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PRZESZKODY 

Po trzech latach od wybuchu pandemii 

dwie rzeczy rzucają się w oczy. Jedna  

z nich to bardzo bliskie powiązania między 

gospodarkami a życiem ludzi. Druga to 

fakt, że na drodze do ożywienia 

gospodarczego zbyt wiele osób pozostaje 

w cieniu, nie mogąc w równym stopniu 

korzystać z innowacji i dobrobytu. 

Udręczeni konfliktami, nierównościami, 

zmianami klimatu i rosnącymi cenami,  

3 miliardy ludzi na całym świecie dzisiaj 

nadal nie może sobie pozwolić na zdrowe 

żywienie. Paradoksalnie 75% z nich 

utrzymuje się z rolnictwa. W obliczu 

globalnego kryzysu głodu, musimy 

wykorzystać siłę solidarności i wspólnego 

działania, aby zbudować zrównoważony 

świat, w którym każdy ma regularny 

dostęp do wystarczającej ilości pożywnego 

jedzenia. 



 

 

 

Głód na świecie bije 

rekordy 

JAK WOJNA NA UKRAINIE 
WPŁYWA NA BEZPIECZEŃSTWO 

ŻYWNOŚCIOWE? 

Ukraina i Federacja Rosyjska wytwarzają 

razem prawie jedną trzecią światowej 

produkcji pszenicy i jęczmienia oraz 

połowę oleju słonecznikowego. 

Federacja Rosyjska i Białoruś są również 

drugim i trzecim producentem potażu, 

kluczowego składnika nawozów. 

 

Dla krajów, które już wcześniej 

doświadczyły kryzysu żywnościowego, 

wyższe rachunki za import w obliczu 

rosnących cen są wręcz katastrofalne  

w skutkach. 

 

Utrzymywanie się wysokich cen 

nawozów może wywołać kryzys wielu 

innych rodzajów upraw, w tym ryżu, co 

wpłynie na miliardy ludzi w Azji i obu 

Amerykach. 

Poziom globalnego głodu wciąż rośnie: w 2021 roku 

dotknął aż 828 milionów ludzi. W ciągu zaledwie dwóch 

lat liczba osób dotkniętych poważnym brakiem 

bezpieczeństwa żywnościowego wzrosła ze 135 mln do 

193 mln, a rok 2022 prawdopodobnie okaże się jeszcze 

gorszy. Około 750 000 osób żyje w warunkach klęski 

głodu w 5 krajach (Etiopia, Sudan Południowy, Jemen, 

Afganistan i Somalia) - ponad pięć razy więcej niż w 2020 

r. 

 

Niektóre regiony świata stoją przed groźbą wyludniania 

się z powodu śmierci głodowej, dzieci tracą szansę na 

zdrową przyszłość z powodu poważnego niedożywienia, 

a lata ciężko wywalczonych postępów zostają 

zaprzepaszczone. 

 

Konflikty i kryzys klimatyczny są głównymi czynnikami 

powodującymi głód na świecie. Do tego stanu rzeczy 

przyczyniają się też skutki uboczne pandemii COVID-19, 

która zakłóciła łańcuchy dostaw i ograniczyła ludziom 

możliwości zarabiania na życie. 

 

Jednocześnie wojna na Ukrainie przyspieszyła kryzys 

żywnościowy, uniemożliwiając rolnikom zasiewy w jednym 

z głównych światowych spichlerzy i powodując wzrost 

cen, co może doprowadzić do tego, że dziesiątki 

milionów ludzi znajdzie się na krawędzi głodu. 

Tymczasem w Demokratycznej Republice Konga, 

Afganistanie, Etiopii, Jemenie i Nigerii nadal panują 

poważne kryzysy żywnościowe. 

 

Klęska głodu, niedożywienie i ubóstwo są trudniejsze do 

pokonania, gdy żyje się w czasie wojny lub na obszarze 

podatnym na klęski żywiołowe. W ostatnich 

dziesięcioleciach coraz większa liczba kryzysów 

ewoluowała od krótkotrwałych katastrofalnych wydarzeń 

do długotrwałych przewlekłych kryzysów, w których łączy 

się wiele rodzajów wstrząsów odbierając nadzieję na 

lepsze jutro coraz większej liczba ludzi. 



