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Bezpiecze!stwo "ywno#ciowe to stan, w którym wszyscy mieszka!cy Ziemi 
maj" fizyczny, spo#eczny i ekonomiczny dost$p do odpowiedniej ilo%ci 

bezpiecznego po&ywienia, zawieraj"cego wystarczaj"c" warto%' od&ywcz" nie-
zb$dn" do zaspokojenia potrzeb &ywno%ciowych oraz prowadzenia aktywne-
go i zdrowego trybu &ycia. Definicja ta zosta#a uchwalona podczas pierwszego 
(wiatowego Szczytu )ywno%ci w 1996 r., zorganizowanego przez Organizacj$ 
Narodów Zjednoczonych ds. Wy"ywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO)1. Celem szczytu by#o ustalenie regu-
lacji dot. ograniczenia o po#ow$ liczby g#oduj"cych oraz podj$cie mi$dzynaro-
dowych stara! w celu uzyskania stanu bezpiecze!stwa &ywno%ciowego. W roku 
2020, wed#ug szacunków FAO, g%ód dotyka# od 720 do 811 mln ludzi na %wie-
cie – jest to a& o ponad 160 mln wi$cej ni& w 2019 r.2 Oznacza to, &e %rednio co 
10 osoba na %wiecie odczuwa g#ód na co dzie!, za% 2,37 mld ludzi nie ma dost$pu 
do odpowiedniej jako%ci i ilo%ci po&ywienia.

Bezpiecze!stwo &ywno%ciowe w 2020 r. nie zosta#o zapewnione przesz#o 
3 mld ludzi na %wiecie, czego powodem s" m.in. zmiany klimatyczne, konflikty 
zbrojne, nierówno%ci spo#eczne oraz rosn"ce ceny produkcji &ywno%ci3. Nie bez 
znaczenia jest równie& wp#yw COVID-19. Dok#adne dane ilo%ciowe dotycz"ce 
wp#ywu pandemii na sytuacj$ bezpiecze!stwa &ywno%ciowego znane b$d" przez 
FAO dopiero z ko!cem 2022 r., niemniej jednak ju& mo&na wskaza', i& %wiatowa 
pandemia wirusa negatywnie wp#yn$#a na wska*niki dotycz"ce g#odu. Wed#ug 
FAO w czasie trwania pandemii prawie 150 mln dzieci poni&ej 5. r.&. zosta#o do-
tkni$te zjawiskiem zahamowania wzrostu z powodu braku wystarczaj"cej ilo%ci 
po&ywienia. Sytuacja ta szczególnie odczuwalna jest w Afryce i Azji. Zjawisko 
oty#o%ci za% stanowi negatywny efekt pandemii w krajach wysoce rozwini$tych. 
Nadwaga i oty#o%' cz$stokro' dotycz" ubo&szych grup spo#ecznych w krajach 

1 Food Security, Food and Agriculture Organization Policy Brief, United Nations, 06.2006, 
Iss. 2.

2 The State of Food Security and Nutrition in the World 2021.Transforming Food Sys-
tems for Food Security, Improved Nutrition and Affordable Healthy Diets for All, FAO, IFAD, 
UNICEF, WFP, WHO, Roma 2021.

3 Ibidem.
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wysoce rozwini$tych4. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, &e osoby o ni&-
szych dochodach cz$%ciej zmuszone s" do zakupu ta!szej, wysoce przetworzonej 
&ywno%ci, bogatej w t#uszcze oraz cukry, co znacz"co przyczynia si$ do zmia-
ny nawyków &ywieniowych a w efekcie – przybierania masy cia#a przez dzieci 
i m#odzie& (wi$cej zob. rozdzia# 20. Korporacje a zrównowa!ony rozwój – szanse 
i zagro!enia).
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Poza FAO problematyk" g#odu i bezpiecze!stwa &ywno%ciowego zajmuje si$ 
wiele fundacji i think-tanków na %wiecie (zob. rozdzia# 21. Ruchy spo"eczne i or-
ganizacje pozarz#dowe wobec zrównowa!onego rozwoju). Warto w tym miejscu 
wspomnie' o inicjatywie Food Security Information Network (FSIN), finansowa-
nej przez UE oraz Agencj$ Rozwoju Mi$dzynarodowego USA.

