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ROSNĄCE ZAGROŻENIE:
Zmiany klimatu, żywność i walka z głodem na świecie

Będącej w ciąży Salmie zagrażają niedobory żywności spowodowane przez powódź w wiosce
Char Atra w Bangladeszu. Zdjęcie: Dan Chung

Niniejszy dokument pokazuje, jak brak odpowiedniej reakcji na
zmiany klimatyczne wpływa na wszystkie aspekty bezpieczeństwa
żywnościowego – dostępność i dostęp do żywności, jej wykorzystanie oraz stabilność w jej produkcji i dostępie do niej. Zmieniający
się klimat już teraz stanowi zagrożenie dla walki z głodem na świecie, a wszystko wskazuje na to, że sytuacja będzie się pogarszać.
Zmiany klimatu zagrażają produkcji i dystrybucji żywności. Ograniczają zdolność człowieka do zdobywania żywności, niszcząc źródła utrzymania i destabilizując ceny, oraz negatywnie wpływają na
odżywianie się, szkodząc ludzkiemu zdrowiu i przyczyniając się
do spadku jakości produkowanej żywności. Publikacja wyjaśnia,
jak można odwrócić te skutki poprzez podjęcie natychmiastowych
działań zmierzających do uniknięcia pogłębiania się zmian klimatu
oraz naprawy i wzmocnienia wadliwego systemu żywnościowego.
www.oxfam.org
www.pah.org.pl
www.zielonasiec.pl
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1. GORĄCY ŚWIAT TO GŁODNY ŚWIAT
Zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego
Świat stoi w obliczu realnego ryzyka poważnych problemów w walce
z głodem, spowodowanych zmianami klimatu. Zagrożenie to nie jest
odległe. Dotyczy ono teraźniejszości i będzie się nasilać w ciągu najbliższych dekad.
Niniejszy dokument opisuje (w oparciu o badania i doświadczenia programowe organizacji Oxfam na całym świecie), jak zmiany klimatu mogą
zaszkodzić czterem filarom bezpieczeństwa żywnościowego – dostępności żywności, dostępowi do żywności, wykorzystaniu pożywienia oraz
stabilności w jego produkcji i dostępie do niego1. Publikacja wyjaśnia,
w jaki sposób niestabilność klimatu w postaci co raz bardziej ekstremalnej i zmiennej pogody już dziś zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu. Pokazuje również dużo poważniejsze wyzwania, jakie zmiany klimatu postawią przed silnie już obciążonym systemem żywnościowym,
jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania.

Ramka 1: Zmiany klimatu a cztery filary bezpieczeństwa żywnościowego
Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego można opisać jako sytuację,
„w której wszyscy ludzie w każdym momencie mają fizyczny oraz
ekonomiczny dostęp do wystarczającej ilości zdrowej i pełnowartościowej
żywności, która pozwala im zaspokajać ich potrzeby, tak by mogli prowadzić
aktywne i zdrowe życie”2.
Dostępność żywności: Zarówno większa liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak i powoli następujące zmiany w klimacie (rosnące temperatury i zmieniający się rozkład opadów deszczu) uderzą w systemy produkcji i dystrybucji
żywności, redukując ilość żywności dostępnej dla konsumentów oraz wpływając
na jej rodzaj i jakość.
Dostęp do żywności: Zmiany klimatu zagrażają dostępowi do odpowiedniego
rodzaju, jakości i ilości pożywienia, powodując wzrost cen żywności i jednocześnie niszcząc źródła utrzymania wielu ludzi.
Wykorzystanie żywności: Zmiany klimatu ograniczają zdolność człowieka do zapewnienia sobie odpowiedniego odżywiania, wpływając na jego zdrowie i zagrażając jakości, różnorodności, a nawet bezpieczeństwu produkowanej żywności.
Stabilność: Zmiany klimatu zagrażają stabilnemu dostępowi człowieka do odpowiedniego pożywienia, zwiększając niepewność i inne (wymienione wyżej) problemy związane z dostępem do żywności, jej dostępnością i wykorzystaniem.
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Zmiany klimatu to nie
tylko kwestia ochrony
środowiska. Stanowią one
wszechobecne zagrożenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, stabilności
i dobrobytu, a także naszego globalnego systemu
dostaw żywności. Żaden
naród, bogaty czy biedny,
nie uniknie ich wpływu.
I coraz jaśniejsze staje się,
że wpływ ten jest odczuwalny już dziś (…). Rosnące
temperatury i zmieniająca
się struktura opadów deszczu uszczuplają zbiory
i zwiększają zagrożenie dla
bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego. I jak
zawsze zjawiska te dotykają
najbardziej najuboższych
i najsłabszych mieszkańców
świata.
Kofi Annan, Oslo, listopad 2012 r.

Klimat ulega zmianom
Przyczyną zmian klimatu na świecie jest emisja gazów cieplarnianych,
które zatrzymują ciepło, ogrzewają oceany i atmosferę, wpływają na regionalne warunki klimatyczne i wywołują coraz częstsze ekstremalne
i nieprzewidywalne zjawiska pogodowe. Prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnej pogody jest coraz większe. Szanse na skrajnie gorące lato na półkuli północnej, które w latach 1951-1980 wynosiły około
jeden do 300, w okresie 1981-2010 wzrosły do proporcji jeden do dziesięciu3. Jeśli całe XXI stulecie będzie przypominało jego pierwszą dekadę, wkrótce staniemy się świadkami ekstremów klimatycznych, jakich
ludzkość nie doświadczyła od początków rolnictwa.
Mimo powszechnej świadomości, że ocieplenie nie może przekroczyć
krytycznego progu 2°C, globalna emisja gazów pochodzących z działalności człowieka szybko rośnie, prowadząc do potencjalnie dużo większego ocieplenia. Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze ziemskiej
osiągnęło 400 ppm po raz pierwszy od około 3 milionów lat. Kiedy po raz
ostatni poziom CO2 był równie wysoki, temperatura na ziemi wynosiła
o 2-3°C więcej niż dzisiaj, a poziom morza był nawet 25 metrów wyższy4.

