STS skriver om Abdi Hersi fra den humanitære organisation Swisso Kalmo( http://www.swisso-kalmo.ch ):

Mødet i Aarhus den 28. september vil være med den daglige leder at Swisso Kalmo – en schweizisk
humanitær organisation, der væsentligst arbejder i Nedre Shabelle. Abdi Hersi vil kunne fortælle
om situationen i Somalia, og hvad der kan gøres for at afhjælpe hungersnøden som følge af den
langvarige tørke, som i udpræget grad også har ramt Nedre Shabelle.
Langt det meste af Nedre Shabelle kontrolleres i dag af Al Shabab, men dette har dog ikke
forhindret STS og Swisso Kalmo i at arbejde med humanitær virksomhed i regionen. I november
2010 åbnede STS og Swisso Kalmo således et hospital i hovedbyen, Marka, i Nedre Shabelle. På
hospitalet behandles patienter, der lider af AIDS og tuberkulose. På samme måde har de to
organisationer i fællesskab bygget og åbnet en sundhedsklinik i Nedre Shabelle tidligere i 2010.
STS har også åbnet et supplerende hovedkvarter til det hovedkvarter, som vi tidligere med støtte fra
Projektrådgivningen fik åbnet på Bakara marked i Mogadishu, men som STS i Somalia ikke har
kunnet bruge i lang tid på grund af heftige bombardementer.
Det, der derimod kan være et stort problem for de mange sultende i Nedre Shabelle, er, at den
somaliske overgangsregering ifølge et telegram fra Reuters den 17. september har forbudt såvel
nødhjælpsarbejdere som journalister at besøge de områder – herunder Nedre Shabelle – som
kontrolleres af Al Shabab. Dermed lægger den somaliske regering sig på linje med de vestlige
magter, som forsøger at nedbryde Al Shababs sociale basis ved at sulte den almindelige befolkning.
På trods af sit langvarige arbejde i Somalia var STS ikke at finde blandt de organisationer, der nød
godt af den store indsamlingsaften den 27. august. Derfor har STS lavet sin egen godkendte
landsindsamling til ofrene for tørken.
De indsamlede midler bliver uden omkostninger sendt videre til Swisso Kalmo og STS Somalia,
som køber fødevarer for alle pengene på de lokale markeder og deler dem ud blandt de internt
fordrevne. Omkostninger til transport m.m. betales af Swisso Kalmo og STS Somalia selv.
Og da vi ikke har tænkt at indrette os efter politiske beslutninger, når folk sulter, vil vi også uddele
vores hjælp i de lejre, der ligger i blandt andet Nedre Shabelle.
I øvrigt samarbejder STS også med Swisso Kalmo på andre områder. For eksempel håber vi, at
kunne åbne et kontor i Nairobi i Swisso Kalmos lokaler i denne by.

