2011. aasta oli looduskatastroofide tagajärgede likvideerimise kulude poolest rekordiline,
osutades veel kord selle jätkuvale kasvutendentsile. Ainuüksi esimeste kuude majanduslik
kahju katastroofi tagajärgede likvideerimisel ulatus 265 miljardi dollarini. Senine kahjurekord
– 220 miljardit dollarit – jäi 2005. aastasse (orkaan Katrina aasta).
Suurimaks looduskatastroofiks oli maavärin ja hiidlaine Jaapanis 2011. aasta märtsis, mille
hinnanguline kahju on suurem kui 235 miljardit dollarit. Järgmised suuremaid kulusid
põhjustanud looduskatastroofid olid üleujutus Tais (45 miljardit dollarit), maavärin UusMeremaal (20 miljardit dollarit), tornaado Ameerika Ühendriikide kaguosas (7,5 miljardit
dollarit) ja aasta alguses toimunud üleujutused Austraalias (7,3 miljardit dollarit). Ameerika
Ühendriikides tõid 98 suuremat või väiksemat katastroofi (tormid, üleujutused, tulekahjud,
maavärinad) endaga kaasa 27 miljardi dollarilise majandusliku kahju, ületades rohkem kui
kahekordselt kümne aasta keskmise – 11,8 miljardi dollarilise kahjusumma.
2011. aastal reageeris Kirik 111 looduskatastroofile 50 riigis, andes hädaabi ühtekokku 22
miljoni dollari eest ja saates kannatanutele appi tuhandeid vabatahtlikke.

Looduskatastroofid liigiti
Maavärinad ja hiidlained
Ohvriterikkad maavärinad
tabasid 2011. aastal kümmet riiki.
Kõige laastavam oli maavärin ja
sellega kaasnenud hiidlaine
Jaapani põhjaosas. Hukkus
rohkem kui 19 tuhat inimest.
Kirik reageeris maavärinatele
toiduabi ja muu tarvilikuga ning
jätkab katastroofi tagajärgede
likvideerimise toetamist,
pakkudes muu kõrval igakülgset
abi ka korrastustöödel.
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Üleujutused
Looduskatastroofidest esines 2011. aastal kõige rohkem üleujutusi. Need tõid endaga
kaasa tuhandeid inimohvreid ja miljardeid dollareid majanduslikku kahju. Kõige
tõsisemad üleujutused leidsid aset:
-

Tais

-

Pakistanis

-

Austraalias

-

Brasiilias

Ameerika
Ühendriikides
-

Filipiinidel

-

Kambodžas

Taile langes osaks üks viimase sajandi tõsisemaid üleujutusi. Kannatada sai rohkem kui 70
protsenti riigi elanikkonnast.

Näljahäda ja toidupuudus

2011. aasta juulis alanud põud on toonud
häda ja viletsust kogu Ida-Aafrikale. Seda
peetakse viimase 60 aasta üheks rängemaks.
Põud põhjustas toidukriisi Somaalias,
Etioopias, Keenias ja teistes Ida-Aafrika
riikides. Ohtu sattus rohkem kui 10 miljonit
inimelu. Tuhanded somaallased otsisid varju
naaberriikides – Keenias ja Etioopias, kus
ülerahvastus, ebahügieenilised
olmetingimused ja alatoitumus tõid kaasa
kümneid tuhandeid surmajuhtumeid.
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Keeristormid ja kurjad ilmastikunähtused
Ameerika Ühendriikidele on suurimat majanduslikku kahju (23,5 miljardit dollarit) tekitanud
keeris- ja muud rängad tormid. Keeristormid nõudsid 2011. aastal ligikaudu 600 inimelu.

Katastroofidele reageerimine
Järgnev tabel annab ülevaate katastroofidele reageerimisest 2011. aastal liikide järgi:
Katastroofi liik
Üleujutused / maalihked
Orkaanid / taifuunid /
keeristormid
Rängad ilmastikunähtused
(tormid / külm)
Maavärinad
Tulekahjud
Nälg / näljahäda
Põgenikud / ümberasujad
Tornaadod
Muu
Sõda