Najbardziej narażeni są najubożsi
Zmiany klimatu dotyczą całej ludzkości, jednak trzeba podkreślić, iż kraje rozwijające się ucierpią z ich powodu bardziej niż państwa rozwinięte,
a szczególnie odczują je regiony najmocniej dotknięte brakiem bezpieczeństwa żywnościowego5. Choć kraje o niskich dochodach w regionach
tropikalnych i subtropikalnych przyczyniają się do zmian klimatu w najmniejszym stopniu, w przyszłości mogą doświadczyć dotkliwych zmian
rocznego poziomu opadów i innych warunków klimatycznych. Oznacza
to, że państwa te, szczególnie w Afryce i Azji Południowej, będą szczególnie zagrożone brakiem bezpieczeństwa żywnościowego6.
Ekstremalne zjawiska klimatyczne już dziś uderzają w produkcję żywności i powodują wzrosty cen. Badania wykazały, że zmiany klimatu są
kluczowym czynnikiem sprawczym katastrof, takich jak susza w Rogu
Afryki w 2011 r.7 Według jednej z analiz zmiany klimatyczne i ich konsekwencje związane z głodem i chorobami zakaźnymi są obecnie odpowiedzialne za 400 000 zgonów rocznie w najuboższych krajach świata.8
Najubożsi przyjmują na siebie największy ciężar, ponieważ zmiany klimatu jeszcze bardziej pogarszają ich warunki życia, zwiększając grożące im ryzyko głodu.
We współczesnym świecie jedna ósma ludzkości kładzie się spać głodna. Analizy podają, że w rezultacie zmian klimatu do 2050 r. liczba ludzi
narażonych na głód zwiększy się o 10-20% (rysunek 2).9 Ocenia się, że
może to spowodować wzrost niedożywienia dzieci o 20% i uniemożliwić poprawę, która mogłaby zaistnieć w świecie niedotkniętym skutkami
zmian klimatu.10
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Rysunek 2: Dzienna dostępność kalorii per capita w 2050 r. z i bez
zmian klimatu

Źródło: G. Nelson et al., 2009. Dane „ze zmianami klimatu” to średnia prognoz National Center for
Atmospheric Research (NCAR) i Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
(CSIRO).

Zmiany klimatu zmieniają naturę problemu głodu
Uczestnicy Światowego Szczytu Żywnościowego z 1996 r., który odbył
się po blisko 30 latach wysiłków na rzecz walki z głodem, wierzyli, że
bezpieczeństwo żywnościowe jest osiągalne11. Oxfam i inne organizacje zajmujące się tym zagadnieniem uważają, że pokonanie problemu
głodu jest możliwe i dążenie do tego celu należy oprzeć na założeniu, iż
przyczyną głodu nie są niedobory żywności, lecz jej nierówna i niesprawiedliwa dystrybucja.
Jednak zmiany klimatu powodują też zmianę natury problemu głodu oraz
wpływają na nasze możliwości radzenia sobie z nim. Niepokój może budzić fakt, że dzieje się to w czasie, kiedy globalne zapotrzebowanie na
żywność rośnie.
Jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania w kierunku redukcji emisji gazów i zbudowania odporności na zmiany klimatu, zagrożą
one bezpieczeństwu globalnego systemu żywnościowego oraz szansom na zapewnienie wszystkim ludziom realizacji jednego z podstawowych praw człowieka, jakim jest prawo do żywności. Brak działań
zmierzających do złagodzenia zmian klimatycznych doprowadzi do
permanentnej niestabilności plonów, nadmiernej zmienności cen żywności i nieustannego zagrożenia dla źródeł utrzymania milionów ludzi,
co z kolei spowoduje załamanie się naszego systemu żywnościowego.
W rezultacie wiele ubogich krajów i społeczności może stanąć w obliczu potencjalnie niemożliwych do pokonania problemów związanych
z bezpieczeństwem żywnościowym.
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2. DOSTĘPNOŚĆ ŻYWNOŚCI
Adekwatna dostępność żywności jest warunkiem koniecznym trwałego
bezpieczeństwa żywnościowego. Zmiany klimatu zagrażają dostępności żywności na dwa sposoby (omówione szerzej w dalszej części dokumentu). Po pierwsze w większości krajów rosnące temperatury i zmieniający się rozkład opadów wpływają negatywnie na produkcję rolną
i prawdopodobnie będą coraz bardziej obniżać jej wydajność12. Straty
w produkcji będą związane również z przyszłym wzrostem częstotliwości
i nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów,
susze i powodzie, które mogą niszczyć zbiory. Ponadto te ekstremalne
zjawiska mogą przyczynić się do uszkodzenia lub zniszczenia ważnej
infrastruktury dystrybucyjnej i transportowej, co będzie miało poważne
konsekwencje dla łańcuchów dostaw żywności i dostępności produktów
żywnościowych na rynkach.

2.1 ZAGROŻENIA DLA PRODUKCJI
Stopniowy spadek wydajności
Zmiany klimatu stanowią bardzo istotny czynnik zwiększający ryzyko
w rolnictwie. Chociaż zwiększone stężenie CO2 w atmosferze i niektóre
skutki zmian klimatu mogą działać na korzyść pewnych upraw w niektórych regionach świata, to ich całościowy wpływ będzie negatywny
i zagrozi globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu13.
Przewiduje się, że w ciągu nadchodzących dekad nastąpi nasilenie powolnych zmian klimatycznych, takich jak stopniowe wzrosty temperatur
i zmieniający się rozkład opadów, co wpłynie na spadek plonów. Wpływ
ten odczuwalny jest także już obecnie. Badania wskazują, że w ciągu
ostatnich trzech dekad zmiany klimatu doprowadziły do spadku globalnych plonów kukurydzy i pszenicy o odpowiednio 3,8% i 5,5%14.
Przeprowadzono wiele badań w celu określenia potencjalnego wpływu
zmian klimatu na plony. Ich wyniki różnią się na poziomie poszczególnych
krajów, jednak w skali globalnej wskazują na Afrykę, Azję PołudniowoWschodnią i Azję Południową jako na obszary szczególnie narażone na
zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywnościowym15.
• Do 2050 r. z powodu zmian klimatu wielkość plonów w tropikach
i subtropikach może spaść o 10 do 20%, ale są miejsca, w których
straty mogą być dużo poważniejsze (rysunek 3).
• Do lat 50. XXI w., nawet przy ociepleniu wynoszącym mniej niż 2°C,
całkowite zbiory zbóż w Afryce Subsaharyjskiej mogą spaść o 10%16.
W przypadku wyższego ocieplenia do 2080 r. kraje Afryki
Subsaharyjskiej mogą doświadczyć katastrofalnego spadku plonów
na poziomie 20-30%. Według jednej z analiz w Sudanie i Senegalu
może on dojść nawet do 50%17.
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• Ryby są głównym źródłem białka dla około trzech miliardów ludzi,
spośród których duża część to mieszkańcy krajów rozwijających
się18. Według najnowszych badań z powodu ocieplania się oceanów
ryby przenoszą się w kierunku biegunów w poszukiwaniu chłodniejszych wód i nie są zastępowane przez nowe gatunki19.
Rysunek 3: Do 2050 r. zmiany klimatu mogą wpłynąć na spadek
plonów w większości krajów świata

