότι τα 
υποσιτισμένα παιδιά, τα θύματα της βίας και οι άνθρωποι που πάσχουν από HIV/AIDS και 
άλλες ασθένειες, θα έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στη βοήθεια που έχουν ανάγκη για 
να ζήσουν. 