4 Ibidem.

Global Food Security Index

Global Food Security Index (GFSI) jest indeksem bezpiecze!stwa "ywno#ciowego przygotowywanym 
corocznie od 2012 r. przez The Economist Intelligence Unit (jednostk$ badawczo-naukow% tygodnika 
„The Economist”). Cel GFSI stanowi prezentowanie danych ilo#ciowych dotycz%cych g&odu na #wiecie 
w celach naukowych i statystycznych. Powodem powstania jednostki by& zamiar realizowania drugie-
go Celu Zrównowa"onego Rozwoju ONZ: osi%gni$cia zerowego poziomu g&odu na #wiecie do 2030 r. 
Ranking GFSI obejmuje 113 pa!stw, na pierwszym miejscu w 2021 r. znalaz&a si$ Irlandia, na drugim 
Austria, za# na trzecim – Wielka Brytania. Ostatnie trzy miejsca rankingu w 2021 r. zajmuj% odpowied-
nio: Mozambik, Jemen oraz Burundi. Polska plasuje si$ na 22. miejscu w rankingu. Indeks GFSI konstru-
owany jest w oparciu o 58 parametrów skupionych wokó& czterech kluczowych filarów: przyst$pno#ci 
cenowej produktów "ywno#ciowych, dost$pno#ci "ywno#ci, jako#ci i bezpiecze!stwa "ywno#ci oraz 
zasobów naturalnych i odporno#ci. The Economist Intelligence Unit przy przygotowywaniu raportu 
GFSI bierze równie" pod uwag$ zagro"enia natury politycznej, militarnej oraz wska'niki nierówno#ci 
p&ci i dochodów. W raportach GFSI ostatnie miejsca zajmuj% w wi$kszo#ci kraje afryka!skie. W 2021 r. 
stanowi&y one a" 7 z ostatnich 10 pa!stw w rankingu (wyj%tek stanowi&y Jemen, Haiti oraz Syria).

Analizuj%c raporty GFSI, mo"na zaobserwowa( wprost proporcjonaln% zale"no#( pomi$dzy zagro-
"eniami bezpiecze!stwa fizycznego i politycznego a bezpiecze!stwem "ywno#ciowym. Kraje ogar-
ni$te dzia&aniami wojennymi lub znajduj%ce si$ w bezpo#redniej strefie konfliktów zbrojnych i/lub 
aktywno#ci terrorystycznej znajduj% si$ na najni"szych miejscach rankingu (np. Jemen – 112. miejsce, 
Mozambik – 111. czy Syria – 106.). Równie" zale"no#( pomi$dzy g&odem i niedo"ywieniem dzieci wi%"e 
si$ z jako#ci% i bezpiecze!stwem "ywno#ci. Kraje, w których dost$p do wody oraz wysokobia&kowej 
"ywno#ci jest utrudniony, osi%gaj% ni"sze wska'niki w raportach GFSI. Podobnie jest w odniesieniu 
przyst$pno#ci cenowej "ywno#ci – pa!stwa nieefektywnie wdra"aj%ce lub nieposiadaj%ce programów 
wspomagaj%cych dost$p do po"ywienia charakteryzuj% si$ wy"szym wska'nikiem g&odu. Na uwag$ 
zas&uguje fakt, i" w ci%gu dekady #rednie wska'niki raportu GFSI uleg&y zwi$kszeniu, co oznacza, "e 
poziom bezpiecze!stwa "ywno#ciowego ro#nie, niemniej jednak jest ma&o prawdopodobne, aby uda&o 
si$ osi%gn%( zerowy poziom g&odu do 2030 r., tak jak za&o"ono w Celach Zrównowa"onego Rozwoju*.

* Szczegó&y zob. portal internetowy Global Food Security Index, https://impact.economist.com/sustainability/pro-
ject/food-security-index/ [dost$p: 22.01.2022].



Rozdzia$ 11. Bezpiecze%stwo &ywno"ciowe 139

Celami FSIN uczyniono wymian$ wiedzy oraz implementacj$ dobrych praktyk 
z zakresu bezpiecze!stwa &ywno%ci i analizy &ywieniowej5. FSIN publikuje równie& 
raporty i analizy, w szczególno%ci po%wi$cone zjawisku g#odu na %wiecie. Wed#ug 

5 About Us, Food Security Information Network, https://www.fsinplatform.org/about-us 
[dost$p: 23.01.2022].

Kryzys !ywno"ciowy w Sudanie Po#udniowym

Kolejka uchod'ców po wod$ w obozie Jamam w Sudanie Po&udniowym

)ród&o: Refugees Queue for Water in the Jamam Camp, South Sudan (7118597209), DFID – UK Department for Interna-
tional Development, Wikimedia Commons, 25.04.2012, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Refugees_queue_
for_water_in_the_Jamam_camp,_South_Sudan_(7118597209).jpg [dost$p: 22.01.2022].