Źródło: C. Muller, 201020

Na podstawie informacji uzyskanych podczas pracy Oxfamu z rolnikami
małorolnymi w krajach rozwijających się można stwierdzić, że te stopniowe, trudne do dostrzeżenia zmiany w porach roku (takie jak dłuższe
i gorętsze suche okresy), krótsze okresy wegetacyjne i nieprzewidywalne opady dezorientują rolników, utrudniając im decyzje dotyczące siania, upraw i zbiorów21.
• Badania wskazują, że z powodu zmian klimatu na 14,2 miliona hektarów w najbardziej zagrożonych regionach świata może nastąpić
znacząca zmiana w długości okresu wegetacyjnego, co wpłynie na
życie około 400 milionów ludzi22.
• Wzrost temperatury na świecie o 4°C może spowodować znaczne
skrócenie okresu wegetacyjnego w wielu częściach Afryki, wynoszące na niektórych obszarach 20% lub więcej (rysunek 4).
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Rysunek 4: Różnice w długości okresu wegetacyjnego w Afryce do
2090 r. (%) w świecie cieplejszym o 4°C

Źródło: P. Thornton, 2010.

Wstrząsy produkcyjne
Poza następującymi powoli zjawiskami klimatycznymi opisanymi powyżej, zmiany klimatu zwiększą również częstotliwość i nasilenie ekstremalnych wydarzeń pogodowych, takich jak fale upałów, susze i powodzie, które mogą niszczyć plony. W marcu 2012 r. Międzyrządowy
Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change
– IPCC) opublikował raport specjalny, który ostrzegał przed przyszłymi „bezprecedensowymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i klimatycznymi”24. Chociaż stworzenie dokładnych modeli oddziaływania
tych zjawisk nie jest możliwe, wystarczy uświadomić sobie fakt, że
w ciągu ostatnich lat wiele części świata doświadczyło nowych – bardzo
groźnych – anomalii pogodowych, które miały fatalne konsekwencje dla
produkcji żywności. Wydarzenia te dają nam pewne pojęcie o potencjalnych skutkach zmian klimatu w przyszłości:
• W 2012 r. Środkowo-Zachodnie Stany Zjednoczone nawiedziła
największa susza od 50 lat, której efektem był spadek przewidywanych plonów kukurydzy o 25%25 i idący za tym wzrost światowych cen kukurydzy o około 40%26. W tym samym roku susza
w głównych krajach produkujących pszenicę (m.in. w Kazachstanie)
przyczyniła się do rekordowego wzrostu cen tego zboża o około
22%27. Naraziło to na niebezpieczeństwo kraje o niskim dochodzie
i uzależnione od importu, np. Jemen, który importuje 95% spożywanych w nim zbóż28.

W 2010 r. nie byliśmy tak
ograniczeni pożyczkami,
mieliśmy mniejsze długi,
ale teraz [po suszy w 2012
r.] sytuacja jest zupełnie
inna. Musieliśmy pożyczać
pieniądze od mafii, więc
teraz kładziemy się do łóżka
w strachu, że mogą uciąć
nam głowy albo przyjdzie
komornik i wyniesie z domu
wszystko, co mamy. Dziś
moglibyśmy w zasadzie
ogłosić bankructwo i zamknąć gospodarstwo.
Alexander D., rejon ałtajski, Rosja

• Bijąca rekordy susza w prowincji Junnan w Chinach, która trwała od
października 2009 do maja 2010 r., miała poważne konsekwencje
dla 2,1 miliona hektarów pól uprawnych oraz 450 tysięcy hektarów
lasów i sadów. Bezpośrednie straty ekonomiczne w rolnictwie przekroczyły 20 miliardów RMB (około 2,9 miliarda dolarów)29.
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• W 2012 r. susza w Rosji zmniejszyła zbiory zbóż o blisko 25%30,
co doprowadziło do gwałtownej podwyżki cen zbóż i chleba w całym kraju. Straty spowodowane przez suszę zostały oszacowane
na kwotę między 294 a 937 milionów funtów31. Badanie Oxfamu
wykazało, że łączne skutki susz z 2010 i 2012 r. wpędziły wielu rosyjskich rolników w poważne długi32.
• Rok 2012 był drugim najwilgotniejszym rokiem zanotowanym w historii Wielkiej Brytanii, a pierwszym w Anglii33. Konsekwencją były
najniższe od 20 lat zbiory pszenicy w Wielkiej Brytanii34 i konieczność importu 2,5 miliona ton tego zboża35.
Ramka 2: Straty i szkody w rolnictwie
„Straty i szkody” (Loss and damage) to termin stosowany w negocjacjach klimatycznych ONZ, odnoszący się do negatywnych skutków zmian klimatu, których nie
można zneutralizować przy pomocy adaptacji. W kontekście oddziaływania na żywność obejmują one nieuniknione straty w plonach, rybołówstwie i hodowli zwierząt,
a także ograniczenie zdolności produkcyjnej (czasami permanentne), związane
z ingresją wód słonych w regionach przybrzeżnych, pustynnieniem i rosnącą jałowością gleb oraz ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Straty i szkody w rolnictwie
są odczuwane nie tylko pod względem ekonomicznym – wpływają również na bezpieczeństwo żywnościowe i zagrażają prawu człowieka do żywności.
Wiele krajów już dziś doświadcza strat i szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi, a wraz z ich postępowaniem zagrożenie będzie rosnąć. Na przykład
delta Mekongu w Wietnamie, która odpowiada za około 50% produkcji rolnej kraju, jest narażona na poważne ryzyko ingresji wód słonych. Szacuje się, że podniesienie poziomu wody o 30 cm, które może nastąpić już do 2040 r., spowoduje
stratę około 12% upraw36.

