
Антонио Гутереш: Пандемија коронавируса би могла да гурне милионе Африканаца у екстремно сиромаштво
среда, 20 мај 2020 19:04

 Генерални секретар УН Антонио Гутереш упозорио је да пандемија коронавируса прети
напретку Африке, могла би да потисне милионе Африканаца у екстремно сиромаштво и
позвао на већу међународну солидарност с овим континентом.

  

  У видео поруци објављеној приликом представљања студије "Утицај Ковида-19 у
Африци", Гутереш је рекао да су земље на афричком континенту брзо реаговале на
кризу и да је до сада пријављен број случајева заразе "мањи него што се страховало" а
да је више од 2.500 људи умрло.   

"Пандемија прети напретку оствареном у Африци. Она ће појачати постојеће
неједнакости и нагласити глад, неухрањеност и осетљивост наспрам болести", рекао је
Гутереш.

  

Он је рекао да је неоходно је да се покаже светска солидарност са Африком већ данас
како би се тај континет успешно опоравио.

  

Гутереш је рекао да је још много тога неизвесно и позвао на међународно деловање да
се ојачају афрички здравствени системи, одржи снабдевање храном, избегне
финансијска криза.

  

Позвао је и да се подржи образовање, заштите радна места и одрже домаћинства и
фирме да не пропадну, као и да се заштити континент од изгубљених прихода и зарада
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од извоза.

  

Да би се суочила са разорним економским и социјалним последицама панадемије
Гутереш је рекао да је Африци потребно више од 200 милијарди долара и мораторијум
на дуг за афричке земље.

  

По његовим речима, економски раст у Африци је био снажан, дигитална револуција се
развила и постигнут је договор о зони слободне трговине.

  

Гутереш је, медјутим, рекао и да већ сада тражња за афричком робом, туризмом и
дознакама пада а отварање трговинске зоне је одложено.

  

По његовим речима, пандемија коронавируса је тек на почетку у Африци где би
поремећаји врло брзо могли да се појачају.

  

(Бета)
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