Sudan Po&udniowy, pa!stwo powsta&e 9 lipca 2011 r., jest jednym z nielicznych krajów na #wiecie 
tak mocno do#wiadczonych wojn%, katastrofami humanitarnymi i g&odem. Wskutek jednej z naj-
d&u"ej trwaj%cych wojen domowych (tzw. II wojny suda!skiej w latach 1983–2005) #mier( ponios&o 
ok. 1,5 mln ludzi. W efekcie d&ugotrwa&ego konfliktu, zacofania gospodarczego, braku opieki medycz-
nej oraz dzia&alno#ci terrorystycznej i walk na tle etnicznym, jak si$ szacuje, "ycie ok. 7 mln osób jest 
zagro"one z powodu g&odu. Kryzys humanitarny w Sudanie Po&udniowym zbiera #miertelne "niwo 
przede wszystkim w#ród dzieci i kobiet. A" co czwarte dziecko umiera przed 5. r.".! Tylko co pi%ta kobie-
ta w ci%"y ma dost$p do opieki medycznej, a tylko ok. 6% porodów odbywa si$ przy udziale personelu 
medycznego. Kl$ska g&odu w Sudanie Po&udniowym to równie" przyczyna kryzysu uchod'czego – 
2,5 mln Suda!czyków uciek&o do krajów s%siednich, przede wszystkim do Ugandy (ok. 1,5 mln osób), 
Etiopii oraz Sudanu*.

* Portal internetowy Polskiego Centrum Pomocy Mi$dzynarodowej, www.pcpm.org.pl [dost$p: 22.01.2022].
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raportu FSIN z wrze%nia 2021 r. ponad 
160 mln ludzi na %wiecie dotkni$te jest 
trzeci" lub wy&sz" faz" g#odu (zob. 
ramka Wykres faz g"odu), co stanowi 
wzrost a& o 19% w stosunku do 2020 r.6 
Powodów tak du&ego wzrostu wska-
za' mo&na kilka, przede wszystkim 
nale&y do nich zaliczy' trwaj"ce kon-
flikty zbrojne, których skutki #"cz" si$ 
z efektami zmian klimatycznych oraz 
pandemi" COVID-19. Przera&aj"ce s" 
statystyki dotycz"ce ostatniej w skali – 
pi"tej fazy g#odu, okre%lanej mianem 
katastrofy humanitarnej, w której wy-
st$puje skrajnie krytyczny poziom nie-
do&ywienia równy ze %mierci" g#odow". 
W roku 2021 r. w krytycznej pi"tej fazie 
g#odu znajdowa#o si$ ok. 584 tys. osób 
na ca#ym %wiecie (401 tys. w Etiopii 
w zwi"zku z wojn" w prowincji Tigraj, 
108 tys. w Sudanie Po#udniowym, 
ok. 47 tys. w Jemenie oraz 28 tys. na 
Madagaskarze)7. W porównaniu do 
danych z 2020 r. liczba mieszka!ców 
Ziemi w pi"tej fazie g#odu wzros#a 
a& czterokrotnie (sic!). Równie nie-
pokoj"ce dane dotycz" czwartej fazy 
g#odu, okre%lanej jako alarmuj"c", 
która charakteryzuje si$ ostrym nie-
do&ywieniem i du&" %miertelno%ci". 
Wed#ug danych FSIN w czwartej fazie 
g#odu w 2021 r. znajdowa#o si$ blisko 
35 mln osób, z czego najwi$cej w Etiopii 
(ok. 3,3 mln), Jemenie i Republice 
Demokratycznej Konga (ok. 1 mln 
osób w ka&dym z pa!stw) oraz Somalii 
(640 tys.). FSIN szacuje, i& czwarta 
faza g#odu dotyczy ok. 10% populacji 

Jemenu, Haiti, Afganistanu oraz Republiki (rodkowoafryka!skiej. W przypadku 
Sudanu Po#udniowego odsetek ten wynosi a& 21%.