2.2 PROBLEMY Z DYSTRYBUCJĄ
Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą przyczynić się do zniszczenia
ważnej infrastruktury dystrybucyjnej. Oznacza to, że nawet jeśli na danym obszarze nie brakuje żywności, może ona nie docierać na rynki,
a tym samym jej dostępność dla konsumentów staje się ograniczona.
Działania Oxfamu w sytuacjach kryzysowych związanych z klimatem
wskazują, że skutki zmian klimatu w odniesieniu do transportu i przechowywania żywności, stanu mostów, dostaw paliwa i pozostałej infrastruktury związanej z dystrybucją żywności mogą być w niektórych przypadkach poważniejszym ograniczeniem dla dostępności pożywienia
i silniejszym czynnikiem wzrostu jego ceny niż wpływ tychże zmian na
produkcją żywności.
Ważnym wnioskiem z pracy Oxfamu podczas powodzi w Kolumbii
w latach 2010-2011 było stwierdzenie, iż największego problemu nie
stanowił brak żywności, ale raczej problemy w jej dystrybucji związane
ze zniszczeniem infrastruktury i trudnościami w transporcie. Na przykład
w związku z zakłóceniami dostaw, spowodowanymi przez osunięcia
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ziemi na drogach, cena fasolki szparagowej w sklepach w Bogocie
i innych miejscach wzrosła o ponad 50%37. Prezes Kolumbijskiego
Stowarzyszenia Producentów Rolnych, Rafael Mejía López, powiedział
wtedy, że dostawy żywności były wystarczające, ale infrastruktura transportowa okazała się „katastrofalna”38.
Wpływ zniszczeń infrastruktury na dostępność żywności jest powszechnie znany, jednak pozostaje „znaną niewiadomą” w kontekście zrozumienia przyszłych potencjalnych skutków zmian klimatu dla bezpieczeństwa
żywnościowego. Jest to obszar dużego ryzyka, który pilnie wymaga większej uwagi i badań39.
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3. DOSTĘP DO ŻYWNOŚCI
Adekwatna dostępność żywności nie gwarantuje sama w sobie, że ludzie mają wystarczającą ilość pożywienia. Zdolność ludzi do zdobycia
żywności jest również uzależniona od tego, czy stać ich na to, aby zapłacić za nią wyznaczoną cenę. Zmiany klimatu zagrażają dostępowi do
żywności, gdyż powodują wzrost i destabilizację jej cen oraz ograniczają
źródła utrzymania i zdolność ludzi do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz zapewnienia pożywienia sobie i swoim rodzinom.

3.1 ROSNĄCE I NIESTABILNE CENY
Ceny żywności na świecie są przydatnym barometrem, ukazującym,
jak skutki zmian klimatu mogą oddziaływać na system żywnościowy.
Ponadto ceny żywności wpływają na zdolność ubogich osób – a także ubogich i silnie uzależnionych od importu krajów – do zdobycia
dostępu do żywności, co ma kluczowe znaczenie dla problemu głodu
i niedożywienia.
Gwałtowne wzrosty cen żywności mogą być kwestią życia i śmierci dla
wielu mieszkańców krajów rozwijających się, którzy wydają nawet 75%
swoich dochodów na jedzenie40. Na ryzyko związane z nagłymi podwyżkami narażeni są nawet produkujący żywność rolnicy małorolni, gdyż
w większości krajów rozwijających się kupują oni więcej żywności niż
sprzedają (szacuje się, że dotyczy to na przykład 73% rolników małorolnych w Etiopii i 74% w Indiach)41.

Biorąc pod uwagę, że
coraz częściej będziemy
obserwować zjawiska pogodowe, które są uważane
za ekstremalne, możemy
oczekiwać częstszych podwyżek cen żywności.
David Lobell, adiunkt na wydziale
Nauk o Środowisku Ziemskim na
Uniwersytecie Stanforda

Jak pokazuje przykład suszy w USA z 2012 r., klęski żywiołowe, szczególnie w krajach będących głównymi eksporterami produktów rolnych,
mogą w krótkim terminie spowodować gwałtowne zwyżki cen. Ponadto
mogą one wywołać reakcje, takie jak zakaz eksportu w przypadku suszy
w Rosji w 2010 r., które mają wpływ zarówno na kraje produkujące, jak
i importujące określone towary rolne i powodują jeszcze większy wzrost
cen. Napięcie, jakie w ostatnich latach wywołały w światowym systemie
żywnościowym gwałtowne podwyżki cen żywności, pogłębiło niestabilność polityczną i konflikty społeczne w wielu częściach świata42.

Średnia cena podstawowych produktów
żywnościowych wzrośnie
Badanie przeprowadzone przez brytyjski Instytut Badań nad Rozwojem
(Institute of Development Studies) na zlecenie Oxfamu analizowało
przy wykorzystaniu modeli handlu międzynarodowego szereg scenariuszy zmian cen żywności do 2030 r. Wykazało ono, że jeśli nie zostaną
podjęte natychmiastowe i zdecydowane działania w kierunku powstrzymania globalnego ocieplenia, w ciągu następnych 20 lat średnia cena
podstawowych produktów żywnościowych może wzrosnąć ponad dwukrotnie w porównaniu do trendów cenowych z 2010 r. Nawet połowa
tego wzrostu może być konsekwencją zmian klimatycznych (zmianami
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W ciągu następnych 20 lat
średnia cena podstawowych produktów żywnościowych może wzrosnąć
ponad dwukrotnie. Nawet
połowa tego wzrostu może
być konsekwencją zmian
klimatu.

