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 Í Eysturafrika er farið at regna aftur, eftir 
nógv ár við turki. Harvið er aftur 
møguligt hjá íbúgvum í Somalia, Etiopia, 
Djibouti, Kenja og Uganda at velta 
jørðina og gerast sjálvbjargin aftur. Hóast 
turra tíðarskeiðið hevur týnt jørðina, 
hevur tað ikki í hesum førum elvt til líka 
hættis liga kreppu og hungursneyð, sum 
áður hevur verið at sæð í hesum londum. 

Felagsskapurin World Food Program 
(WFP) undir ST hevur havt ein týdning
ar miklan leiklut í at forða hungursneyðini. 
Manna gongdin hjá felagsskapinum hevur 
í mong ár verið at senda matvørur í hópa
tali til tey mongu, sum búgva í økinum. 
Men sum nakað nýtt er WFP farið undir 
at senda matvørurnar avstað, áðrenn van
lukkan nær at stinga seg upp. Hetta sparir 
nógva tíð, tá hungursneyðin rakar og 
hevur longu bjargað mongum lívum. 
Stjórin, ið fyrisitur arbeiðið hjá WFP í 
Eti opia, sigur nýggja háttin vera“ta týdn
ingar miklastu broytingina hjá WFP í 50 
ár.”

WFP verður ikki fíggjað óbiðið av ST, 
tí skil er hjálpararbeiðið teirra treytað av, 
at einstaklingar. felagsskapir og einstøk 

lond donera pening til teirra. Manna
gongdin hjá WFP hevur í mong ár verið; 
fyrst at staðfesta eina matvørukreppu, 
harnæst biðja altjóða samfeløg um fígg
ing, síðani keypa inn matvørurnar á 
heims marknaðanum, fyri til endans at 
pakka, senda og luta hjálpina til tey, ið 
tørva hana. Á henda hátt hevur neyð
hjálpin ofta verið útvegað í seinna lagi og 
onkun tíð ov seint.

Í dag er støðan øðrvísi: WFP keypir 
vørur nar inn í góðari tíð, ímeðan tær eru 
lættar at fáa fatur á og prísurin enn er 
lágur. Matvørurnar vera síðani sendar til 
goymslu hús í økjum, ið kunnu hugsast at 
fáa tørv á neyðhjálpini, sum eitt nú lond
ini í Eysturafrika, ið ofta standa seg illa í 
longri tíðarskeið. Tá turkurin rakti 
Eystur afrika á hesum sinni, kundi WFP 
útvega hjálpina upp til 60 prosent skjótari 
enn áður – í summum førum sama dag, 
sum kreppan varð staðfest. 

Nýggja mannagongdin stuðlar harum
framt virksemi í nærumhvørvinum, tí 
mat vør urnar verða keyptar frá stað
bundnari framleiðslu. Stuðulin virkar 
sum ein íløga, ið hjálpir landinum pen
inga liga og veitir smáum fyritøkum, 
bónd um og handilsfólki betri sømdir.

Ein stórur partur av neyðhjálpini kemur nú nógv skjótari fram til støð, ið eru rakt av turki og svølti. Hetta kemst av, at matvørur 
verða sendar avstað, áðrenn ein kreppa nær at taka seg upp

Heimsins Bestu Tíðindi er ein sjálvstøðugur miðil, sum komandi vikurnar fer 
at geva út stuttar greinir í Dimmu. Vit leggja dent á tíðindi, ið lýsa burðardygga 
menning og viðurskifti, ið ikki fáa nógv rásarúm í stóra miðlaheiminum. Heimurin 
er ikki einans fullur av trupulleikum, men rúmar eisini framgongd og loysnum. Vit 
á Heimsins Bestu Tíðindum halda, at tað er týdningarmikið eisini at varpa ljós á 
hesi tíðindi. Fleiri tíðindi kunnu lesast á leinkjuni www.verdensbedstenyheder.dk. 
Harafturat eru vit at finna á sosialu miðlunum.

Nýggj mannagongd setur ferð á neyðhjálpina 

Ein lastbilur við matvørum frá WFP, id er ávegis til eina flóttafólkalegu í Darfur. Bilurin er vardur av hermonnum úr Etiopia og Rwanda
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