 

 

 

Rosnące ceny Ograniczona przestrzeń fiskalna 

Większości krajów rozwijających się brakuje 

przestrzeni fiskalnej, aby złagodzić skutki tych 

ogromnych wzrostów cen. Jednocześnie wiele z 

nich nie może pożyczyć pieniędzy, ponieważ 

rynki kredytowe są dla nich zamknięte. Ci, 

którzy są w stanie zaciągnąć pożyczkę są 

obciążani wysokimi stopami procentowymi, co 

naraża ich na trudności związane z zadłużeniem 

i niespłaceniem długu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiele krajów rozwijających się jest już na skraju 

niespłacalności. Rodziny o niskich dochodach 

potrzebują teraz bardziej niż kiedykolwiek siatki 

bezpieczeństwa socjalnego, aby utrzymać 

bezpieczeństwo żywnościowe i godny poziom 

życia. 

W ostatnim roku ceny żywności wzrosły ze 

względu na zakłócenia w łańcuchach dostaw, 

rosnące koszty transportu i inne zakłócenia 

spowodowane pandemią COVID-19, 

konfliktami w wielu regionach świata, w tym 

wojną w Ukrainie oraz rosnącą częstotliwością 

i intensywnością anomalii klimatycznych. 

Rolnicy na całym świecie próbowali 

zrównoważyć tegoroczne wyższe koszty 

produkcji obsadzając mniejsze parcele, 

przechodząc na uprawy wymagające mniej 

składników odżywczych lub ograniczając 

stosowanie nawozów, co, w połączeniu  

z wyższymi kosztami paszy w celu utrzymania 

produkcji zwierzęcej, może zaszkodzić 

plonom. Jak można się spodziewać kraje 

rozwijające się są najbardziej zagrożone 

zmniejszeniem produkcji, ponieważ ich 

rolnicy mają mniej środków finansowych 

 aby zrekompensować rosnące ceny. 

 
Poza oczywistym zagrożeniem dla 

światowego bezpieczeństwa żywnościowego  

i żywienia gwałtowny wzrost cen żywności  

i środków produkcji może ograniczyć 

dochody, zakłócić funkcjonowanie rynków  

i doprowadzić do konfliktu. 



 

 

 

KRÓTKOTERMINOWE 
WSTRZĄSY KŁADĄ SIĘ 
DŁUGIM CIENIEM 

Trzy lata po tym, jak tajfuny Ondoy  

i Pepeng uderzyły w Filipiny w 2009 roku 

występowanie ubóstwa w dotkniętej 

prowincji Rizal było prawie dwukrotnie 

wyższe niż przedtem. 

Tymczasem kryzys związany z wirusem 

Ebola mógł spowodować, że w latach 

2014-2017 Afryka Zachodnia straciła 

średnio 3,6 mld USD dochodu rocznie  

w wyniku malejącego handlu, 

zamkniętych granic, zmniejszonych 

inwestycji zagranicznych i malejącej 

turystyki. 



 

 

 

DROGA NAPRZÓD 

Ponieważ nasze systemy rolno-spożywcze łączą się z tak wieloma 

różnymi obszarami naszego życia i gospodarki - od pracy, poprzez 

zasoby naturalne, aż po zdrowie - sieci te mają ogromny potencjał 

jako narzędzia dla bardziej sprawiedliwej przyszłości. Innymi słowy, 

transformacja systemów rolno-spożywczych ma kluczowe 

znaczenie, jeśli chcemy dotrzymać naszego zobowiązania do 

niepozostawiania nikogo w cieniu i zapewnić lepszą produkcję, lepsze 

żywienie, lepsze środowisko i lepsze życie dla wszystkich. 
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Po pierwsze musimy wzmocnić pozycję osób 

najsłabszych, w tym drobnych producentów 

żywności poprzez inwestowanie w systemy, które 

są bardziej integracyjne, wydajne, 

zrównoważone i odporne na wstrząsy. Oznacza 

to, że musimy zapewnić dostęp do szkoleń, zachęt i 

innowacji, aby mogli oni stać się równoprawnymi 

podmiotami zrównoważonego rozwoju. Ponadto 

zwierzęta gospodarskie są kluczową siłą napędową 

zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, która jest 

zbyt często pomijana. Przyczyniają się one do 

bezpieczeństwa żywnościowego, żywienia, 

łagodzenia ubóstwa i wzrostu gospodarczego. 