średnich temperatur i rozkładu opadów)43. Analizy długoterminowych
skutków zmian klimatu przeprowadzone przez Międzynarodowy Instytut
Badawczy Polityki Żywnościowej (International Food Policy Research
Institute – IFPRI) i inne instytucje potwierdzają, że wzrost cen żywności
wspomnianego rzędu będzie prawdopodobnym następstwem rosnących temperatur i zmieniającego się rozkładu opadów44.
Rysunek 5: Przewidywany wpływ zmian klimatu na ceny eksportowe żywności na rynku światowym do 2030 r.

Źródło: D. Willenbockel, 2011.

Gwałtowne wzrosty cen żywności
będą jeszcze wyższe
Dla wielu ludzi żyjących w ubóstwie już same strukturalne wzrosty cen
mogą oznaczać katastrofę – a stanowią one jedynie podstawowy rodzaj
podwyżek. Dodatkowe badania zlecone w ostatnim czasie przez Oxfam
pokazują, jak ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wpłynąć na jeszcze
większy wzrost cen45. Modele sugerują, że w 2030 r. jedna lub dwie klęski
żywiołowe w ciągu jednego roku mogą spowodować gwałtowne wzrosty
cen porównywalnych rozmiarów co dwie dekady długoterminowych podwyżek (rysunek 6)46. Mogłoby to na przykład doprowadzić do wzrostu
krajowych cen kukurydzy w Ameryce Środkowej i krajach importujących
regionu andyjskiego o ponad 80%47.

Jedno lub dwa ekstremalne zjawiska pogodowe
w ciągu jednego roku
mogą spowodować gwałtowne wzrosty cen porównywalnych rozmiarów co
dwie dekady długoterminowych podwyżek.
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Rysunek 6: Przewidywany wpływ możliwych ekstremalnych zjawisk pogodowych w 2030 r. na ceny żywności

Źródło: D. Willenbockel (2012)

3.2 ZAGROŻENIE DLA ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA
Skutki wzrostów cen żywności nie mogą być analizowane w próżni.
Zmiany klimatu przyczyniają się również do niszczenia źródeł utrzymania i ograniczenia zdolności ludzi do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz zapewnienia żywności sobie i swoim rodzinom.
Ramka 3: Potężna fala upałów niszczy źródła utrzymania w części Pakistanu
Trwająca trzy tygodnie fala ciężkich upałów z temperaturami dochodzącymi do
51ºC, która nawiedziła Pakistan w maju 2013 r., pozbawiła Zulekhan Mumtaz
jedynego źródła utrzymania, jakim była sprzedaż wielbłądziego mleka.
„Moi klienci mówią, że nie mogą już dłużej marnować pieniędzy na zepsute mleko
– skarży się trzydziestojednoletnia kobieta. – Za co mam kupić paszę dla wielbłąda i jedzenie dla dwójki moich dzieci, kiedy upał psuje moje mleko?”.
Jak mówi, nawet jej wielbłąd zachorował z powodu częstych okresów odwodnienia i teraz daje 70% mniej mleka niż wcześniej. Ekstremalne temperatury sprawiają, że każda codzienna czynność staje się wysiłkiem niemal nie do zniesienia.
W przypadku milionów ludzi dotyczy to również prób zarobienia na utrzymanie.
Mieszkańcy większości dużych i mniejszych miast oraz wiosek byli zmuszeni do
przebywania w domach, w związku z czym gwarne zwykle dzielnice handlowe
i centra biznesowe pozostawały zamknięte, a drogi i autostrady pustoszały między godziną 10 a 1848.
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Temperatura się zmienia.
Jeszcze pięć lat temu lato
nie było tak gorące, a w tym
roku ledwie możemy pracować rano w polu. Jest tak
gorąco, że na całym ciele
mamy pęcherze od oparzeń.
Seken Ali, Pangsha, Rajbari,
Bangladesz

Coraz więcej pracy i niepewności
Z powodu niepewności związanej z nieprzewidywalnym klimatem rolnicy
mogą próbować zwiększyć produkcję, np. poprzez coraz częstsze obsiewanie pól. Prowadzi to jednak do wzrostu obciążenia pracą – szczególnie w przypadku kobiet – oraz kosztów związanych z koniecznością
zakupu większej ilości nasion lub zatrudnienia pracowników49. Ponadto
wzrost temperatury i wilgotności bezpośrednio wpływa na możliwość
pracy na zewnątrz przez dłuższe okresy czasu50.
Ramka 4: Ryzyko utraty źródeł utrzymania w przypadku upraw kawy
w Ugandzie i Ameryce Środkowej
W Ugandzie kawa jest główną rośliną uprawianą na sprzedaż. Według najnowszych badań Oxfamu, z powodu zmian klimatu 500 tys. małorolnych rolników,
uprawiających 90% ugandyjskiej kawy, może być jeszcze bardziej niż wcześniej
zagrożonych utratą źródła utrzymania. Wywiady z rolnikami uprawiającymi kawę
w górach Ruwenzori sygnalizują, że wielu z nich już teraz doświadcza problemów
związanych ze zmieniającym się i mniej przewidywalnym klimatem, który charakteryzuje się dłuższymi okresami suszy oraz krótszymi i bardziej nieregularnymi
opadami deszczu. Coraz częściej też borykają się ze szkodnikami i chorobami roślin. Mapowanie zmian klimatycznych pokazuje, że w przyszłości obszary o odpowiednich warunkach do uprawy odmiany arabica mogą się znacząco zmniejszyć,
co spowoduje straty gospodarcze dochodzące do dziesiątek milionów dolarów
rocznie, wpędzi rolników w jeszcze większe ubóstwo i zwiększy ryzyko głodu51.

Zbyt obfite opady i wysoka
temperatura sprawiają, że
krewetki chorują. Właściciel
firmy stracił źródło zysku,
więc ja straciłem pracę.
Na początku roku moja
żona i najstarsza córka
musiały iść do Ho Chi Minh,
żeby znaleźć pracę, bo ja
nie mam już regularnego
dochodu.
Nguyen Thanh Nhan, 39 l., Wietnam

Z powodu ocieplenia klimatu w Ameryce Środkowej rdza kawowa la roya atakuje plantacje kawy arabica na coraz większych wysokościach52. Według
Międzynarodowej Organizacji Kawy (International Coffee Organization) większość kawy na tym obszarze jest uprawiana przez rolników małorolnych, którym trudno będzie przetrwać spodziewane straty. Można oczekiwać, że w latach
2012–2013 około 374 tys. ludzi straci pracę z powodu rdzy kawowej, a wynikający z tego spadek dochodów zwiększy ryzyko głodu w wielu miejscach tego
regionu oraz emigrację do Ameryki Północnej53. Programy Oxfamu w kilku krajach
Ameryki Środkowej są przygotowywane do reakcji na nadciągający kryzys.