6 2021 Global Report on Food Crises. Joint Analysis for Better Decisions. September 2021 
Update, Food Security Information Network, Global Network Agianst Food Crises, s. 3.

7 Ibidem, s. 5–6.

Cereal System Initiative for South Asia 
(CSISA)

Inicjatywa Systemów Zbo"owych dla Azji Po-
&udniowej (Cereal System Initiative for South 
Asia, CSISA) jest wspólnym przedsi$wzi$ciem 
Mi$dzynarodowego Centrum Ulepszania Kuku-
rydzy i Pszenicy (CIMMYT), Mi$dzynarodowego 
Instytut Badawczego Polityki *ywno#ci (IFPRI), 
Mi$dzynarodowego Instytutu Gospodarki Wod-
nej (IWMI) oraz Mi$dzynarodowego Instytutu 
Bada! Ry"u (IRRI), finansowanym przez pro-
gram pomocowy USA – USAID oraz fundacj$ 
Billa i Mellindy Gatesów. Ma ona na celu walk$ 
z g&odem rolników* na obszarze Azji Po&udnio-
wej. G&ód rolników to zjawisko odnosz%ce si$ 
do producentów rolnych krajów Globalnego 
Po&udnia, których nie sta( na zakup "ywno#ci, 
cz$sto przez nich samych produkowanej. Spo-
wodowane jest to przede wszystkim trudno-
#ciami z utrzymaniem konkurencyjno#ci wobec 
masowo produkowanej "ywno#ci przez wielkie 
koncerny spo"ywcze, brakiem dost$pu do no-
woczesnych metod produkcji "ywno#ci, konflik-
tami zbrojnymi, brakiem dost$pu do wody oraz 
zjawiskiem zaw&aszczania ziemi (land grabbing).

Celem dzia&a! CSISA od 2009 r. jest zwi$k-
szenie poziomu wprowadzania nowoczesnych 
technologii oraz nowych odmian ro#lin upraw-
nych odpornych na zmiany klimatu oraz cho-
roby (przede wszystkim ry"u, pszenicy i kuku-
rydzy) w rolnictwie Bangladeszu, Nepalu oraz 
Indii. Dodatkowo CSISA wp&ywa na czynnik 
decyzyjny (polityczny) wymienionych pa!stw, 
promuj%c katalog dobrych praktyk w celu bu-
dowania partnerstw strategicznych na szcze-
blu regionalnym i centralnym, czego efektem 
s% wiejskie centra innowacji. Dzi$ki dzia&aniom 
CSISA spada wska'nik g&odu oraz wzrasta tem-
po produkcji zbó" w Azji Po&udniowej, a wspar-
ciem CSISA obj$tych jest ponad 8 mln miesz-
ka!ców tego regionu #wiata.

* Wi$cej zob. K. Minkner, A. Drosik, S. Baraniewicz-Ko-
tasi!ska, G. Haber, B. Maziarz, Wprowadzenie do Global 
Studies. Podr!cznik akademicki, Wydawnictwo Adam 
Marsza&ek, Toru! 2019, s. 190–191.
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Wykres faz g#odu
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)ród&o: Food for Peace Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Explainer, USAID, https://www.usaid.gov/documents/
integrated-food-security-phase-classification-ipc-explainer%C2%A0 [dost$p: 6.07.2022].

G&ód na #wiecie mierzony jest w oparciu o pi$ciostopniow% skal$. Ka"dy z poziomów ma przypisany kolor dla 
lepszego zobrazowania skali g&odu. Faza pierwsza oznaczona kolorem zielonym wskazuje na brak g&odu lub 
minimalny jego poziom, spowodowany np. chwilow% kl$sk% "ywio&ow% (susza, powód', trz$sienie ziemi). Dru-
ga faza (kolor "ó&ty) sygnalizuje, i" na danym terenie mo"e wyst$powa( zjawisko braku dost$pu do niektórych
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Trzecia faza g#odu, okre%lana mianem kryzysowej, w 2021 r. dotyczy#a prze-
sz#o 111 mln ludzi na %wiecie, przy czym w liczbie tej nie uwzgl$dniono danych 
z Syrii ze wzgl$du na ich brak spowodowany konfliktem zbrojnym8 (zob. ramka 
Kryzys !ywno$ciowy w Sudanie Po"udniowym). Nale&y zatem domniemywa', i& 
liczba osób w trzeciej fazie g#odu na %wiecie jest wi$ksza ni& ta podawana przez 
FSIN. Poza brakiem danych z terytorium Syrii w raporcie FSIN nie uwzgl$dniono 
danych dotycz"cych g#odu podchodz"cych z Afganistanu.