 

Jednocześnie rządy muszą zapewnić terminowe i 

dobrze ukierunkowane programy ochrony 

socjalnej, aby wyeliminować cierpienie. Oprócz 

gotówki może to oznaczać dostarczanie żywności, 

ochronę źródeł utrzymania i poprawę poziomu 

żywienia ludzi. 

 

W dłuższej perspektywie takie działania mogą 

okazać się bardzo korzystne, ale wiążą się z 

kosztami, z którymi boryka się wiele krajów 

rozwijających się. Zwyczajnie nie ma odpowiedzi na 

kryzys żywnościowy bez odpowiedzi na kryzys 

finansowy. Dlatego kraje G-20 muszą wspierać kraje 

zagrożone niedoborami żywności i klęską głodu 

oraz finansować apele humanitarne. W ramach tych 

apeli należy nadać większy priorytet zwiększeniu 

lokalnej produkcji żywności jako odpowiedzi na linii 

frontu. Jednocześnie międzynarodowe instytucje 

finansowe muszą zwiększyć płynność finansową 

krajów rozwijających się poprzez inwestycje lub 

umorzenie długów, aby mogły one nadal 

zapewniać solidne siatki bezpieczeństwa 

socjalnego, inwestować w obszary wiejskie i 

wzmacniać swoje systemy rolno-spożywcze. 



 

 

 

• W Gwatemali, Kenii, Rwandzie, Senegalu, Ugandzie i Tunezji 

FAO pomaga rządom budować polityki, strategie i programy, które 

promują wzrost liczby i poprawę miejsc pracy dla młodych ludzi w 

systemach rolno-spożywczych oraz zwiększają ich dostęp do szkoleń i 

finansowania. 

• FAO współpracowała z rządem Filipin nad poprawieniem reakcji 

systemu ochrony socjalnej na sytuacje szokowe. W rezultacie, 

kiedy uderzył COVID-19, rząd zdołał szybko przekazać dodatkowe 

środki pieniężne ludziom na obszarach zagrożonych i rozszerzyć liczbę 

rodzin objętych systemem. 

• Dzięki wsparciu FAO małe wyspiarskie kraje rozwijające się (SIDS) 

wprowadzają więcej kobiet przedsiębiorców do łańcuchów 

wartości w sektorze rybołówstwa, drobiu, miodu i turystyki. Kobiety w 

Barbados, Cabo Verde, Comoros, Palau, Samoa i Saint Lucia 

zyskują większą kontrolę nad zasobami, technologiami i usługami. 

• FAO tworzy globalną sieć rynków rolnych i współpracuje z 

rządami w celu stworzenia polityki, która łączy konsumentów ze 

zdrowymi produktami i zwiększa dostęp producentów do nowych 

rynków. 

• W Ekwadorze, Indiach, Peru i Tajlandii FAO współpracuje z 

rdzenną ludnością w celu przywrócenia około 1000 hektarów na 

terytoriach rdzennych poprzez odbudowę biocentryczną, czyli 

bardziej integracyjne podejście, które opiera się na wiedzy lokalnych 

mieszkańców. 

• W odpowiedzi na suszę w Somalii FAO i lokalni partnerzy rządowi 

pracują nad ochroną 11 milionów zwierząt gospodarskich poprzez 

zapewnienie im paszy i opieki weterynaryjnej, dzięki czemu 275 000 

osób może zachować swoje aktywa produkcyjne, bezpieczeństwo 

żywnościowe i żywienie. 