Rosnące obciążenie kobiet
Grupą szczególnie zagrożoną skutkami zmian klimatu są kobiety. Na
całym świecie kobiety wykonują większą część pracy związanej z prowadzeniem gospodarstw, co oznacza, że w kontekście zmian klimatycznych muszą pracować ciężej i dłużej w wyższej temperaturze54. Wraz
z postępowaniem zmian klimatu istniejące już nierówności w położeniu
kobiet i mężczyzn mogą się pogłębiać.
Przykładem tej tendencji są obserwacje poczynione podczas badań terenowych Oxfamu wśród społeczności w Nepalu. Wykazały one, że zakłócenia pór monsunowych zwiększają migrację wśród mężczyzn, zmuszając kobiety do samotnego opiekowania się rodzinami55. Ponieważ
jednym z niewielu źródeł utrzymania, jakimi dysponują kobiety, jest praca fizyczna, muszą one wydłużać czas codziennej pracy najemnej, która
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zazwyczaj jest skrajnie wyczerpująca i gorzej opłacana niż praca mężczyzn. Rosnące obciążenie kobiet ogranicza ich czas i energię potrzebne
do prowadzenia domu i zajmowania się dziećmi, co negatywnie wpływa
na ich stan odżywienia. Ponieważ źródła wody wysychają, kobiety muszą pokonywać coraz większe odległości, aby ją zdobyć, co zajmuje im
więcej czasu. Zdarza się, że dziewczynki (rzadziej chłopcy) są zabierane
ze szkoły do pomocy w wykonywaniu obowiązków domowych56.
Co więcej, kobiety i dziewczęta, które przygotowują posiłki, są często
ostatnie w kolejce do jedzenia w gospodarstwie, ponieważ muszą ustąpić mężczyznom i chłopcom. Jeśli żywności będzie mniej, kobiety mogą
wpaść w zaklęty krąg ubogiej diety, pogarszającego się zdrowia oraz
utraty sił i energii57.
Należy też pamiętać, że zmiany klimatu mają miejsce w czasie, gdy w wielu częściach świata następują poważne zmiany demograficzne. Wzrost
liczby ludności wraz ze spadającym wskaźnikiem dzietności i rosnącą
długością życia doprowadziły do starzenia się populacji. Większość osób
starszych stanowią kobiety – jest to zjawisko nazywane „feminizacją starości”, występujące szczególnie na obszarach wiejskich58.

Rosnące ryzyko kryzysu żywnościowego
Z trzech miliardów ludzi zamieszkujących obszary wiejskie w krajach
rozwijających się, 2,5 miliarda zajmuje się rolnictwem, a 1,5 miliarda
mieszka w małych gospodarstwach rolnych59. Wielu z nich jest poważnie narażonych na niebezpieczeństwa związane ze zmianami klimatu,
co oznacza, że przykładowo zbyt duża lub zbyt mała ilość opadów może
zdecydować o tym, czy będą oni mieli wystarczającą ilość pożywienia,
czy też przyjdzie im żyć w głodzie. Kiedy zjawiska pogodowe powodują gwałtowne podwyżki cen żywności na poziomie lokalnym lub regionalnym, ludzie żyjący w ubóstwie doświadczają podwójnego wstrząsu:
musząc sprostać wyższym cenom, podczas gdy bezpośredni wpływ pogody mógł uszczuplić ich własne zasoby, niszcząc uprawy czy pozbawiając ich źródeł utrzymania.
Skutki niszczącego połączenia tych czynników w postaci głodu na
ogromną skalę można było zaobserwować w czasie kryzysów żywnościowych w Rogu Afryki w 2011 r. oraz w regionie Sahelu w 2012 r.
W obydwu przypadkach grupą, która szczególnie ucierpiała, byli pasterze i rolnicy produkujący żywność na własne potrzeby. W ich przypadku
bowiem strata żywego inwentarza i plonów oznaczała mniejszą ilość
dostępnej żywności, a ponieważ wartość ich zasobów została skrajnie
zredukowana, nie było ich również stać na zakup pożywienia.
Kolejne susze w Sahelu i Rogu Afryki ujawniają trudności wynikające
ze skumulowanego działania klęsk żywiołowych i powoli następujących zmian w klimacie, co niszczy odporność systemu żywnościowego
i pozbawia ludzi możliwości odzyskania sił po kolejnych kryzysach.
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Potężna powódź w Pakistanie w 2010 r. zniszczyła ponad 570 tys. hektarów użytków rolnych w Punjabie i wpłynęła na życie ponad 20 milionów ludzi. Wszystkie gospodarstwa dotknięte katastrofą doświadczyły
ogromnego, 75-procentowego, spadku dochodów (głównie z powodu
zniszczenia upraw i utraty zwierząt)60. Strata w zapasach żywności
wyniosła 80%61. Światowy Program Żywnościowy ostrzegł niedawno,
że wskutek powodzi w ciągu trzech lat z rzędu około połowy populacji
Pakistanu wciąż nie ma bezpiecznego dostępu do wystarczającej ilości
pożywienia62.
Ramka 5: Zmiany klimatu przyczyniły się do kryzysu żywnościowego
w Afryce Wschodniej w 2011 r.
Afryka Wschodnia zmaga się z coraz częstszymi suszami – miały one miejsce
w latach 2005, 2006, 2008 i 201163. Susza w 2011 r. dotknęła ponad 13 milionów
ludzi i doprowadziła do głodu w Somalii, który zabił ponad ćwierć miliona osób64.
Według ostatnich badań kryzys ten był częściowo spowodowany zmianami klimatu65. Klimatolodzy z Met Office Hadley Centre w Exeter w Wielkiej Brytanii odkryli,
że zmiany klimatyczne prawdopodobnie zwiększają ryzyko wystąpienia suszy66.
Żaden kryzys żywnościowy w Afryce Wschodniej nie może być przypisany jednemu czynnikowi sprawczemu. Niemniej susza jest jedną z głównych przyczyn
i pierwszy raz w historii część winy za kryzys humanitarny spadła na zmiany klimatu. Wciąż nie ma pewności co do dokładnych skutków zmian klimatycznych w
regionie Afryki Wschodniej, ale dowody wskazują na to, że będą one miały nadal
znaczący niekorzystny wpływ na tamtejsze bezpieczeństwo żywnościowe.