Sytuacja spo#eczno-gospodarcza w Afganistanie w 2021 r. znacz"co si$ po-
gorszy#a przede wszystkim za spraw" zwyci$stwa Talibów w sierpniu 2021 r. 
i wycofania si$ wojsk NATO spod Hindukuszu. Afganistan, b$d"cy przez wiele 
lat pa!stwem utrzymywanym dzi$ki mi$dzynarodowym „finansowym kroplów-
kom” (40% PKB Afganistanu pochodzi#o z *róde# zagranicznej pomocy), musi 
dodatkowo mierzy' si$ ze skutkami suszy. Zamro&enie mi$dzynarodowej pomo-
cy wraz z przej$ciem w#adzy przez Talibów oraz kl$ska suszy spowodowa#y, i& 
w Afganistanie zaczyna narasta' fala g#odu, która w najbli&szym czasie znacz"co 
zwi$kszy mi$dzynarodowe statystyki i jeszcze mocniej utrudni globaln" sytuacj$ 
walki z bezpiecze!stwem &ywno%ciowym9.

Ƿ�������Ñ����ǳ����������

Wyzwaniem dla zapewnienia bezpiecze!stwa &ywno%ciowego nie s" tylko kon-
flikty zbrojne czy kl$ski &ywio#owe niszcz"ce pola uprawne. Jednym z nich, 
w szczególno%ci dotycz"cym „bogatej Pó#nocy”, jest produkcja &ywno%ci, a zara-
zem nawyki &ywieniowe mieszka!ców krajów wysoko rozwini$tych (wi$cej zob. 
rozdzia# 12. Zarz#dzanie surowcami i zasobami w XXI w.). W%ród najbardziej 
klimatycznie szkodliwych nawyków &ywieniowych wyró&nia si$ potrzeb$ jedze-
nia mi$sa. Hodowla zwierz"t implikuje bardzo du&" emisj$ gazów cieplarnianych 
do atmosfery, w szczególno%ci metanu oraz podtlenku azotu. Gazy te s" g#ów-
nymi „winowajcami” zmian klimatycznych spowodowanych nadmiern" emisj" 

8 Ibidem, s. 7.
9 Wi$cej nt. sytuacji w Afganistanie zob. P. +ukasiewicz, G"ód u bram, „Polityka” 2022, 

nr 3, s. 47; M. Urz$dowska, ONZ: Afganistanowi grozi g"ód. %ywno$ci zabraknie jeszcze we 
wrze$niu, Wyborcza.pl, https://wyborcza.pl/7,75399,27528400,onz-afganistanowi-grozi-glo-
d-zywnosci-zabraknie-jeszcze-we.html [dost$p: 24.01.2022].

produktów i us&ug, ale mieszka!cy tego rejonu maj% zapewnion% minimaln% warto#( jedzenia niezb$d-
n% do prze"ycia. Faza trzecia (kolor pomara!czowy) oznacza, i" wyst$puj% trudno#ci w zapewnieniu 
minimalnej, niezb$dnej do prze"ycia ilo#ci po"ywienia oraz pojawia si$ zjawisko niedo"ywienia lub 
ostrego niedo"ywienia. W przedostatniej, czwartej fazie, obrazowanej kolorem czerwonym, mamy do 
czynienia z ostrym niedo"ywieniem i nadmiern% #miertelno#ci% z powodu g&odu. Ostatnia pi%ta faza 
g&odu (kolor bordowy) okre#lana jest mianem katastrofy lub kl$ski g&odu. W fazie tej wyst$puje skrajny 
brak dost$pu do "ywno#ci i innych podstawowych potrzeb ludzkich, niezb$dnych do przetrwania, 
a wska'niki #miertelno#ci z powodu g&odu rosn% w zastraszaj%cym tempie.
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gazów cieplarnianych. Metan, wytwarzany 
przy procesie hodowli zwierz"t, jest 28 razy 
bardziej szkodliwy ni& CO2. Rocznie suma 
emisji metanu i podtlenku azotu stanowi 
a& 80% emisji wszystkich gazów cieplarnia-
nych z obszaru produkcji rolnej i le%nictwa 
na %wiecie. Ilo%' metanu i podtlenku azotu 
emitowanych do atmosfery rocznie równa 
si$ 7 mld t CO2