DZIAŁANIA FAO  

Niepozostawianie nikogo w tyle oznacza pracę 

na wielu frontach jednocześnie. Dlatego 

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 

promuje usługi i godne zatrudnienie na 

obszarach wiejskich, zapewnienie ochrony 

socjalnej i zakończenie pracy dzieci przy 

jednoczesnym wspieraniu równości płci i 

wspieraniu społeczności tubylczych, które są 

strażnikami dużej części różnorodności 

biologicznej na Ziemi. Oto kilka przykładów 

sposobów w jakie FAO wypełnia tę lukę. 



 

 

 

 
POMOC DLA 
UKRAINY 

PROJEKT CZYSTA 
BAWEŁNA 

KOŁO RATUNKOWE DLA 
ROZLIKÓW W 
AFGANISTANIE 

FAO rozdała rodzinom w trudnej sytuacji na 

Ukrainie ponad 800 ton metrycznych 

zestawów nasion ziemniaków, ponad 20 000 

zestawów nasion warzyw, 83 000 pakietów 

produkcji zwierzęcej i gotówkę, aby mogły 

nadal produkować żywność. 

 

Tylko w 2021 roku FAO udzieliła pomocy 

humanitarnej w zakresie środków do życia 

ponad 30 milionom ludzi w obliczu wielu 

kryzysów na całym świecie, pomagając im 

utrzymać produkcję żywności dla ich rodzin i 

społeczności. 

Praca dzieci jest często wynikiem 

konieczności i faktu, że wiele wiejskich rodzin 

nie może sobie pozwolić na zatrudnienie 

dodatkowych rąk do pracy w gospodarstwie. 

Dlatego też w Burkina Faso, Mali i Pakistanie, 

FAO współpracuje z Międzynarodową 

Organizacją Pracy nad projektem CZYSTA 

Bawełna (ang. CLEAR Cotton), który nie tylko 

promuje krajowe polityki ochrony dzieci, ale 

również aktywnie pomaga rolnikom 

uprawiającym bawełnę w budowaniu 

dodatkowych dochodów, aby stali się mniej 

zależni od pracy swoich dzieci. Projekt 

zapewnia podatnym na zagrożenia rodzinom 

wiejskim szkolenia, środki i dostęp do 

finansowania, dzięki czemu mogą one 

założyć dochodowe mikroprzedsiębiorstwa, 

które zarobią wystarczająco dużo pieniędzy, 

aby zatrudnić zewnętrzną siłę roboczą dzięki 

czemu dzieci będą mogły chodzić do szkół. 

FAO przeszkoliła już ponad 1000 rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym w 

zakresie działalności przynoszącej duże zyski, 

takiej jak hodowla drobiu, tucz owiec i 

produkcja sezamu. 

W 2021 roku FAO pomogła rolnikom w 30 

prowincjach w Afganistanie wyposażając 

ich w zestawy do uprawy pszenicy. 

Oczekuje się, że dzięki tej interwencji uda 

się wyhodować wystarczającą ilość 

podstawowego pożywienia dla 1,3 miliona 

Afgańczyków na cały rok. Każdy pakiet 

składał się z 50 kg wysokiej jakości nasion 

pszenicy do obsadzenia 2 dżeribów (0,4 

ha) ziemi, 50 kg nawozów i szkolenia 

technicznego. W 2022 roku FAO dotarła 

już do 1 mln osób w Afganistanie z 

pomocą w zakresie środków do życia, a 

celem jest dotarcie do 9 mln osób do 

końca roku. 



 

 

 

Innowacje 

Innowacje mogą przybierać różne formy. 

Niektóre postępy są oparte na technologii i 

nauce, inne łączą ludzi wokół nowych sposobów 

rozwiązywania problemów. Nowe narzędzia i 

podejścia zmieniają sposób, w jaki uprawiamy i 

hodujemy zwierzęta, zwalczamy szkodniki i 

choroby atakujące zwierzęta i rośliny, chronimy 

nasze zasoby naturalne i działamy w sytuacjach 

kryzysowych. Aby sprostać wyzwaniu, by nikogo 

nie pozostawić w cieniu musimy inwestować we 

wszystkie obszary innowacji, od laboratorium po 

społeczność, aby znaleźć najlepsze rozwiązania 

lokalnych problemów i zapewnić wszystkim 

dostęp do przystępnej cenowo, pożywnej 

żywności. 