Miasta jako gorące punkty na mapie zmian klimatu
Przeludnione miasta są szczególnie narażone na spowodowane
zmianami klimatycznymi ekstremalne zjawiska pogodowe, zwłaszcza
sztormy, powodzie i fale upałów67. Powodzie mogą zatopić niezliczone
małe przedsiębiorstwa i stragany uliczne, które stanowią źródło utrzymania w niżej położonych rejonach miast, zamieszkanych przez społeczności o niskim dochodzie. To one właśnie w nieproporcjonalnie
wysokim stopniu odczuwają skutki takich wydarzeń, a jednocześnie
często otrzymują najmniejszą pomoc podczas likwidacji ich następstw.
Sytuacja taka miała miejsce na przykład w Nowym Orleanie po uderzeniu huraganu Katrina68.
Mieszkańcy miast prawie całą swoją żywność zdobywają w drodze
kupna. W ich przypadku bezpieczeństwo żywnościowe jest uzależnione od możliwości zarobienia wystarczającej ilości pieniędzy na zakup
jedzenia, a także od dostępności żywności w cenach, na które ich stać.
Często jednak któryś z tych warunków (lub obydwa) nie zostaje spełniony, czego przykładem była sytuacja w Bogocie w 2010 i 2011 r.69 Na
szczególne ryzyko narażeni są mieszkańcy miast, którzy mają niskie
dochody i mieszkają w slumsach, ponieważ rzadko mają oni warunki do przechowywania pożywienia70. Podwyżki cen żywności spowodowane przez katastrofy związane z anomaliami pogodowymi, mogą
okazać się fatalne w skutkach dla osób zarabiających mało i nieregularnie, którym grozi nagła utrata pracy z powodu powodzi czy kryzysu
ekonomicznego.
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4. WYKORZYSTANIE POŻYWIENIA
Termin „wykorzystanie” odnosi się do stopnia, w jakim organizm ludzki
robi użytek ze składników odżywczych zawartych w pożywieniu. Zmiany
klimatu mogą zagrozić skutecznemu wykorzystaniu żywności co najmniej na dwa sposoby. Pierwszy polega na oddziaływaniu na jakość
i bezpieczeństwo samego pożywienia, czyli pogorszeniu jego wartości
odżywczej. Drugim zagrożeniem jest negatywny wpływ na zdrowie człowieka, uniemożliwiający mu prawidłowe trawienie pożywienia i maksymalne wykorzystanie jego wartości odżywczej.

Zagrożenia dla jakości i bezpieczeństwa żywności
Ekstremalny upał stanowi poważne zagrożenie dla upraw: kilka dni
skrajnie wysokich temperatur może spowodować uszkodzenia fizjologiczne roślin i zniszczenie plonów. Według najnowszych badań w
ciągu około 20 lat znacząca część światowych upraw (31% upraw kukurydzy, 16% ryżu i 11% pszenicy) może być narażona na co najmniej
pięć dni ekstremalnych temperatur (powyżej krytycznych progów dla
tych upraw) rocznie. W przypadku kukurydzy do lat 50-tych XXI w.
odsetek ten wzrośnie do 44%71. Wyższe średnie temperatury mogą
prowadzić do szybszego dojrzewania roślin, ale jeśli podczas kluczowego okresu wzrostu nie będą one miały dostępu do odpowiedniej
ilości składników odżywczych lub wody, rozwój może objąć głównie
łodygę, a nie ziarno czy owoce, co odbije się negatywnie na wielkości
plonów i jakości żywności.
Choć zwiększone stężenie CO2 w atmosferze wpływa pozytywnie na
wydajność większości upraw, szczególnie roślin bulwiastych72 (np.
ziemniaków), efekty tego oddziaływania będą różne w zależności od
regionu, a modele mogą wyolbrzymiać korzyści w porównaniu z tym,
co wydarzy się w rzeczywistości.73 Zwiększony poziom CO2 może tymczasem prowadzić do zmniejszenia zawartości białka w pszenicy, jęczmieniu, ryżu czy ziemniakach74. Wysoka temperatura i duża wilgotność
wpływają również na zdrowie i wydajność zwierząt hodowlanych, które
w takich warunkach mniej jedzą, słabiej przybierają na wadze, gorzej
się rozmnażają i dają mniej mleka lub jajek.
Gorętsze warunki klimatyczne stwarzają większe ryzyko zakażenia
upraw przez trujące mikotoksyny pochodzenia grzybowego. Już teraz
około jednej czwartej rocznych upraw kukurydzy na świecie jest skażone mikotoksynami, które stanowią zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i są
odpowiedzialne za znaczne straty w zbiorach75.