10. Zatem warte zastano-
wienia jest, czy koniecznie ludzko%' musi 
trwa' przy diecie sk#adaj"cej si$ w du&ej 
mierze z bia#ka zwierz$cego? Dieta wege-
taria!ska lub chocia& próba zmniejszenia 
spo&ycia mi$sa korzystnie wp#ynie zarów-
no na spowolnienie zmian klimatycznych, 
jak równie& na bezpiecze!stwo &ywno%cio-
we. Uprawa zbó& i ro%lin jest energetycznie 
mniej wymagaj"ca ni& hodowla zwierz"t. 
Dzi$ki nowym odmianom zbó& (mody-
fikowanych genetycznie) ro%liny te staj" 
si$ bardziej odporne na choroby oraz #a-
twiejsze w uprawie i daj"ce wi$ksze plony, 
mo&emy zatem jako ludzko%' podj"' wal-
k$ z g#odem na %wiecie. Hodowla zwierz"t 
poza emisj" szkodliwych gazów jest rów-
nie& nieop#acalna pod wzgl$dem energe-
tycznym. Dla przyk#adu, aby otrzyma' 1 cal 
pochodz"c" z mi$sa kurczaka, hodowca musi zu&y' 2 cal otrzymane z ziarna, 
z którego sk#ada si$ pasza. W przypadku hodowli byd#a warto%' ta ro%nie trzy-
krotnie, tj. aby uzyska' 1 cal mi$sa wo#owego, potrzebujemy wykorzysta' a& 6 
cal ze zbó&. W efekcie wraz z rosn"cym zapotrzebowaniem na mi$so jeste%my 
zmuszeni do produkcji wi$kszej ilo%ci zbó& w celu produkcji pasz dla zwierz"t11 
(zob. ramka Serial Rotten, prod. Netflix, z 2018 r.). Produkcja mi$sa zostawia swój 
%lad nie tylko w postaci emisji gazów cieplarnianych, ale równie& gigantyczne-
go zu&ycia wody, której zaczyna na %wiecie brakowa' (zob. rozdzia# 6. Konflikty 
o wod&). Aby uzyska' 1 kg wo#owiny, potrzebne jest zu&ycie ok. 15 tys. l wody12.

Gigantyczne koszty ekologiczne i spo#eczne produkcji mi$sa w po#"czeniu 
z zmianami klimatu, malej"cymi zasobami wody, konfliktami oraz rosn"c" liczb" 

10 B. Gates, Jak ocali $wiat od katastrofy klimatycznej. Rozwi#zania, które ju! mamy, zmia-
ny, jakich potrzebujemy, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2021, s. 143.

11 Ibidem, s. 146.
12 Meat and the Environment, People for the Ethical Treatmen of Animal, https://www.

peta.org/issues/animals-used-for-food/meat-environment/ [dost$p: 24.01.2022].

Serial Rotten, prod. Netflix, z 2018–
2019 r.

Serial dokumentalny Rotten* produkcji 
Netflixa sk&ada si$ z dwóch sze#ciood-
cinkowych serii. Produkcja w wyj%tkowo 
przyst$pny sposób w oparciu o nauko-
we dowody oraz efekty dziennikarskich 
#ledztw przedstawia ciemne strony prze-
mys&u spo"ywczego i produkcji "ywno#ci 
na ca&ym #wiecie. Twórcy serialu skupiaj% 
si$ na nieoczywistych produktach, któ-
rych uprawa powoduje du"e problemy. 
Do takowych mo"emy zaliczy( m.in. 
produkcj$ miodu, wokó& którego toczy 
si$ #wiatowa wojna wielkich korporacji 
i kancelarii prawniczych, upraw$ owoców 
awokado, niekiedy przybieraj%c% form$ 
zbrojnej walki zorganizowanych grup 
przest$pczych, zmagaj%cych si$ o dost$p 
do wody (wyhodowanie jednego awoka-
do wymaga zu"ycia a" 70 l wody!), upraw$ 
ziaren kakaowca, którego zasoby ulegaj% 
ci%g&emu zmniejszeniu (wed&ug szacun-
ków mo"e zabrakn%( kakaowca w ci%gu 
najbli"szych 30 lat), a przy jego uprawie 
dochodzi do aktów przemocy i wykorzy-
stywania pracowników, czy te" produkcji 
syropu klonowego, b$d%cego jednym 
z najch$tniej podrabianych produktów na 
#wiecie.