 

Zarówno dla rolników, jak i decydentów, 

dokładne i aktualne informacje mają kluczowe 

znaczenie przy podejmowaniu decyzji. Narzędzie 

monitorujące eLocust3 FAO miało kluczowe 

znaczenie dla naszych wczesnych działań i 

skutecznej walki z niedawnym wybuchem 

szarańczy w Rogu Afryki i Jemenie. Earth Map i 

platforma geoprzestrzenna FAO Hand-in-

Hand Geospatial Platform udostępniają 

każdemu komputerowi moc silnika Google Earth 

i duży katalog danych FAO do analizy warunków 

dotyczących ziemi, wody, upraw i zwierząt 

gospodarskich, wraz z danymi społeczno-

ekonomicznymi i klimatycznymi. 

 

Globalny System Informacji i Wczesnego 

Ostrzegania o Żywności i Rolnictwie (GIEWS) 

monitoruje podaż i popyt na żywność oraz inne 

kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa 

żywnościowego, aby ostrzegać przed możliwymi 

kryzysami, dzięki czemu rządy i agencje rozwoju 

mogą szybko działać, gdy zaczyna brakować 

żywności lub jest ona niedostępna. 

Lepsza technologia i dane oznaczają, że 

mamy teraz narzędzia do przewidywania i 

wczesnego działania w przypadku 

rozwijających się kryzysów oraz do znacznego 

ograniczenia ich skutków. FAO przewodzi 

globalnym wysiłkom na rzecz zwiększenia 

skali działań wyprzedzających opartych na 

wczesnych sygnałach ostrzegawczych, 

przynosząc rodzinom dotkniętym kryzysem 

zyski w wysokości do 7 dolarów za każdego 

dolara zainwestowanego przez FAO w 

ochronę ich środków do życia. 

 

Dla osób potrzebujących pomocy, system 

IDEA ułatwia realizację wsparcia, w tym 

poprzez elektroniczne vouchery i pieniądze 

mobilne, a pracownicy FAO mogą rejestrować 

i wspierać beneficjentów nawet w 

skomplikowanych kontekstach operacyjnych. 

 

W międzyczasie FAO przekształca co najmniej 

1000 wiosek wiejskich na całym świecie w 

centra cyfrowe poprzez Inicjatywę Wiosek 

Cyfrowych tak aby wszyscy rolnicy mieli 

dostęp do Internetu, co pozwoli im 

podejmować bardziej świadome decyzje 

dotyczące produkcji własnej oraz uzyskać 

dostęp do nowych rynków, narzędzi i usług. 

 

Z kolei Szkoły Polowe dla Rolników FAO są 

innowacyjne w sposobie, w jaki wykorzystują 

partnerskie uczenie się w celu wprowadzenia 

nowych metod i zrównoważonych praktyk w 

społecznościach rolniczych w sposób oparty 

na współpracy i praktyce. 



 

 

 

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE 
DO KRYZYSU 
WYWOŁANEGO PRZEZ 
SZARAŃCZĘ PUSTYNNĄ 

W okresie od stycznia 2020 r. do stycznia 

2022 r. w pełni finansowany apel FAO 

pozwolił na oczyszczenie prawie 2,3 mln 

ha terenów zaatakowanych przez 

szarańczę pustynną w krajach docelowych. 

Dzięki tym wysiłkom udało się uniknąć 4,5 

mln ton strat w uprawach, ocalić 900 mln 

litrów produkcji mleka i zapewnić żywność 

dla 41,5 mln osób. Wartość handlową strat 

w zbożu i mleku, których udało się uniknąć 

dzięki tej reakcji, szacuje się na 1,77 mld 

USD. Zapewniono również 14 mln USD 

w postaci transferów gotówkowych 

dla rodzin dotkniętych klęską, rozdano  

150 000 zestawów rolniczych i 

zabezpieczono paszę dla 750 000 zwierząt 

hodowlanych. 



