Aké je hlavné poslanie FAO?
#ZeroHunger
•

Podporovať udržateľné potravinové systémy: od produkcie až po spotrebu

•

Ukončiť vidiecku chudobu

•

Obmedziť potravinové straty a odpad

•

Zabezpečiť prístup všetkých ľudí k primeranému a zdravému jedlu po celý rok
(potravinová bezpečnosť)

•

Ukončiť nedostatočnú výživu vo všetkých svojich podobách (podvýživa,
nedostatok mikronutričných prvkov, nadváha a obezita)

https://www.un.org/zerohunger/

Prečo?
Podľa najnovších odhadov 815 miliónov ľudí vo svete hladuje. To je približne 1 z 9 ľudí na
celej planéte. Celkovo sú vo svete 2 miliardy chudobných ľudí, z ktorých väčšina žije na
vidieku. Čo urobia ľudia na vidieku, keď si uvedomia, že si nemôžu kúpiť alebo
dopestovať a zaobstarať dostatok potravín pre svoju rodinu? Mnohí sa presťahujú do
miest, kde veria, že si nájdu prácu a zabezpečia dostatok peňazí na nákup jedla pre
svoju rodinu. Ďalší ostávajú na vidieku, lebo sú farmármi a nechcú opustiť svoje
hospodárstvo. Často dopestujú dostatok plodín len pre svoju rodinu, alebo ak vedia
dopestovať viac, nemajú ich ako predávať ďalej (kde a komu) a dochádza k zbytočnému
mrhaniu potravinami.
FAO pomáha ľuďom - farmárom - v krajinách, kde nemôže zabezpečiť pomoc vláda. Učí
ich ako vyprodukovať dostatok potravín pre seba a
ako začať predávať navyše
vyprodukované potraviny. Začiatky podnikania podporuje aj malými peňažnými
príspevkami. Pomáha budovať cesty, aby ľudia neboli izolovaní a mohli ponúknuť svoje
produkty vo svojom okolí.
Problémom mnohých krajín sú nepriaznivé podmienky pre pestovanie. Zmena klímy
zhoršuje stav a životné prostredie našej planéty. Častejšie sa vyskytujú prírodné
katastrofy (veterné smršte, záplavy alebo naopak extrémne suchá, zemetrasenia),
zvyšuje sa teplota, zhoršuje sa kvalita a úrodnosť pôdy. Ľudia si nemôžu dopestovať
tradičné plodiny, na ktoré boli zvyknutí, alebo nakŕmiť svoje zvieratá. Majú menej jedla,
stávajú sa chudobnými.
FAO učí farmárov pestovať nové druhy plodín, ktoré sú odolné voči suchu a chorobám,
učí ich ako obrábať pôdu a zároveň chrániť životné prostredie, v ktorom žijú.

Čo môže každý z nás urobiť pre odstránenie hladu vo svete?
Zmeniť svoje bežné denné návyky, ktoré škodia nášmu životnému prostrediu. Napr.
naučiť sa neplytvať jedlom, šetriť vodou a triediť odpad.

Na zamyslenie a inšpiráciu
Porovnajte život v chudobe a svet bez hladu/ #ZeroHunger na obrázkoch.

Zdroj: FAO Activity Book 2017 http://www.fao.org/3/a-i7323e.pdf