* Rotten, prod. Netflix, sezon 1–2, 2018–2019.
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ludno%ci na %wiecie powoduj", &e zapewnienie bezpiecze!stwa &ywno%ciowego 
stanowi zadanie niebywale trudne. Wed#ug szacunków ONZ liczba ludno%ci na 
%wiecie do 2100 r. wzro%nie do 10 mld13. Oznacza to, &e b$dziemy potrzebowali 
jeszcze wi$cej &ywno%ci i wody niezb$dnej do jej produkcji oraz do ludzkiej egzy-
stencji. Je&eli nie ulegn" zmianie nawyki &ywieniowe krajów wysokorozwini$tych 
oraz nie poprawimy sytuacji dost$pu do &ywno%ci w krajach „globalnego po#u-
dnia”, nie b$dzie mo&liwo%ci, aby osi"gn"' stan bezpiecze!stwa &ywno%ciowego 
do 2030 r. wed#ug za#o&e! ONZ (wi$cej zob. rozdzia# 10. Zrównowa!ona produk-
cja i technologia).
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1993, 1998 – kl$ski g#odu w Sudanie; wskutek pierwszej w 1993 r. %mier' ponios#o ponad 
20 tys. osób, w 1998 r. by#o ok. 70 tys. ofiar, ostrego g#odu w 1998 r. do%wiadczy#o 
ok. 2,6 mln osób. Powodami obu kl$sk g#odu i zwi"zanych z nimi katastrof humanitar-
nych by#y wieloletni konflikt zbrojny w Sudanie, #amanie praw cz#owieka oraz susza. 
W zbiorowej pami$ci wci"& pozostaj" przera&aj"ce zdj$cia reporterów przedstawiaj"-
ce umieraj"ce z g#odu dzieci.

1996 – pierwszy (wiatowy Szczyt )ywno%ci zorganizowany przez FAO w Rzymie, w któ-
rym wzi$li udzia# przedstawiciele 185 pa!stw. G#ównymi celami szczytu uczyniono 
pobudzenie %wiatowego zaanga&owanie w walk$ z g#odem i niedo&ywieniem oraz 
podj$cie stara! w kierunku osi"gni$cia bezpiecze!stwa &ywno%ciowego ludzko%ci.

2013 – publiczna degustacja hamburgera, którego mi$so zosta#o wyhodowane w labo-
ratorium przez prof. Marka Posta z Uniwersytetu w Maastricht. Zorganizowano j" 
w Londynie, podczas wydarzenia zawodowy szef kuchni przygotowa# na grillu kotlet 
z mi$sa wo#owego pochodz"cego z laboratorium – produkt powsta# z pobranych ko-
mórek satelitowych mi$%ni krowy, a koszt jego produkcji wyniós# prawie 300 tys. USD. 
Dzi$ki zastosowanej technologii z jednej pobranej próbki przez prof. Posta mo&na by 
wyprodukowa' a& 175 mln kotletów hamburgerowych.
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Bezpiecze!stwo "ywno#ci – to stan, w którym wszyscy mieszka!cy Ziemi maj" fizyczny, 
spo#eczny i ekonomiczny dost$p do wystarczaj"cej ilo%ci bezpiecznego po&ywienia, 
zawieraj"cego odpowiedni" ilo%' warto%ci od&ywczych niezb$dnych do zaspokojenia 
potrzeb &ywno%ciowych oraz prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu &ycia.

Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO) – Organizacja Narodów 
Zjednoczonych ds. Wy&ywienia i Rolnictwa, wyspecjalizowana agenda ONZ, której 
zadaniem jest walka z g#odem oraz ubóstwem. Realizuje zadania na ca#ym %wiecie 
w obszarze modernizacji rolnictwa i redystrybucji &ywno%ci, w szczególno%ci w pa!-
stwach Globalnego Po#udnia. W sk#ad FAO wchodzi 194 pa!stw, a siedziba znajduje 
13 Population Projection by the UN, World, 1950 to 2100, Our World in Data, 

https://ourworldindata.org/grapher/un-population-projection-medium-variant?-
tab=chart&country=~OWID_WRL [dost$p: 24.01.2022].
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si$ w Rzymie. Strona internetowa FAO zawieraj"ca opisy realizowanych projektów 
oraz raporty dotycz"ce g#odu: www.fao.org [dost$p: 6.07.2022].