 

 

 

ZAANGAŻUJ SIĘ  

HEROSI ŻYWNOŚCI  

Małe gospodarstwa rolne produkują ponad 

jedną trzecią żywności na świecie. 

Stanowiący jeden z fundamentów naszego 

systemu rolno-spożywczego drobni 

producenci rolni są zbyt często uwięzieni w 

cyklach ubóstwa i braku bezpieczeństwa 

żywnościowego oraz wykluczeni z dostępu 

do różnych możliwości w systemach 

zdominowanych przez dużych producentów i 

detalistów. Jeśli poważnie myślimy o tym, 

aby nikogo nie pozostawić w cieniu, musimy 

zmienić nasze obecne systemy rolno-

spożywcze, aby zapewnić równe szanse 

wszystkim producentom i pomóc drobnym 

producentom rolnym uzyskać dostęp do 

nowych rynków. Oznacza to również 

inwestowanie w transformację obszarów 

wiejskich. 



 

 

 

Co mogą zrobić rządy 

• Wykorzystać dane skoncentrowane na ludziach, 

aby określić kto i dlaczego pozostaje w cieniu, oraz 

opracować politykę, która zniweluje różnice. 

• Wykorzystać informacje wczesnego ostrzegania, 

aby ostrzec społeczności o nadchodzących 

zagrożeniach i połączyć je z działaniami 

wyprzedzającymi w celu ochrony życia i środków 

do życia przed kryzysem. 

• Uczynić instytucje integracyjnymi, przejrzystymi i 

odpowiedzialnymi oraz zapewnić, że inwestycje i 

polityka uwzględniają powiązania między 

wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi i 

środowiskowymi. 

• Zapewnić równy dostęp do ochrony socjalnej. 

• Sprawić, by zdrowe żywienie było dostępne i 

promować je. 

• Utrzymywać otwartość rynków. 

• Stworzyć bardziej odporne, zrównoważone i 

zróżnicowane łańcuchy dostaw, w tym poprzez 

uprawę różnych rodzajów żywności w danym kraju. 

• Udostępnić rezerwy żywnościowe krajom 

narażonym na klęskę głodu i niedobory żywności 

oraz współpracować z międzynarodowymi 

instytucjami finansowymi w celu zapewnienia 

płynności finansowej. 

• Udzielić głosu, narzędzi i szkoleń osobom żyjącym 

na marginesie społeczeństwa, aby zapewnić 

aktywny udział wszystkich w systemach rolno-

spożywczych. 

• Stworzyć zachęty dla sektora prywatnego do 

dostarczania zdrowszej, produkowanej w sposób 

zrównoważony żywności po przystępnych cenach. 

• Inwestować w infrastrukturę, naukę i technologie, 

aby zapobiec utracie i marnowaniu żywności oraz 

promować odpowiedzialną konsumpcję. 

Co mogą zrobić przedsiębiorstwa, organizacje 

pozarządowe i instytucje badawcze 

• Uczynić przedsiębiorstwa i rynki bardziej 

integracyjnymi, angażując drobnych producentów 

rolnych, kobiety, młodzież i społeczności rdzenne. 

• Promować odpowiedzialne praktyki produkcyjne, 

zaopatrywać się w składniki produkowane w 

sposób zrównoważony, ograniczać odpady i 

wybierać bardziej zrównoważone opakowania. 

• Produkować i promować niedrogą, pożywną 

żywność również jako kluczową część 

działań humanitarnych. 

• Traktować w swojej działalności 

priorytetowo odpowiedzialność i prawa 

człowieka. 

• Wspierać organizacje międzynarodowe i 

lokalne w ich pracy w krajach rozwijających 

się. 

• Zwiększać dostęp do finansowania. 

• Oferować szkolenia oparte na 

umiejętnościach, zachęcać do dzielenia się 

wiedzą i poprawiać lokalną infrastrukturę. 

• Inwestować w naukę, innowacje i 

technologie. 

• Dzielić się danymi dotyczącymi sposobów 

przekształcania systemów rolno-

spożywczych przez rządy. 