Zagrożenia dla ludzkiego zdrowia
Ekstremalna pogoda wpływa na ludzkie zdrowie bezpośrednio i natychmiastowo, powodując urazy i traumy psychiczne, oraz pośrednio
i długoterminowo – np. poprzez skażenie źródeł wody i powiązane z
tym zwiększenie zachorowalności na różne choroby76. Szczególnie
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Zawsze kiedy w nocy pada
deszcz, całą moją rodzinę
ogarnia niepokój, prawie
nie możemy spać… Tamtej
nocy straciliśmy wszystko.
Nie wiem, o co chodzi
w zmianach klimatu – wiem
tylko, że pogoda jest coraz
gorsza.
E Mun Mun Tie, hodowca ryżu, ocalały po osunięciu się ziemi, prowincja
Syczuan, Chiny

poważnym problemem może być wpływ zmian klimatu na systemy sanitarne i dostęp do czystej wody pitnej, zwłaszcza na obszarach miejskich77. Choroba utrudnia właściwe trawienie pożywienia i maksymalne wykorzystanie jego wartości odżywczej. Tragicznym aspektem tego
problemu jest fakt, iż grupą największego ryzyka są dzieci, ponieważ
zmiany klimatu zwiększają zagrożenie trzema najważniejszymi przyczynami śmierci najmłodszych w krajach globalnego Południa: biegunką,
niedożywieniem i malarią78.
Ponadto obserwowanie zmieniającego się klimatu i doświadczanie związanych z tym klęsk żywiołowych, ekstremalnych zjawisk pogodowych,
niepewności i niecodziennych sytuacji może zagrażać zdrowiu psychicznemu człowieka. Strach, niepokój, bezsenność, utrata poczucia pewności siebie, marazm i depresja, które mogą się pojawić, pogarszają w konsekwencji zdolność ludzi do produkowania lub zdobywania żywności.79

5. BUDOWA SYSTEMU ŻYWNOŚCIOWEGO
ODPORNEGO NA WSTRZĄSY:
REKOMENDACJE
Skutki zmian klimatu dla bezpieczeństwa żywnościowego przedstawione
w tej publikacji nie są nieuchronne. Zagwarantowanie prawa do żywności każdemu człowiekowi znajduje się w zasięgu naszych możliwości. Jednak aby uniknąć konsekwencji niebezpiecznych zmian klimatycznych, naprawić nasz wadliwy system żywnościowy i wzmocnić jego
odporność, pilnie potrzebne jest znaczące zwiększenie środków przeznaczanych na ten cel oraz radykalna zmiana kierunku politycznych
działań.
Aby zapewnić długoterminowe szanse na likwidację głodu niezbędne jest przede wszystkim jak najszybsze obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Nasz system żywnościowy nie poradzi sobie ze
zbyt dużymi zmianami klimatu, dlatego konieczne są pilne działania dążące do utrzymania wzrostu globalnej temperatury na bezpiecznym poziomie. Niezbędne jest znaczne obniżenie emisji do 2020 r., co wymaga
podjęcia kroków ze strony rządów i sektora prywatnego w kierunku:

Zobowiązania w sprawie
zmian klimatu, które będą
następowały przez najbliższe 20 do 30 lat w rezultacie dotychczasowych emisji
gazów cieplarnianych, wymagają natychmiastowych
działań adaptacyjnych,
związanych z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w tym okresie.
T. Wheeler I J. von Braun, Climate
change impacts on global food
security, 2013.

• dekarbonizacji naszego globalnego systemu energetycznego poprzez zwiększanie inwestycji w czystą energię (wiatrową i słoneczną) oraz znaczące ograniczenie zużycia paliw kopalnych (gaz, ropa,
węgiel), które odpowiadają za około dwóch trzecich globalnych emisji (głównie CO2), a także związanych z tymi paliwami inwestycji80;
• znaczącej redukcji emisji pochodzących z rolnictwa przemysłowego (które jest głównym sprawcą około jednej trzeciej globalnych
emisji niepochodzących z systemu energetycznego) – zarówno
gazów cieplarnianych uwalnianych bezpośrednio, jak i wskutek
wylesiania81.
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W odpowiedzi na już występujące skutki zmian klimatu oraz przewidywane dalsze zmiany, konieczne są natychmiastowe działania
dążące do zbudowania odporności systemu żywnościowego oraz
społeczności, które od niego zależą. Już na obecnym poziomie
ocieplenia, wynoszącym 0,8°C, produkcja i ceny żywności oraz źródła
utrzymania ludzi na całym świecie są narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe i inne skutki zmian klimatycznych. Nawet jeśli już dziś
ograniczylibyśmy emisje, nie możemy uniknąć dalszych zmian klimatu
spowodowanych gazami cieplarnianymi, które zostały uwolnione do
atmosfery do tej pory. Zbudowanie odporności wymaga pilnych działań, obejmujących:
• przyjęcie i wdrożenie w krajach rozwijających się przepisów prawnych i konstytucyjnych, gwarantujących prawo do żywności wszystkim ludziom zmagającym się ze skutkami zmian klimatu, w tym bezpieczny dostęp do ziemi i wody;
• zajęcie się skrajnymi nierównościami (zarówno w obrębie krajów, jak
i między nimi), będącymi podstawową przyczyną problemu głodu,
który nasili się z powodu zmian klimatu;82
• dotrzymanie obietnicy wsparcia najuboższych w adaptowaniu się
do skutków zmian klimatu poprzez znaczące zwiększenie finansowania działań klimatycznych, przeznaczanie na ten cel już teraz co
najmniej 50% wszystkich środków publicznych finansujących działania na rzecz klimatu, a docelowo wypełnienie zobowiązania osiągnięcia 100 miliardów dolarów rocznie do 2020 r.;
• podjęcie nowych zobowiązań podczas Konferencji Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu
(UNFCCC), dotyczących zajęcia się kwestiami adaptacji oraz strat
i szkód, w tym ustanowienie nowego międzynarodowego mechanizmu ws. strat i szkód oraz zawarcie porozumienia co do powiązania
wsparcia działań adaptacyjnych z globalnymi zobowiązaniami dotyczącymi łagodzenia skutków zmian klimatu;
• odwrócenie skutków dekad niedoinwestowania w małoobszarowe,
zrównoważone i odporne rolnictwo, aby pomóc rolnikom, szczególnie kobietom, w zwiększeniu lokalnej dostępności żywności
i wzmocnieniu odporności ekosystemów, od których są zależni;
• zwiększenie skali wysiłków dążących do redukcji zagrożenia katastrofami (Disaster Risk Reduction – DRR) i zainwestowanie w systemy wczesnego ostrzegania, aby zwiększyć gotowość na wypadek klęsk żywiołowych związanych z pogodą;
• zwiększenie skali pomocy humanitarnej w odpowiedzi na coraz
częstsze kryzysy żywnościowe związane z pogodą;
• zwiększenie zapasów żywności i ochrony socjalnej, aby ograniczyć ryzyko głodu i pomóc ludziom radzić sobie z nawracającymi
kryzysami.
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