Monsanto – jedna z najwi$kszych korporacji zajmuj"cych si$ biotechnologi" oraz pro-
dukcj" %rodków ochrony ro%lin i ro%lin genetycznie modyfikowanych. Ameryka!ski 
producent zas#yn"# w zbiorowej pami$ci poprzez szereg publikacji i filmów dokumen-
talnych po%wi$conych metodom funkcjonowania korporacji oraz szkodliwo%ci pro-
duktów Monsanto: %rodka chwastobójczego Rundup, czy Agent Orange: %rodka nisz-
cz"cego ro%linno%' u&ywanego przez USA w czasie wojny wietnamskiej. Dzia#alno%' 
Monsanto niczym nie ró&ni si$ od funkcjonowania innych koncernów zajmuj"cych si$ 
produkcj" modyfikowanej &ywno%ci oraz %rodków ochrony ro%lin, tj. DuPont, Bayer, 
BASF czy Cargill, za% sam" &ywno%' genetycznie modyfikowan" stosuje si$ na szerok" 
skal$, a spór wokó# niej dotyczy zazwyczaj kwestii %wiatopogl"dowych i etycznych14.

Vegetarian City Index – ranking miast przyjaznych wegetarianom przygotowany przez 
firm$ Nestpick. Przy przygotowywaniu zestawienia brane s" pod uwag$ takie zmien-
ne, jak ceny owoców i warzyw w danym mie%cie, liczba restauracji wegetaria!skich/
wega!skich oraz ceny da! w menu tych restauracji, cena produktów bia#kowych 
oraz liczba wydarze! promuj"cych diet$ bezmi$sn". Ranking obejmuje dotychczas 
75 miast %wiata i pierwsze miejsce zajmuje w nim Londyn, a kolejne dwa przypad#y 
odpowiednio Berlinowi i Monachium. Jedynym polskim miastem sklasyfikowanym 
w Vegetarian City Index jest Warszawa, która uplasowa#a si$ na 38. miejscu.
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1. Czy mo&liwa jest realizacja drugiego Celu Zrównowa&onego Rozwoju, tj. likwidacja 
zjawiska g#odu do 2030 r.?

2. Czy w najbli&szej przysz#o%ci jedn" z kluczowych mo&liwo%ci ograniczenia g#odu, 
kosztów produkcji &ywno%ci oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych b$dzie rezy-
gnacja z hodowli zwierz"t przeznaczonych do uboju?

3. Jak oceniasz polityk$ mi$dzynarodowych korporacji w celu redukcji zjawiska g#odu 
i poprawy jako%ci &ywno%ci? Uzasadnij swoj" odpowied*.
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14 Ibidem, s. 196–197.
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Masowa produkcja mi&sa nie ma sensu (5 powodów), Greenpeace Polska, 14.04.2020, ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=B3ngA4GRRaE [dost$p: 6.07.2022].

Film przygotowany przez Greenpeace Polska przedstawia w przyst$pnej formie pi$' 
g#ównych powodów, dla których produkcja mi$sa jest szkodliwa dla %rodowiska i naszej 
planety. Ponad 40% Polaków stara ogranicza' si$ spo&ywanie mi$sa w swojej diecie, m.in. 
ze wzgl$dów ekologicznych, ale przede wszystkim z powodu niedostatecznej jako%ci pro-
duktów mi$snych dost$pnych na polskim rynku. Jednocze%nie pomimo spadku liczby 
konsumentów mi$sa w Polsce jego produkcja oraz sprzeda& rosn". Jak to mo&liwe? Otó& 
konsumenci pozostaj"cy przy mi$snej diecie spo&ywaj" go coraz wi$cej. To tylko jeden 
z przyk#adów, jakie Greenpeace Polska prezentuje w swoim filmie. Film sk#ania do reflek-
sji zarówno na temat konsumpcji mi$sa, jak i jego produkcji.