Co wszyscy możemy zrobić 

• Informować o globalnych zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

dostępnych rozwiązaniach. 

• Wzywać lokalnych decydentów do podjęcia 

działań wspierających osoby najbardziej 

zagrożone. 

• Ofiarować czas, pieniądze i zasoby 

organizacjom pomocowym i inicjatywom w 

swojej społeczności. 

• Kupować tylko to, czego potrzebujemy i 

unikać marnotrawstwa dzięki 

odpowiedniemu przechowywaniu i 

kreatywnemu planowaniu posiłków. 

• Wybierać lokalną żywność, ograniczać 

produkty wymagające dużego nakładu 

zasobów i jeść produkty sezonowe. 

• Wspierać drobnych producentów, robiąc 

zakupy na targach rolnych i zwracając 

uwagę na etykiety wskazujące na wsparcie 

dla drobnych producentów. 



 

 

 

FAKTY 

Ponad 3 miliardy ludzi, prawie 

40% światowej populacji, nie może 

sobie pozwolić na zdrowe 

odżywianie. 

Ponad 80% osób skrajnie ubogich 

żyje na obszarach wiejskich. 

Dwie trzecie osób 

doświadczających poważnego 

braku bezpieczeństwa 

żywnościowego to wiejscy 

producenci żywności. 

W skali globalnej kobiety są o 10% 

bardziej narażone niż mężczyźni na 

umiarkowany lub poważny brak 

bezpieczeństwa żywnościowego. 

Konflikt był główną przyczyną 

poważnego braku bezpieczeństwa 

żywnościowego 139 mln osób w 24 

krajach i terytoriach w 2021 r. 

W 2021 r. około 193 mln osób 

wymagało pomocy humanitarnej, 

aby przeżyć. 

Podczas gdy miliony ludzi 

głodują, 1 na 4 dorosłych ma 

nadwagę lub jest chorobliwie 

otyły. W krajach o niskich i 

średnich dochodach ten trend 

również rośnie. 



 

 

 

Ludy tubylcze są strażnikami 80% ziemskiej 

różnorodności biologicznej na 22% 

powierzchni Ziemi. Mimo to, cierpią one z 

powodu wyższego wskaźnika ubóstwa, 

niedożywienia i wewnętrznych przesiedleń. 

150 milionów dzieci na całym świecie jest 

zmuszanych do pracy. 

Systemy żywnościowe emitują prawie 

jedną trzecią światowych gazów 

cieplarnianych i przyczyniają się do 80% 

wylesiania obszarów tropikalnych. Są one 

również głównym czynnikiem 

powodującym degradację gleby, niedobór 

wody i spadek różnorodności biologicznej. 



 

 

  

16 października 2022 r. 

Światowy Dzień Żywności  
Dzięki zbiorowym działaniom w 150 krajach Światowy Dzień Żywności jest jednym z najpowszechniej obchodzonych dni w 

kalendarzu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Setki wydarzeń i działań informacyjnych łączą we współpracy rządy, 

przedsiębiorstwa, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, media, społeczeństwo, a nawet młodzież. Przyczyniają się one do 

zwiększania świadomości na świecie i wzmocnienia działań na rzecz osób cierpiących głód i na rzecz zapewnienia zdrowego 

odżywiania dla wszystkich, nie pozostawiając nikogo w cieniu. 

 

#WorldFoodDay 2022 obchodzony jest w roku, w którym mamy do czynienia z wieloma globalnymi wyzwaniami, w tym z 

trwającą pandemią, konfliktami, zmianami klimatycznymi, rosnącymi cenami i napięciami międzynarodowymi. Wszystko to 

wpływa na globalne bezpieczeństwo żywnościowe. 

 

Nadszedł czas na wspólną pracę i stworzenie lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Spraw, by 

#WorldFoodDay stał się TWOIM dniem. Przyłącz się do apelu organizując wydarzenie lub aktywność albo pokaż, jak 

podejmujesz działania. 

#WorldFoodDay 

#FoodHeroes 

fao.org/world-food-day 
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