Reageerimiste arv
36
14
7
10
10
9
4
13
5
3
3

Reageerimisi kokku
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Katastroofid riikide lõikes
Järgnevas tabelis on ära toodud toetust saanud riigid ja piirkonnad ning katastroofi
liigid:
Riik / piirkond
Katastroofi liik
Afganistan
Sõda
Ameerika Ühendriigid
Tornaadod, üleujutused, orkaanid, tulekahjud
Argentina
Üleujutus
Armeenia
Üleujutus
Austraalia
Üleujutus
Bahama saared
Orkaan
Belize
Üleujutus
Boliivia
Üleujutus
Brasiilia
Üleujutus, maalihked
Cooki saared
Troopiline torm
Dominikaani Vabariik
Orkaan
Egiptus
Põgenikud
Elevandiluurannik
Sõda, poliitilised rahutused
El Salvador
Üleujutus, maalihked
Etioopia
Näljahäda
Filipiinid
Taifuun, üleujutus, maalihe
Guatemala
Maavärin, üleujutus, maalihked
Haiti
Pikaajalised maavärinajärgsed taastamisprojektid
Hiina
Maavärin
Hispaania
Maavärin
Honduras
Üleujutus
Iisrael
Tulekahju
Itaalia
Üleujutus
Jaapan
Maavärin ja hiidlaine
Kambodža
Sõda, üleujutus, maalihked
Kanada
Tulekahjud, tornaadod, maalihked
Keenia
Nälg, tulekahjud
Laos
Üleujutus
Libeeria
Põgenikud
Liibüa
Kodanikurahutused, sõda, põgenikud
Lõuna-Aafrika
Tulekahjud, tornaado
Madagaskar
Keeristorm
Malaisia
Tulekahju
Namiibia
Pagulased, toidupuudus
Nicaragua
Rängad ilmastikunähtused
Pakistan
Üleujutus
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Riik / piirkond
Paraguay
Peruu
Serbia
Somaalia
Zimbabwe
Tai
Tonga
Türgi
Uganda
Ukraina
Uus-Meremaa
Vanuatu
Venemaa
Vietnam

Katastroofi liik
Üleujutus
Rängad ilmastikunähtused, toidupuudus
Rängad ilmastikunähtused
Põud, näljahäda
Nälg
Üleujutus
Taifuun
Maavärin
Tulekahju, põud, näljahäda
Tulekahju
Maavärin
Nälg
Plahvatus
Üleujutus

Viis ulatuslikumat abiprojekti
Järgnevalt on ära toodud viis Kiriku kõige ulatuslikumat abiprojekti 2011. aastal.
1. Maavärin ja hiidlaine Jaapanis
−

Üheksapalline maavärin leidis aset 11. märtsil 2011.

−

Kirik eraldas 13 miljonit dollarit hädaabiks ja taastamistöödeks.

Paari katastroofile järgnenud kuu jooksul toimetati kohale rohkem kui 250
tonni kõikvõimalikke materjale, sh toitu, vett, tekke, voodi- ja hügieenitarbeid,
riideid, kütust.

−

Tänaseks on 22 tuhat vabatahtlikku teeninud Kiriku toetusel
katastroofipiirkonnas rohkem kui 175 tuhat tundi.
−

Kirik on sõlminud koostööleppeid valitsuse, vabatahtlike ja
tööstusettevõtetega.
−

Senadi piirkonnas asutati tööhõivekeskus, et aidata liikmetel ja teistel leida
elatise teenimiseks uusi võimalusi.
−

2. Näljahäda Ida-Aafrikas
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– Viimase 60 aasta üks rängemaid põudasid Ida-Aafrikas, mis tõi kannatusi
rohkem kui 10 miljonile inimesele.
Esimest korda viimase 30 aasta jooksul kuulutas ÜRO Ida-Aafrika
näljahäda piirkonnaks.
−

Kirik eraldas olukorra leevendamiseks 2,25 miljonit dollarit ning tegi
koostööd Islami Abiorganisatsiooni, rahvusvaheliste meditsiiniüksuste,
Rahvusvahelise Abi- ja Arenguorganisatsiooni ning muude organisatsioonidega
toidu, puhta vee ja meditsiinitarvete kohaletoimetamiseks.
−

3. Tornaadod Ameerika Ühendriikides
2011. aasta märtsist oktoobrini registreeriti Ameerika Ühendriikides rohkem
kui 1900 tornaadot (keskmiselt registreeritakse aastas tornaadosid 1100).
−

Suurimaid kahjustusi põhjustasid tornaadod kevadel Alabama ja Missouri
osariigis.
−

−

Kokku nõudsid tornaadod 576 inimelu, neist 160 Missouri osariigis Joplinis.
Kirik osutas abi kaheksas osariigis, saates korrastustöödele rohkem kui
5000 vabatahtlikku.

4. Üleujutus Tais
Viimase sajandi rängim üleujutus Tais kestis kuus kuud, põhjustades
kannatusi rohkem kui 70 protsendile riigi elanikkonnast.
−

−

Registreeriti rohkem kui 815 surmajuhtumit.

−

Arvatav kahju ületab 45 miljardi dollari künnise.

Kiriku liikmed Taimaal seadsid üleujutuses kannatanute abistamiseks kokku
toidupakke, hügieenitarvete komplekte, tekke, riideid ja muid hädapäraseid
esemeid.
−
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5. Orkaan Irene Ameerika Ühendriikides
Vägev orkaan Irene tõi inimestele
kannatusi Kariibi saartest Kanadani. See oli
suurim torm Ameerika Ühendriikides pärast
orkaan Katrinat.

−

Kannatada sai vähemalt 14 osariiki, neljas
osariigis olid üleujutused nii võimsad, et need
kirjutati ajalukku.

−

Kirik saatis katastroofipiirkonda 120 tonni
hädaabivahendeid ning läkitas sinna 7000
vabatahtlikku ja misjonäri, kes teenisid seal
ühtekokku 50 tuhat tundi.

−
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